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RESUMO 

INSPEÇÃO DE FRONTEIRAS (1927-1930) NA DEMARCAÇÃO DE FRONTEIRAS 

NA AMAZÔNIA 

AUTOR: Jônatas Vieira Guimarães 

ORIENTADOR: Marcio Sousa de Pinho 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o papel dos trabalhos realizados pela 

Inspeção de Fronteiras ocorrida nos anos 1927 a 1930 no processo de demarcação de 

fronteiras da Amazônia. Chefiada pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, a 

Comissão de Inspeção percorreu cerca de 12.140 quilômetros pelas terras indígenas 

brasileiras e fronteiriças. Além de buscarmos analisar o processo de formação das 

fronteiras brasileiras desde o período colonial, será necessário traçar a diferenciação entre 

os processos de demarcação e delimitação. Ainda, será necessário fazer um recorte 

histórico das primeiras incursões e ocupações da Amazônia. Em aspecto analítico, será 

feito um histórico das relações do Brasil com seus países vizinhos, em especial àqueles 

com que dividem fronteira com a floresta Amazônica. Ainda analisaremos a Comissão 

de Inspeção de Fronteiras e o perfil de Marechal Rondon. O desenvolvimento da pesquisa 

busca salientar a importância da Inspeção de Fronteiras para a definição de fronteiras, 

para a manutenção de marcos de fronteiras, para o bom relacionamento com os países 

vizinhos e para o cuidado com a vida e a cultura indígena, tão presente nos trabalhos 

chefiados por Rondon. 

Palavras-chaves: Inspeção de Fronteiras. História Militar. Fronteiras. Marechal 

Rondon. Amazônia.   

  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Inspeção de Fronteiras (1927-1930) in the demarcation of Amazon 

Author: Jônatas Vieira Guimarães 

Advisor: Marcio Sousa de Pinho 

The present work has as a general objective to analyse the role of the works produced by 

Inspeção de Fronteiras ocurred in 1927 to 1930 in the demarcation of Amazon. Under command 

of Marshal Cândido Mariano da Silva Rondon, the comission of the Inspeção ran through about 

12.140 kilometres over brasilian indigenous fields and border fields. Beyond analyzing the 

process of brasilian border formation since colonial period, will be necessary to draw the 

difference between demarcation and delimitation. It will be necessary to make a historical 

cutout of the Amazon’s first incursions and occupations. In analytical aspect, a history will be 

made of Brazil’s relationship with the countries which are in the border line, in special those 

whose divide the border with the Amazon forest. It will be analyzed the Inspeção de Fronteiras 

comission and Marshal Rondon’s profile. The development of the research seeks to underline 

the importance of Inspeção de Fronteiras to border definition, to the maintenance of border 

landmarks, for the good relationship between the neighboring countries and the care of 

indigenous life and culture, present in the works under command of Rondon. 

 

Key-Words: Inspeção de Fronteiras. Military History. Borders. Marshal Rondon. Amazon.   
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1 INTRODUÇÃO  

Marechal Mariano Cândido da Silva Rondon, patrono da arma de Comunicações, teve 

uma vida abnegada com destaque para as grandes missões que assumiu e prontamente cumpriu. 

Uma delas foi àquela na qual chefiou uma Comissão incumbida de inspecionar as fronteiras 

amazônicas entre o período de 1927 e 1930.  

O perfil do chefe dessa comissão, a influência do Positivismo, o relacionamento indígena, 

o processo de desenvolvimento da nação brasileira e a relação entre as esferas política e pública 

são aspectos importantes que serão levados em consideração no decorrer do processo de 

construção deste trabalho.   

O problema da pesquisa consiste em observar como se deu a formação das fronteiras no 

Brasil, desde o processo colonizador iniciado pelos portugueses, passando pelo Tratado de 

Tordesilhas e eventuais embates políticos com os países vizinhos. Além de se buscar analisar e 

apresentar os fatores e eventos históricos que originaram as fronteiras entre o Brasil e os países 

fronteiriços, o papel do agente humano no tocante a política e diplomacia devem ser levados 

em consideração.  

Esta pesquisa buscará apresentar no primeiro capítulo os processos de demarcação, 

delimitação e expansão do país desde sua colonização. Nesse ínterim, a relação dos países 

fronteiriços com a Amazônia reveste-se de importância quanto aos tratados e acordos de 

fronteiras.  

Deste modo, analisando os trabalhos da Inspeção de Fronteiras, no segundo capítulo será 

levantada a contribuição da mesma para a constituição das fronteiras amazônicas e para a 

constituição do território nacional, estando diretamente ligado ao processo de constituição do 

Estado brasileiro. Ainda, poderá ser observado, uma profunda relação com o desenvolvimento 

da Geografia e de um esforço nacional em desenvolver o sertão do Brasil, o que podemos 

chamar de “processo civilizador”. 

O terceiro capítulo é dedicado a uma breve biografia de Rondon e uma análise das esferas 

política e pública, na qual, apresenta um certo grau de dicotomia nos trabalhos realizados pela 

Comissão de Inspeção. Embasado no Direito Administrativo, observaremos como se dava essa 

relação e qual o papel de influência do Estado no sertão brasileiro. 

O interesse por este tema surgiu da necessidade pessoal do autor em compreender a 

importância dos trabalhos realizados pelo Marechal Rondon e sua comissão no processo de 

demarcação das fronteiras nacionais haja vista o atual contexto político estabelecido com países 
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fronteiriços. Para tal feito, foi necessário buscar e analisar obras de autores com o mesmo 

interesse temático, ou seja, Fronteiras e Exército Brasileiro. Autores como Fernando da Silva 

Rodrigues, Samara Mineiro Oliveira, Fábio Aristimunho Vargas e Ester Viveiros foram cruciais 

para a elaboração deste trabalho por se tratarem de ser referência no assunto. 

Com isso, a relevância deste trabalho consiste na contribuição para a historiografia militar 

brasileira acerca do estudo sobre Inspeção de Fronteiras nos anos de 1927 a 1930, sob comando 

do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.  

1.1 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho tem por objetivo compreender o processo de demarcação de fronteiras da 

Amazônia ao longo do processo de colonização do país e dos diversos períodos sob o qual 

passou, em especial aquele que compreende a década de 1920 em que a Inspeção de Fronteiras 

realizou trabalhos significativos para a ciência e para a segurança nacional. 

Será necessário, portanto, estudar o conturbado período de incursões estrangeiras nas 

terras amazônicas que muito contribuiu para o desenvolvimento da segurança, compreendida 

sob o símbolo de fortes e formação de cidades, haja vista a ameaça por eles causada a soberania 

nacional, naquela época sob comando de Portugal. Vale-se ainda analisar como se dava o 

relacionamento com os países no qual faz-se fronteira com a Amazônia pois muito diz respeito 

a como se refletia as estratégias militares de proteção territorial. Já no período que compreende 

aos trabalhos de Rondon, nossos estudos estarão focados nas contribuições para as constituições 

das fronteiras, manutenção dos marcos de fronteiras e até mesmo construção onde não existia, 

do relacionamento com os nativos indígenas e do relacionamento com os países fronteiriços. 

Tomar-se-á como base deste trabalho a obra Rondon conta sua vida, de Ester Viveiros, 

publicada em 2010, por se tratar de memórias de Rondon que nos serão de grande valia. Ainda 

é possível encontrar no livro informações interessantes a respeito da vida pessoal e profissional 

do Marechal, com destaque para a filosofia positivista.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Compreender o processo de demarcação de fronteiras na Amazônia por meio da 

Inspeção de Fronteiras (1927-1930).  

1.2.2 Objetivos específicos 

Apresentar o Processo de demarcação de fronteiras amazônicas. 
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Identificar as principais ações e participações do Marechal Mariano Cândido Rondon 

nas inspeções de fronteiras ocorrida entre os anos de 1927 a 1930.   

Analisar a importância da Inspeção de Fronteiras (1927-1930) na demarcação de 

fronteiras da Amazônia e para a formação do Estado Brasileiro. 

Descrever o que foi a Inspeção de Fronteiras, o que motivou sua formação e suas 

contribuições para o país. 

1.3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada por meio da leitura e análise crítica de artigos, periódicos, 

livros, vídeos, filmes e fotografias que tratem do tema relacionado a Comissão de Inspeção de 

Fronteiras. Outras fontes consideradas foram disponibilizadas em sites da Internet, através de 

fotografias do período, documentos oficiais do Exército Brasileiro e trabalhos acadêmicos. 

Dada a grandiosidade do tema, ainda se fez necessário aprofundar a pesquisa sobre o perfil de 

Marechal Rondon, em que é possível destacar os trabalhos da autora Ester de Viveiros, na obra 

Rondon Conta sua vida, que nos apresenta as notas de Rondon servindo-nos como fonte e 

referencial metodológico. 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

descritiva, por ter como objetivo esclarecer qual a importância do trabalho de Inspeção de 

Fronteiras para a demarcação de Fronteiras na Amazônia. Trata-se de um estudo bibliográfico, 

de maneira com que se levante dados concisos e de fato, históricos, para que a pesquisa 

contenha valor cientifico para a Academia.  

Quanto à abordagem, a pesquisa é de cunho qualitativa, uma vez que será apreciada a 

memória contida nas fontes, de modo a serem alcançados os objetivos previstos. Trata-se de 

um estudo bibliográfico que, para a sua execução, terá por método a leitura exploratória e 

seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, contribuindo para o 

processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma a consubstanciar um 

corpo de leitura atualizado e compreensível a respeito dos trabalhos realizados pela Comissão 

de Inspeção de Fronteiras e também para o desenvolvimento das fronteiras amazônicas. 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção da 

bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e lista das fontes, 

argumentação e discussão dos resultados, além de revisão da Historiografia sobre a Inspeção. 

Por se tratar de uma pesquisa com emprego de método histórico, a análise e discussão dos 

resultados serão efetuados no transcorrer dos capítulos desta pesquisa, de modo a contemplar 

os objetivos específicos propostos. 
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2 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS  

As fronteiras são os limites naturais ou artificiais que delimitam onde acaba e onde inicia 

a jurisdição de um país, estado ou cidade. Ao longo da história do Brasil, as fronteiras foram 

símbolo de intensas disputas e até guerras como a Guerra do Paraguai.  

Vargas demonstra que o processo de formação de fronteiras está diretamente ligado ao 

processo histórico e político de formação dos Estados nacionais e ainda:  

[...] a fronteira pode ser compreendida como um lugar, um espaço vivenciado em 

comum por pessoas de nacionalidades diversas que nela desenvolvem suas atividades 

cotidianas. Como consequência desse amálgama, a fronteira acaba por se caracterizar 

como um espaço de socialização atípico, único, simultaneamente um prolongamento 

e um contraponto aos distintos espaços nacionais que lhe dão forma. (VARGAS, 

2017, p. 35). 

 

Deste modo, o autor nos apresenta uma nova dimensão de fronteira: área de conexão 

entre povos distintos. Essa conexão cria uma cultura particular e “na fronteira, muitos desses 

elementos são nativos nos dois lados, ainda que possam parecer exóticos em face da cultura 

dominante de cada país” (VARGAS, 2017, p. 46). 

Além do aspecto cultural, a dimensão política existente nas fronteiras é ainda mais 

importante pois faz parte do processo de constituição da soberania nacional de um país. 

Observando a história de nosso país, desde a colonização portuguesa havia o interesse e um 

grande esforço em delimitar e proteger as fronteiras.  

Importante destacar que Oliveira defende a importância das fronteiras naturais, limites 

respeitados pelos portugueses desde o início das expedições para dentro do território, ou seja, 

no processo de colonização: 

Um fator importante para a consolidação territorial do Brasil foi o fato de o governo 

português ter se convencido do fracasso das capitanias hereditárias e instaurar um 

governo geral do Estado do Brasil, organizando outra forma de colonização do 

território. Nesse momento, as autoridades portuguesas se convenceram da importância 

de ultrapassar o meridiano das Tordesilhas [...]. (OLIVEIRA, 2015, p.16). 

 

A construção de fortificações era uma prática comum, um símbolo concreto do esforço 

empregado de proteger as fronteiras do estrangeiro. Essa tarefa ficava a cargo dos militares que, 

além de cumprir a missão de proteger as fronteiras, fundavam vilas e cidades em torno dessas 

fortificações. Sobre o papel dessas fortificações, o autor Fernando da Silva Rodrigues em seu 

livro Amazônia na Primeira República: através do acervo documental do arquivo histórico do 

exército apresenta um panorama, analisando o papel das fortalezas no estado do Amazonas e 

traz a discussão o Forte São Joaquim, finalizado em 1778, e que demonstrava o interesse do 

colonizador português em proteger, desenvolver e conhecer os limites de sua colônia. O autor 
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também destaca o papel da imigração nordestina na cidade de Brasileia que faz fronteira com a 

Bolívia e o Peru. O papel desses grupos é importante pois civilizam e modernizam essas áreas.  

A partir da Independência do Brasil, Oliveira observa que: 

Uma das regiões mais complexas em relação as questões de fronteiras era a 

Amazônica. Isso porque os tratados coloniais eram imprecisos em relação aos seus 

limites, além de haver um grande desconhecimento dos aspectos físicos dessa região. 

Assim, quando enviadas as comissões demarcatórias ocorriam diversos 

desentendimentos que impossibilitavam a demarcação dos limites de ambos os países. 

(OLIVEIRA, 2015, p.79). 

 

A fronteira é um lugar de troca de saberes e experiências, o que pode gerar conflitos ou 

não, dependendo da relação estabelecida entre os países. Rodrigues ainda traça uma relação 

entre a colonização militar e a vigilância das fronteiras que se tornou necessária com o 

desenvolvimento tanto do território nacional quanto dos países fronteiriços no século XIX. Em 

sua opinião, “ao que parece, essas recomendações para instalar as colônias militares nas áreas 

limites do Brasil com os países estrangeiros eram consideradas estratégias de ocupação das 

fronteiras nacionais, para evitar o avanço indesejável dos nossos vizinhos sobre o território 

brasileiro” (RODRIGUES, 2020, p. 74). Deste modo, brancos e indígenas seriam escolhidos 

pelo Estado para ocupar essas colônias e deveriam proteger essas fronteiras que estavam 

abandonadas.  

A implantação das colônias militares pode ser compreendida no contexto de um 

propósito estatal de promover a ocupação territorial, e tornar os ocupantes desses 

espaços colonos produtivos, a partir de um regime militarizado, baseado na disciplina 

e em normas jurídicas próprias para os militares. Ou seja, um instrumento para criar 

as condições de produtividade, em um ambiente hostil e isolado, e um movimento de 

povoamento, de segurança e de defesa territorial, os quais exigiam dos colonos a 

superação das dificuldades impostas pelo espaço. (RODRIGUES, 2020, p.78). 

 

Dessa maneira, observa-se que o interesse em proteger as fronteiras existe muito antes 

dos trabalhos desenvolvidos por Rondon. Desde a chegada dos colonos portugueses, os 

militares estiveram envolvidos nessa tarefa. É importante destacar que além de proteger as 

fronteiras, eles também estiveram envolvidos no papel de colonizar e desenvolver essas áreas 

conhecidas como sertão brasileiro. 

Importante destacar também o desenvolvimento da ciência e pesquisa ainda no Brasil 

colonial, fator que possibilitou o levantamento cartográfico da região amazônica facilitando as 

entradas no território. O fator econômico relacionado a exploração dos recursos naturais por 

todo o território brasileiro acelerou a colonização e a modernização. 
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2.1 DEMARCAÇÃO, DELIMITAÇÃO OU EXPANSÃO? UMA ANÁLISE DO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DE FRONTEIRAS DO BRASIL  

O processo de formação de fronteiras faz parte da história. Nosso país teve suas 

fronteiras desenvolvidas a partir das incursões terra a dentro pelos missionários católicos e 

portugueses atrás de ouro, mercadoria, em geral o pau-brasil, e almas para o Reino de Deus.  

Como sabemos, nenhum processo colonizador é simples e pacifico, há várias 

resistências tanto internas quanto externas. Por isso, proteger essas fronteiras é de suma 

importância. Por ora, vamos no ater a como este processo aconteceu.  

Oliveira aponta que as fronteiras naturais foram amplamente utilizadas no período 

colonial como delimitação:  

Porém, esse entendimento de fronteiras naturais foi superado, considerando se que 

todos os limites e fronteiras são artificiais e que suas delimitações são realizadas por 

tomadores de decisões. Acontece também que os fatores físicos não são estáticos e 

sofrem diversas modificações ao longo do tempo. Rios podem ter suas várzeas 

alteradas, topos de cadeias montanhosas sofrem erosão e assim modificam sua 

posição. Dessa maneira, surge a diferenciação entre as “fronteiras naturais” e as 

“fronteiras históricas” com o intuito de desnaturalizar um processo que deve ser 

considerado e entendido como parte da história. (OLIVEIRA, 2015, p.11). 

 

Deste modo, afirma-se que o processo de consolidação das fronteiras é histórico e faz 

parte de um artificio utilizado simbolicamente para reafirmar uma identidade nacional.  Ainda 

nos é necessário apontar a diferença entre delimitação e demarcação “[...] sendo que o primeiro 

significa o estabelecimento do limite e o segundo significa a localização da linha de fronteira, 

ou seja, a construção da divisa (NEWMAN, 2003 apud OLIVEIRA, 2015, p.10-11). Assim o 

ideal é que a demarcação se subordine a delimitação, mas devido às facilidades de demarcação 

muitas vezes o que ocorre é o inverso. ” (OLIVEIRA, 2015, p.10-11). Ainda como aponta 

Vargas, em um processo de reconhecimento de fronteiras é necessário que os estados ou países 

em questão estejam em consonância, ou seja, que haja o reconhecimento mútuo.  

Delimitação se trata dos procedimentos formais de estabelecimento de fronteira em que 

direitos e deveres deverão ser cumpridos por ambos os países de acordo com o Direito 

Internacional. No âmbito jurídico, se estabelece a formalização da fronteira e seus devidos 

deveres e direitos. (VARGAS, 2017, p.75). 

Já a demarcação é o processo de demarcar, levantar marcos que são os definidores das 

linhas de fronteiras. É o momento em que a delimitação sai do plano abstrato, do papel 

cartográfico para o mundo real. Deste modo, quando uma comissão é designada para esta 

missão, assim como esta que é o objeto de pesquisa deste trabalho, além de levantar estes 
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marcos ela deve trabalhar em consonância com os países estrangeiros e também em prol da 

manutenção dos marcos já erigidos. (id. Ib., p.75). 

Figura 1: Rondon e Cap Tibúrcio em marco de fronteira 

 

Fonte: Benjamin Rondon (Acervo Museu do Índio/Funai) 

Sendo assim, o processo de expansão territorial do Brasil se deu durante o período 

colonial que, como vimos, estava estreitamente ligada a exploração dos recursos aqui 

disponíveis. A divisão do território em capitanias hereditárias buscou incentivar a ocupação do 

território e ao desenvolvimento da terra, porém devido a vários fatores tais como a falta de 

recursos e comunicação interna, o sistema fracassou.  

Um fator importante para a consolidação territorial do Brasil foi o fato de o governo 

português ter se convencido do fracasso das capitanias hereditárias e instaurar um 

governo geral do Estado do Brasil, organizando outra forma de colonização do 

território. Nesse momento, as autoridades portuguesas se convenceram da importância 

de ultrapassar o meridiano das Tordesilhas, bem como descobrir minas com recursos 

minerais [...]. (OLIVEIRA, 2015, p.16). 

 

As origens das fronteiras do Brasil surgiram das intensas disputas entre Espanha e 

Portugal. Na corrida imperialista, inúmeros tratados e documentos regeram esses acordos. O 

Tratado de Tordesilhas em 1494 assegurou o território colonial à metrópole portuguesa e que, 

como vimos, foi dividido, em um sistema de capitanias hereditárias que não obteve muito 

sucesso.  

Ainda sob acirradas disputas, os Tratados de Utrecht nos anos de 1713, 1714 e 1715 

previam a paz entre França, Portugal e Espanha e a devolução da Colônia de Sacramento a 

Portugal. Além disso, “[...] permitiram a delimitação entre os domínios coloniais franceses e 

portugueses, com limites que permanecem até hoje vigentes na fronteira Brasil-França, e 
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trouxeram novos elementos para a questão da Colônia de Sacramento. ” (VARGAS, 2017, 

p.127). 

Em 1750, sob o princípio do uti possidetis (o dono é aquele que ocupa a terra), 

estabeleceu-se o Tratado de Madri. Neste tratado, Portugal cedia a Colônia de Sacramento e 

receberia Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul além de algumas outras 

regiões tais como entre os rios Tapajós e Tocantins. 

O Tratado de Madri, firmado em 13 de janeiro de 1750 entre d. João V de Portugal e 

Fernando VI de Espanha, definiu os limites entre as colônias espanholas e portuguesa 

sul-americanas, substituindo os tratados anteriores e pondo fim às disputas territoriais. 

O longo preâmbulo do Tratado, que detalha as controvérsias territoriais coloniais que 

então opunham as duas coroas, menciona a impossibilidade de manter a linha divisória 

de Tordesilhas. Negociado, por parte de Portugal, pelo diplomata Alexandre de 

Gusmão (1695-1753), “brasileiro” de nascimento, visto que originário de Santos, o 

Tratado de Madri inovava ao introduzir dois parâmetros para a definição das 

fronteiras: o princípio romanístico do uti possidetis (“quem possui de fato deve possuir 

de direito”) e o emprego de acidentes geográficos para a demarcação de limites. 

(VARGAS, 2017, p.127-128). 

 

Se observarmos o mapa, poderemos notar que os limites permanecem os mesmos da 

atualidade. 

Figura 2: Mapa das Cortes, 1749, versão em língua espanhola 

 

Fonte: VARGAS (2017, p.130). 

O Tratado de Madri foi anulado em 1761 e substituído pelo El Pardo pois o anterior não 

conseguiu estabelecer a paz. Logo em 1777, o tratado de Santo Ildefonso restabeleceu o Tratado 
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de Madri e “tratava-se de um tratado preliminar, que deveria servir de base e fundamento a um 

tratado de limites superveniente, que nunca se realizaria em virtude da guerra entre os dois 

países em 1801. ” (VARGAS, 2017, p.134). 

Em 1801, um outro tratado envolveu as fronteiras de nosso país e corrigiu o tratado 

anterior, o de Santo Ildefonso. Ele foi chamado de Tratado de Badajós ou Badajoz pois foi 

acordado em uma cidade da Espanha chamada Badajoz.  

Um fato importante no fim do século XIX e no início do século XX merece nossa 

atenção que é a questão do Acre. Com o desenvolvimento da extração da borracha e a navegação 

no rio Amazonas, a questão dos limites era central para o Império. Os interesses estavam se 

chocando com os da Bolívia e mediado pelo Barão do Rio Branco, em 1903, firmou-se o que 

ficou conhecido como Tratado de Petrópolis. Deste modo, ficou determinado:  

Que o Brasil ficaria em posse da região em disputa, ao passo que se resolveriam em 

favor da Bolívia os demais litígios fronteiriços pendentes entre os dois países, 

implicando com isso o reconhecimento da soberania boliviana sobre pequenas áreas 

na fronteira mútua, além do pagamento do montante de dois milhões de libras 

esterlinas à Bolívia e da construção de uma estrada de ferro, a Madeira-Mamoré, em 

plena região amazônica. (VARGAS, 2017, p.227). 

 

O acordo foi extremamente benéfico para o Brasil pois essa região é muito rica em látex, 

além é claro de resolver as disputas entre o Brasil e a Bolívia. O acordo ainda previa uma 

comissão mista incumbida da demarcação da fronteira. 

Deste modo, como pudemos observar, a consolidação das fronteiras do Brasil, esteve 

intrinsicamente ligada, enquanto colônia, ao relacionamento de sua metrópole com os outros 

países. O Tratado de Tordesilhas e o uti possidetis são os de maior ênfase pois um marcou 

oficialmente a “descoberta” do Brasil e o outro possibilitou que se expandisse os limites das 

fronteiras conforme a sua ocupação.  

2.2  A AMAZÔNIA: PRIMEIRAS INCURSÕES, OCUPAÇÕES, DEFINIÇÃO DE 

FRONTEIRAS E O RELACIONAMENTO COM OS PAÍSES VIZINHOS  

De grandes extensões, a floresta Amazônica abriga grande diversidade de fauna e flora 

que não são encontradas em outros lugares do mundo. Suas primeiras incursões são de origem 

europeia, iniciada pelo espanhol Vicente Pinzón, chegando no Rio Amazonas 3 meses antes do 

então “descobridor do Brasil” Pedro Alvares Cabral no ano de 1500. (REZENDE, 2006, p.32). 

Estabelecidos na colônia, os portugueses buscaram manter o controle sobre a costa pois 

se sentiam ameaçados pelos franceses. A região amazônica não lhes interessava e a dificuldade 

de acesso dificultou seu estabelecimento. Em 1542, Francisco de Orellana navega o Rio 

Amazonas por completo, algo extraordinário.  
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Orellana tinha apenas dois barcos (bergantins), ambos com 57 pessoas. Entre os 

embarcados, havia um jovem monge dominicano, Frei Gaspar de Carbajal, que viria 

a ser cronista da expedição, ainda que não tenha sido muito claro em suas narrativas 

sobre os motivos pelos quais o comandante Orellana decidiu continuar a viagem sem 

retornar à posição em que se encontrava Gonzalo, conforme previsto por eles. 

De qualquer forma, intencional ou acidentalmente, foi descendo o rio, carregado 

rapidamente pela correnteza. Após muitos dias de viagem, alcançou a desembocadura 

do Rio Napo, que se juntava a um rio muito maior. Naquele momento, ele já estava 

navegando o Amazonas. (REZENDE, 2006, p.37). 

 

Ainda, diante de tantas dificuldades encontradas algo diferente aconteceu e que se 

tornou um relato, uma lenda. Contaram que foram atacados por mulheres guerreiras que 

lideravam índios. Elas não tinham seios, tinham longos cabelos e usavam arcos e flechas. A 

palavra a-mazón foi usada para se referir a elas, logo o rio passou a se chamar Rio das 

Amazonas. Verdade ou não, se tornou uma lenda. (REZENDE, 2006, p.38). 

Logo após sua descoberta, o Brasil recebeu exploradores interessados no pau-brasil, 

item comercializado na época. Os franceses foram os primeiros a empreender no território 

brasileiro e a aliar-se aos indígenas.  

Em 1612, porém, os franceses fariam nova e mais perigosa investida no Brasil. 

Aliados dos tupinambás e liderados por Daniel de La Touche, conhecido por senhor 

de La Ravardiére, tentaram fixar uma colônia no Maranhão, instalando a França 

Equinocial, com a fundação de Saint Louis, nome que homenageava o Rei francês 

Luís XIII. (REZENDE, 2006, p.50). 

 

De modo a conter a invasão e o domínio francês, o governo português buscou construir 

fortes tais como o Forte de Nossa Senhora do Amparo e “a expulsão dos franceses é o 

verdadeiro marco da conquista do litoral, no sentido Leste-Oeste, e assinala o início da 

conquista e ocupação da hinterlândia amazônica. ” (REZENDE, 2006, p.52). 

Fundada por Castelo Branco, Belém é um marco importante pois demonstra a 

preocupação estratégica com a região amazônica com destaque para a construção do Forte 

Presépio. Além de buscar expulsar os estrangeiros, buscou-se desenvolver a conquista de novas 

terras para a plantação de cana de açúcar e construção de engenhos. 
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3  A COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE FRONTEIRAS  

Os inúmeros trabalhos desenvolvidos e chefiados por Rondon ao longo da história do 

país demonstram o interesse em conhecer mais a fundo nosso país. Na edição 285 do ano de 

1928 do Jornal do Commercio, é possível observar um comentário acerca dos trabalhos de 

Rondon com a seguinte informação: “Antes do General Rondon varar, em 1909, de ponta a 

ponta o ínvio sertão [...] era admissível a hipótese da existência de tribos antropofágicas [...]. ” 

Deste modo, pode-se constatar que pouco ou quase nada se sabia sobre as tribos indígenas e 

sobre as riquezas naturais da floresta amazônica. 

A instalação da linha telegráfica, o levantamento das plantas, animais e objetos 

arqueológicos que encontrava pelo caminho são marcos da grandiosidade de seu trabalho. No 

entanto, nosso objeto de pesquisa gira em torno da fundação de marcos de limites desenvolvida 

na Inspeção de Fronteiras ocorrida entre os anos de 1927 e 1930. 

De acordo com os escritos de Rondon transcritos no livro de autoria de Ester Viveiros, 

diferentemente do que se pensava, a Comissão Rondon e a Inspeção de Fronteiras são missões 

diferentes pois o mesmo as discrimina assim. Além de se tratarem de períodos de realização 

diferente, Rondon intitula essa missão a respeito das fronteiras de Inspeção de Fronteiras.  

Deste modo, Rondon inicia suas notas dizendo que:  

Para organizar a comissão, mobilizei meus antigos companheiros de sertão, os 

veteranos da Comissão Telegráfica. Vibrava eu de entusiasmo e exaltação patriótica, 

como sempre que se tratava de empreendimentos visando à grandeza do Brasil; 

felizmente conseguia transmitir esses sentimentos a meus companheiros que, por isso, 

aceitaram o meu convite. (VIVEIROS, 2010, p.485-486). 

 

Como já o sabemos, foi de iniciativa do presidente Washington Luís que se 

estabelecesse essa inspeção e deste modo, definido o plano e os grupos, “a 8 de junho, partíamos 

do Rio, sendo posto à minha disposição, como inspetor telegráfico de 2ª classe em comissão, 

meu filho Benjamin Rondon” (VIVEIROS, 2010, p. 488). 

Ainda é importante para este trabalho observar o caráter dicotômico atribuído aos 

esforços da Comissão em que “[...] a exploração científica do território e a sua incorporação ao 

mundo civilizado formaram os elementos necessários dum só empreendimento. ” (BRASIL, 

2003, p.29). Sendo assim além dos trabalhos referentes a catalogação da fauna e flora brasileira 

e ao conhecimento de fato empírico das populações indígenas, fator que atribuímos a criação 

da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), destacamos também o papel na formação das 

fronteiras, objeto de estudo deste trabalho.  
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Findada a conversa, Rondon decide se aventurar nos sertões brasileiros e despender 

esforços junto a sua equipe para construir a linha telegráfica que tinha como objetivo alcançar 

dois estados: Mato Grosso e Amazonas. Sobre a organização da comissão: 

Assentados estes preliminares, organizou-se rapidamente a comissão, a qual, em vista 

da complexidade dos trabalhos de que ficava investida, se revestiu dum caráter misto, 

civil e militar, dependente dos Ministérios da Viação e da Guerra. Em seus traços 

gerais, constituiu-se de três seções: a primeira ficou encarregada da construção dum 

ramal que, partindo de S. Luís de Cáceres, iria ter à cidade de Mato Grosso, na 

fronteira boliviana; a segunda foi incumbida de construir a linha-tronco, de Cuiabá a 

Santo Antônio do Madeira; e, finalmente, a terceira ficou encarregada de proceder aos 

grandes reconhecimentos do sertão e aos estudos preparatórios para se poder fixar o 

traçado da linha-tronco. A direção dos trabalhos da primeira seção foi confiada ao 

Major Félix Fleuri de Sousa Amorim, a da segunda, aos Capitães Custódio de Sena 

Braga e Marciano de Oliveira Ávila – incumbindo-se o próprio Rondon de dirigir 

pessoalmente os trabalhos da terceira seção. (BRASIL, 2003, p.44). 

 

Figura 3: Trajetos percorridos pela Comissão Rondon 

 

 

Fonte: LASMAR, 2000, p. 26. 

 

Fazendo uma breve análise dessa figura, como se pode notar os estados do Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul estão divididos, conforme sua atual divisão. No entanto, quando Rondon 
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percorreu estes territórios, eles ainda pertenciam a um único estado, o do Mato Grosso. Vale a 

pena trazer a este trabalho o processo separatista que culminou na separação atual conhecida. 

O território compreendido como Mato Grosso era de grandes extensões e sua 

administração estava localizada na cidade de Cuiabá, localizada ao norte do estado, o que fazia 

com que os habitantes do Sul acreditassem ficar mais distantes das decisões tomadas. 

(MACHADO, RODRIGUES, 2020, p.16). 

Em 1932 criou-se a liga Sul Mato-grossense que defendia a autonomia do sul do estado 

e fortaleceu-se a cidade de Campo Grande como centro político e econômico do Sul. 

(MACHADO, RODRIGUES, 2020, p.20). Em 1937, com a implantação do Estado Novo, a 

separação não foi aceita. Somente em 1974, após a legislação que permitia a criação de novos 

Estados e territórios que a Liga voltou a liderar a campanha separatista. No ano de 1977, em 11 

de outubro, Ernesto Geisel decreta a emancipação política-administrativa dos estados Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. (GUIMARÃES, Acyr Vaz; CAMPESTRINI, Hildebrando. 

História de Mato Grosso do Sul. Editora Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ed.3, 

1991.) 

Neste primeiro momento da Inspeção, chamado de 1ª Campanha, “a expedição 

destinada à Guiana Inglesa foi dividida em duas turmas: a) a turma do capitão Boanerges subiria 

o Tacutu, até as nascentes; e b) a turma do tenente Facó subiria o Maú, até o Monte Rorôimã. ” 

(VIVEIROS, 2010, p. 496). Rondon ainda relembra o dia quem Mr. Tate, responsável pela 

missão de naturalistas do Museu de Nova York, se juntou ao grupo.  

Ao fim da 1ª Campanha:  

Foram 257 dias de ininterrupta viagem — por via marítima e fluvial, 

10.702km; a cavalo, 1.801km; em automóvel, 2.917km; em estrada de ferro, 1.896km 

—, com um total de 17.316km. 

Para a execução da inspeção das fronteiras dos estados do Pará e Amazonas foram 

executados 4.773km de reconhecimento neste e 7.367km naquele, num total de 

12.140km. (VIVEIROS, 2010, p. 512). 
 

Ainda é importante destacar o papel que o escritório Comissão Rondon tem no que diz 

respeito a divulgação dos trabalhos, em especial os mapas. 

Sobre a 2ª Campanha, Rondon destaca o pioneirismo de seu trabalho justificando o fato 

de:  

O brasileiro, malgrado o sangue português e índio que lhe corria nas veias, não se 

preocupara em explorar o seu país. Com a República é que apareceram as tentativas 

mais sérias nesse sentido. Concluiria a nossa expedição o conhecimento da periferia 

da Nação, ficando apenas por explorar certas mesopotâmias compreendidas entre os 

grandes rios a serem descobertos. (VIVEIROS, 2010, p. 521). 
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Ainda nos chama atenção o encontro do grupo com os índios da tribo pianacotó, o que 

nos assinala o perfil indigenista do marechal e seu cuidado e respeito, além do interesse 

antropológico, com os índios.  

Ao fim dessa Campanha, apesar dos diversos contratempos: 

Realizado o programa que eu traçara, ficava inspecionada grande parte de nossa 

fronteira com a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, mediante a penetração e o 

estudo das linhas de acesso construídas pelos rios Negro, Içana, Urupés, Javari, Juruá, 

Breu, Purus, Acre, Abunã, Japurá. (VIVEIROS, 2010, p. 528). 

 

A 3ª e última Campanha que durou um ano, tendo início em 26 de setembro de 1929, 

Rondon dá destaque à Escola Fordista que ensinava as crianças no Tapajós e que, em sua 

opinião, “poderia servir de modelo para as congêneres que viessem a se fundar no território 

nacional” (VIVEIROS, 2010, p. 535). 

No início, partiram para as fronteiras do Norte em que, como demonstra Freire (2009, 

p. 86), “no final dos trabalhos, as turmas do Pará e do Amazonas haviam percorrido mais de 12 

mil quilômetros”. Em 1928, um grupo comandado pelo major Boanerges Lopes de Souza 

seguiu para a fronteira da Venezuela e o grupo chefiado por Rondon seguiu para a Guiana 

Holandesa:  

Rondon atingiu o cume da Cordilheira Tumucumaque, na fronteira com a Guiana 

Holandesa, só no final de dezembro. Um marco de limite foi lavrado para ser fincado 

em 1.º de janeiro de 1929, em cerimônia cívica com o hasteamento da bandeira. Ao 

seu lado, foi enterrada uma garrafa contendo as informações da campanha, 

identificando a fronteira e a posse brasileira. Da mesma forma, dez dias depois, ele 

colocou um segundo marco de limite nas cabeceiras do ribeirão Mani. [...] (FREIRE, 

2009, p. 86). 

 

Em 1929, na terceira fase da campanha Rondon e a comissão se dirigem ao Oeste e o 

Sul sempre aproveitando as oportunidades de inspecionar as situações das populações indígenas 

e os trabalhos do Serviço de Proteção ao Índio (SPI). 

Assim, no fim da missão dada a Comissão Rondon:   

Rondon percorreu milhares de quilômetros de fronteiras verificando os limites 

geográficos, realizando censo e defendendo os índios. Depois da Bolívia, 

inspecionou as fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Argentina, reavivando marcos 

e assinalando um ano de trabalhos ininterruptos até ser detido, em outubro, por 

militares rebeldes que começavam a Revolução de 1930. Encerrava, assim, três anos 

de trabalho, durante os quais levantou as potencialidades econômicas de algumas 

regiões, colaborando com estudos científicos e com a documentação cinefotográfica 

do interior do Brasil. (FREIRE, 2009, p.88, grifo nosso). 

 

Rondon ainda anota com cuidado suas viagens e chegada aos respectivos limites com 

os países fronteiriços. Podemos perceber que existe uma necessidade de dar nomes a rios, 

montanhas ou simplesmente tudo o que lhe chamar atenção. Há ainda um cuidado em 



23  

  

estabelecer marcos com o nome do chefe da comissão e a data. As comemorações do 15 de 

novembro nunca passam em branco. (RODRIGUES, 2020, p.51). 

Como já apontamos, o trabalho da Inspeção de Fronteiras chegou ao fim devido a 

Revolução de 1930. Rondon conta que foi entrevistado por Oswaldo Aranha, secretário de 

Getúlio Vargas, e que contava com sua adesão ao processo revolucionário, porém “como 

positivista, não poderia concordar em que se recorresse à revolução como processo de resolver 

problemas políticos. O problema do Brasil era de ordem moral, e, por isso, só uma solução 

moral comportaria” (VIVEIROS, 2010, p. 553). 

Então, por ocasião de uma entrevista dada a alguns jornalistas, o tenente Juarez Távora 

fez graves acusações ao trabalho e a pessoa de Rondon: “Considerava-me, diziam os jornalistas, 

‘dilapidador dos cofres públicos, a distribuir pelo sertão bruto linhas telegráficas aos índios, 

para lhes servir de brinquedo’, concluindo: ‘Em qualquer país civilizado e policiado estaria esse 

general na cadeia’”. (VIVEIROS, 2010, p. 554). Apesar de extinto alguns serviços telegráficos, 

Vargas muito estimava os trabalhos de Rondon. Nas páginas seguintes do livro, a autora insere 

a carta do General Juarez Távora explicando o ocorrido. 

A Comissão de Inspeção de Fronteiras e também todo o trabalho desenvolvido por 

Rondon nos sertões do Brasil durante os anos em que esteve na ativa do Exército Brasileiro 

pode ser compreendido, como aponta Rodrigues, como parte de um processo de civilização do 

país. Se tornava urgente e necessário a formação de uma sociedade brasileira, educada e 

alfabetizada (e se possível de pele clara). (RODRIGUES, 2017, p.131). 

Como aponta Rodrigues, o norte e o centro-oeste do país se tornam o enfoque das ações 

republicanas, em especial das forças armadas. A integração de um país de característica 

continental se tornava crucial, tanto para a manutenção da soberania e da segurança.  

A inspeção das fronteiras Centro-Oeste e Norte se tornou uma necessidade vital para 

a consolidação da soberania territorial. O processo civilizador dos índios servirá para 

integrá-lo ao chamado mundo civilizado que tinha como modelo o litoral brasileiro, 

sendo esta etapa o passo mais importante para a conquista desta região desconhecida. 

(RODRIGUES, 2017, p.130). 

 

Deste modo, ligar as remotas regiões da floresta amazônica a capital do Brasil, na época 

a cidade do Rio de Janeiro, representava um esforço de integração e urbanização, consolidando 

a soberania nacional. Ao cruzar rios, matas, aldeias e montanhas, é possível constatar que “[...] 

as ações do General Rondon tinham como ideal a integração e a civilização do sertão, 

principalmente dos grupos indígenas brasileiros esquecidos no seu ‘atraso cultural’, na sua 

condição de sociedade inferior. ” (RODRIGUES, 202-, p.2). 
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Pode-se inferir que há um esforço em implantar e em fazer dar certo um processo 

civilizatório, que pode ser atrelado a um ideal europeu/positivista. Os brasileiros do sertão ainda 

estavam muito distantes do que um Estado moderno e tecnológico significava. Os trabalhos da 

comitiva, sob ordens de Rondon, apontavam para “[...] a porta de entrada para o mundo 

civilizado. ” (RODRIGUES, 202-, p.4). Rodrigues ainda aponta Rondon, e ainda podemos ir 

mais além ao apontar também a comitiva, como um instrumento do projeto civilizatório dos 

cantos do Brasil.  

Ainda, vale a pena a discussão, a respeito do termo “processo civilizador” atribuído a 

Norbert Elias. O autor aponta que: 

[...] se examinamos a que realmente constitui a função geral do conceito de 

civilização, e que qualidade comum leva todas essas várias atitudes e atividades 

humanas a serem descritas como civilizadas, partimos de uma descoberta muito 

simples: este conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. 

(ELIAS, 1994, p.23). 

 

Ou seja, isso pode significar que ao civilizar o sertão brasileiro pode-se correr o risco de 

ocidentalizar e até mesmo correr o grande risco do silenciamento. Mas, quanto a isso, ficamos 

tranquilos. Rondon tinha plena consciência da grandiosidade cultural indígena que ele estava 

lidando e tratou logo de buscar protege-la.  

É nítida a necessidade e o esforço nacional de se encaixar nos padrões europeus de 

civilização. Nós, brasileiros, estávamos passando por um processo civilizatório. E, ainda mais, 

tentávamos civilizar nossos compatriotas do interior do país. “As linhas telegráficas e as 

demarcações de fronteiras empreendida pelo General Rondon tornaram-se representações de 

poder promovendo a extensão das ações do Estado como centro político para suas regiões 

periféricas. ” (RODRIGUES, 202-, p.2). 

A construção de ferrovias e ainda a expedição Roosevelt- Rondon, na qual o ex-

presidente do Estados Unidos viaja até o Brasil para uma expedição acompanhado de 

naturalistas e, é claro, de Rondon, deixa claro o interesse crescente em conhecer e, futuramente, 

usufruir do que o sertão inóspito do Brasil tinha a oferecer. Rondon acreditava que o 

desenvolvimento da infraestrutura nessas regiões possibilitaria o progresso, era um sonho 

grande que hoje se tornou um grande problema de consciência de coletividade nacional. Os 

indígenas estão cada vez mais ameaçados e estamos cada vez mais distantes da construção de 

uma nação igualitária e justa, em que a ciência apresenta possibilidades de progresso.   

Há ainda um aspecto interessante a respeito do trabalho de inspeção de fronteiras e do 

anterior, relacionado a instalação das linhas telegráficas. Rondon, como chefe da equipe, teve 

ao seu lado naturalistas e cientistas que muito contribuíram para o desenvolvimento da 
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geografia do país. Seu trabalho é, sem dúvidas, multidisciplinar nos quais os relatos técnicos 

elaborados pela Comitiva não deixam dúvidas. Conforme apontam Camargo e Lima, Rondon 

tinha seu espírito alimentado pelos ideais positivistas, fator que contribuiu para o sucesso da 

missão e a valorização da ciência. (CAMARGO, LIMA, 2005, p.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26  

  

4 MARECHAL MARIANO CÂNDIDO RONDON  

De ascendência indígena, Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em Mimoso, estado 

do Mato Grosso, no dia 5 de maio de 1865. Filho de Cândido Mariano da Silva e Claudina 

Lucas Evangelista, foi criado por familiares por ocasião da morte de seus pais.  

Em Cuiabá, após terminar o ensino primário, Rondon sabia que seu destino seria servir 

o Exército.  

Sem conhecer ainda os sonhos de meu pai a meu respeito, inspirei-me nas resoluções 

de meus colegas do Liceu, que assentavam praça para estudar na Escola Militar. Belo 

tempo em que uma simples praça de pré, paupérrima, poderia matricular-se na Escola 

Militar para estudar e se preparar para servir à Nação sem outro recurso que não fosse 

o minguado soldo de 3$160, que era o do soldado de então, e etapa que variava entre 

$700 e 1$000. (VIVEIROS, 2010, p.30) 

 

Em 1881, chega no Rio de Janeiro como soldado. Em 1884, ingressa na Escola Militar 

na qual constitui sua casa. “Minha vida era, entretanto, até certo ponto, vida à parte porque 

nenhum dos companheiros suportava meu duro regime. Às 4 horas da manhã já estava de pé. 

Ia, então, tomar banho na bica de José Justino, o porteiro da Escola. ” (VIVEIROS, 2010, p.35) 

Rondon estudava com vigor e não se deixava vencer pelo cansaço. No ano de 1888, tendo 

ultrapassado diversos obstáculos, consegue se formar chegando ao posto de segundo tenente. 

Ainda, não podemos deixar de lado a influência do positivismo em sua vida. A partir do 

desenvolvimento do pensamento positivista no Brasil, Rondon foi influenciado por seu 

professor Benjamin Constant “num contexto em que as ideias positivistas predominavam na 

academia, seus alunos se envolviam com o ensino científico, deixando em segundo plano o 

aprendizado de técnicas militares” (FREIRE, 2009, p. 13). Além da influência do pensamento 

positivista, podemos observar influência do meio familiar de Rondon no desenvolvimento de 

seus valores em especial no que diz respeito a ciência e cultura.  

Sua geração de engenheiros-militares irá trabalhar no desenvolvimento da 

infraestrutura do País. A subordinação à moral positivista para servir à Pátria e, 

consecutivamente, à família e à humanidade encontrou, na transmissão do progresso 

científico, a contrapartida do comportamento religioso. Ao acreditar nos benefícios 

do progresso, os positivistas defendiam a universalização de povos e indivíduos. 

Assim, era preciso forjar a Pátria e estender o alcance do Brasil republicano, 

trabalhando para a superação do estado metafísico. (FREIRE, 2009, p.13). 

 

Fazendo um breve resgate histórico do positivismo, tem seu maior expoente em Augusto 

Comte e consiste em uma ideologia filosófica pautada no conhecimento obtido pelos sentidos. 

Defende a autoridade, a família e a convivência em sociedade. O Positivismo encontrou no 

Brasil, terreno propício para o seu desenvolvimento, principalmente nas escolas de formação. 
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Atribui-se a essa filosofia, o lema de nossa bandeira “Ordem e Progresso”. (CAMARGO, 

LIMA, 2005, p.42). 

 

Alguns professores da Academia Militar tiveram papel destacado na difusão do 

Positivismo. O Tenente-Coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães foi um 

dos mais eminentes positivistas e um dos líderes do movimento republicano. Exerceu 

ele marcada influência em seus alunos que o viam como exemplo a ser seguido. “O 

Formador de Homens”, como era chamado, sendo apontado como um excelente 

comunicador, não tendo dificuldades para rapidamente formar um grupo de 

seguidores e admiradores. Também seu discípulo e substituto Marechal Roberto 

Trompowsky (que estudou o pensamento matemático de Comte) teve um papel 

relevante. (CAMARGO, LIMA, 2005, p.43). 

 

A insatisfação com a monarquia e as ideias abolicionistas e republicanas estavam 

fervilhando entre os jovens, o que contribuiu ainda mais para o desenvolvimento dos ideais 

positivistas. Camargo e Lima ainda atribuem o desenvolvimento do Positivismo a frágil 

estrutura educacional do país que “[...] sem um espírito crítico e amadurecido, não teve como 

preparar uma oposição convincente a uma corrente filosófica e doutrinária como a do 

Positivismo. ” (CAMARGO, LIMA, 2005, p.44). 

Analisando o perfil de Rondon, podemos perceber seus ideais advindos do seio familiar 

artístico e político e também adquiridos na Escola Militar. Existia um interesse pulsante em 

“civilizar” e “desenvolver” os sertões do Brasil.  

Rondon surpreende com suas atitudes bravas e heroicas tais como àquela em que 

encontrado ele e sua comissão doentes e aconselhado pelo médico ser melhor o retorno, Rondon 

admite ser prudente todos retornarem, menos ele que seguiria, mesmo que fosse sozinho. 

Alguns contemporâneos de Rondon, ainda o chamavam de “apóstolo das selvas” no qual é 

possível inferir a grandiosidade e importância de seu trabalho para a sociedade civil e militar 

brasileira. (VIVEIROS, 2010, p.606). 

Em 1892, Rondon casa-se com Francisca Xavier no qual conta, com grande riqueza de 

detalhes, estar chovendo muito e sentir falta de Benjamin Constant. E conta, “Fundava a nossa 

família que, desde logo, consagrei ao serviço da Pátria e da Humanidade, como me consagrara 

meu pai antes de eu nascer. ” (VIVEIROS, 2010, p.100). Logo, parte para uma nova missão 

para Cuiabá. 

Ainda não pode deixar de destacar a importância dos indígenas brasileiros nos trabalhos 

desenvolvidos por Rondon durante sua trajetória militar. Como aponta Viveiros, Rondon 

destaca o papel importante das tribos durante o percurso e “Na transposição de cachoeiras e 

corredeiras, na abertura de varadouros e picadas, na instalação de pousos. ” (VIVEIROS, 2010, 
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p.323). Rondon ainda expressa admiração pelos trabalhos desenvolvidos pelos indígenas que 

não podem ser comparados ao do europeu nem menosprezados tamanha a força de trabalho 

exercida. 

Sentindo que urgia dar uma prova de confiança, pousei a cabeça nos joelhos de um 

índio sentado junto à fogueira e adormeci profundamente. O índio, desvanecido pelo 

gesto de seu pagmejera, permaneceu completamente imóvel... No dia seguinte, a tribo 

inteira me festejava como um dos seus... Quando algum grupo vinha me visitar, 

recebia-o como hóspede desejado, exigindo de meus subordinados que se tratassem 

os caciques com honras de chefes de Estado que, à mesa, teriam a minha direita. 

(VIVEIROS, 2010, p.328). 

 

Sua preocupação com a proteção das tribos e cultura indígena era grande que, em 1910, 

funda o SPI. 

É obra de reparação, como convém a filhos de usurpadores, ansiosos por emendar as 

faltas de seus maiores. É obra de fraternidade, para que não fique o índio em 

abandono, sem que se lhe tolha, contudo, a liberdade. Respeitamos sempre e 

integralmente a vontade do índio. Para penetrar em suas terras, pedíamos licença. 

Assim foi quando há muitos anos retrocedemos pacificamente, embora expostos aos 

maiores perigos, porque, inadvertidamente, havíamos avançado demais nas terras dos 

nhambiquaras, e estes, desconhecendo as nossas intenções e tendo razões de sobra 

para suspeitar dos civilizados, nos receberam com uma carga de flechas. Demos-lhes 

razão, achando que eram donos de suas vontades e, por isso, sem fazer uso de nossas 

armas modernas, nos retiramos, certos de que um dia se convenceriam da sinceridade 

dos nossos propósitos. (VIVEIROS, 2010, p.330). 

 

Em 1913, Rondon é designado para acompanhar o ex-presidente dos EUA, Theodore 

Roosevelt, em uma expedição que iniciou no Rio Apa no Mato Grosso e terminou em Belém 

do Pará. O intuito era recolher exemplares para o Museu Americano de História Natural de 

Nova Iorque e o nome da expedição era “Expedição Cientifica Roosevelt-Rondon”.  

É preciso notar que era o ex-presidente um apaixonado pelos estudos de história 

natural. Quando se encontrava no governo dos Estados Unidos, dispensara especial 

atenção ao Museu de Nova York, mandando consignar forte dotação orçamentária 

para prover às necessidades de um estabelecimento modelar. Por isso, se empenhava 

no desenvolvimento dessa parte de sua obra, dando-lhe tudo quanto estava ao seu 

alcance. Verifiquei que o espírito e a coragem do Sr. Roosevelt só estavam a serviço 

das caçadas com o nobre objetivo de obter espécimes para o museu. Realizar-se-ia 

assim, da Bacia do Paraguai à do Amazonas, a travessia de nossa imensa selva quase 

desconhecida em expedição científica, utilíssima ao Brasil e altamente valiosa para 

nosso ilustre visitante, e não uma excursão cinegética que se não coadunaria com as 

atividades e o caráter de nenhum de nós. (VIVEIROS, 2010, p.362). 

 

A expedição acabou por delimitar o famoso Rio da Dúvida, passando a se chamar Rio 

Roosevelt. 

No ano de 1939, acreditando estar findada seus valorosos serviços à pátria, Rondon é 

nomeado presidente do Conselho Nacional de Proteção aos Índios. Em 1952, aprova-se a 

criação do Parque Nacional do Xingu, seu projeto de proteção aos índios. Ainda, no ano de 
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1953, é inaugurado no Rio de Janeiro o Museu do Índio no qual concentrou-se grande parte do 

material fotográfico, textual e artefatos indígenas produzidos e coletados pela Comissão 

Rondon. Em 1956, denomina-se o território Guaporé de Rondônia, em sua homenagem. 

(VIVEIROS, 2010, p.613). 

Em 1958, decorrente de uma pneumonia, aos seus 93 anos, Marechal Rondon deixa sua 

pátria e sua família sob o sentimento de dever cumprido. Foi homenageado pelas altas 

autoridade civis e militares e, em 1963, foi homenageado com o título de Patrono da Arma de 

Comunicações do Exército Brasileiro. Em 1971, foi reconhecido como Patrono das 

Comunicações Nacionais. O dia 5 de maio, dia de seu nascimento, é o dia das Comunicações.  

A autora Luiza Vieira Sá nos traz grandes considerações a respeito do que podemos 

chamar de corrente revisionista dos estudos a respeito de Rondon. Sá nos traz uma proposta de 

interdisciplinaridade entre História e Direito quando traça uma relação do perfil do Marechal 

de agente público e político. Apesar de o trabalho ser baseado nos trabalhos realizados no 

período compreendido às Comissões Telegráficas, nos dá um bom embasamento da atuação e 

das relações de poder na Amazônia durante a Inspeção de Fronteiras. 

Cândido Rondon, engenheiro militar comandante das Comissões Telegráficas, era um 

agente público que representava o Estado, atuava em nome dele, por delegação dele e 

segundo orientações especificas que lhe foram dadas por superiores hierárquicos, em 

especial pelos Ministros de Estado que editaram Instruções para a execução dos 

trabalhos em campo. No entanto, em determinados momentos, por força das 

circunstâncias peculiares ao comando e da realidade vivenciada pela Comissão no 

inóspito sertão brasileiro, o agente público Rondon ia além das Instruções recebidas e 

atuava como um agente político. (SÁ, 2009, p.9-10). 
 

Como vimos, o Estado tinha um desejo ardente de unificar os povos brasileiros em uma 

única nação. Digo povos devido a grandiosidade do território que permitia uma grande 

diversidade de culturas, línguas e costumes. Em comparação ao desenvolvimento da cidade do 

Rio de Janeiro, capital do país à época, o sertão do Brasil era considerado atrasado, selvagem. 

A regionalidade dificultava a unificação desejada pois significaria mudar costumes e readaptar 

a um novo estilo de vida que não lhes era comum.  

Rondon ao ser escolhido para chefiar comissões e missões das mais variadas pode ser 

entendido como um agente público, ou seja, um representante do Estado e do povo que trabalha 

em prol do que foi designado. 

Segundo a doutrina do Direito Administrativo, o conceito de agente público é o mais 

abrangente possível, abarcando ‘todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou 

transitoriamente, do exercício de alguma função estatal’. São os agentes públicos que 

‘desempenham funções do órgão, distribuídas entre os cargos de que são titulares’. 

Constituem-se ‘nas pessoas, físicas ou jurídicas, que sob qualquer liame jurídico e 

algumas vezes sem ele prestam serviços à Administração Pública ou realizam 

atividades que estão sob sua responsabilidade. (SÁ, 2009, p.65). 
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Na Comissão de Inspeção de Fronteiras, Rondon se apresenta como agente público 

quando, sob ordens do então presidente Washington Luís, demarca as fronteiras do país, erigi 

e garante a manutenção de marcos de fronteiras, recolhe e cataloga vestígios antropológicos, o 

levantamento das plantas e animais. Ainda como aponta Sá, a filosofia positivista ocupou um 

espaço muito importante na vida de Rondon e de sua família, principalmente por pregar o 

serviço público acima de qualquer interesse particular. A isso se justifica também o valoroso 

exemplo de Rondon na sua vida abnegada às missões que lhe eram passadas. (SÁ, 2009, p.72). 

Sá aponta para um aspecto interessante que nos pode fazer entender o sentido dado aos 

trabalhos realizados sob comando de Rondon, no que diz respeito a um esforço civilizatório do 

sertão. A autora aponta que nas regiões em que a presença do Estado era mínima, Rondon atuou 

como o próprio Estado. Ou seja, passou de agente público a político e o seu início se atribui a 

Comissão Construtora de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas 

ocorrida entre os anos de 1907 a 1910. Nessa ocasião também se deu início a sua política de 

proteção aos indígenas no qual “defendia que os direitos já existentes e consagrados pela 

Constituição fossem garantidos aos indígenas, como o respeito à propriedade, à inviolabilidade 

do lar, à liberdade de consciência. ” (SÁ, 2009, p.29). Essa iniciativa não era do Estado, era 

dele, o que aponta para as ações de um agente político.  

Refletindo sobre a Inspeção de Fronteiras, Rondon age como um agente político quando, 

sob auxílio de sua equipe, registra as cenas da Comitiva gerando um grande acervo imagético 

fotográfico; quando faz um levantamento demográfico, um censo das tribos indígenas; quando 

se preocupa em nomear rios e montanhas; quando faz questão de que todos celebrem datas 

nacionais e que a Bandeira Nacional esteja sempre hasteada. Ele age como o próprio Estado 

nas regiões ainda não desbravadas pela “colonização”. Ele é o próprio colonizador quando 

transmite o nacionalismo e o patriotismo a ele tão caros.  

Rondon deixa claro para os estudiosos do tempo presente a força que o Positivismo 

assume em suas ações públicas e políticas. A criação do Serviço de Proteção aos Índios aponta 

para um agente político que buscou melhores condições para os indígenas brasileiros e que 

“levou à criação de um espaço público, que até então não existia, para a discussão da causa 

indígena [...]” (SÁ, 2009, p.205). Importante notar que existia um desejo de integrar esses 

povos, sem que a sua cultura se perdesse. Em outras ocasiões tais como a Questão Letícia, 

apesar de atuar como agente público com certeza, seu legado como agente político muito 

influenciou no sucesso das negociações.  (RODRIGUES, 2018, p. 72-82). 
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As históricas missões bravamente cumpridas pelo Marechal nas quais fazemos memória 

neste trabalho deixam claro o binômio público-político que assumem. Pode-se dizer, sob o 

prisma desta análise, que Rondon conseguiu encontrar o equilíbrio, não pesando demais seus 

próprios interesses e nem anulando sua personalidade. Este militar, apesar de ter servido à Pátria 

e à Humanidade, ainda é pouco explorado e analisado, cabendo ainda profundas reflexões.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta desta pesquisa foi analisar como os trabalhos realizados nos anos de 1927 a 

1930 pela Comissão de Inspeção de Fronteiras chefiada pelo Marechal Cândido Mariano da 

Silva Rondon contribuiu para a proteção das fronteiras amazônicas e da manutenção dos marcos 

de fronteira. Tendo percorrido cerca de 12.140 quilômetros por terras indígenas e pela extensa 

floresta amazônica, a Comissão conseguiu acumular um grande número de arquivos 

consideravelmente importantes para o desenvolvimento da ciência brasileira.  

Ainda objetivou-se analisar a diferença entre os processos de demarcação e delimitação 

das fronteiras e foi necessário traçar um panorama do processo de formação das fronteiras 

brasileiras, datadas desde o período colonial e intimamente ligadas a um processo de defesa das 

mesmas com destaque para a construção dos fortes. A este fator atribui-se o processo de 

colonização dessas áreas mais remotas do país. Ao exército coube o papel de defender e ainda, 

colonizar. 

Foi necessário trazer a este trabalho uma contextualização do panorama do processo de 

colonização da Amazônia na qual esteve sempre sob grande disputa estrangeira. As primeiras 

incursões estão atreladas ao espanhol Vicente Pinzón. Os indígenas apresentavam-se como 

fortes aliados dos colonizadores estrangeiros e dos invasores também. O conhecimento da 

região, a possibilidade de conseguirem apoiar os estrangeiros nas incursões eram as vantagens 

de ter os indígenas como aliados.   

Uma análise biográfica de Rondon foi necessária para que se pudesse compreender a 

figura deste líder que buscou desenvolver o espírito cientifico e o cuidado com a fauna, flora e 

tribos indígenas brasileiras. Sua dedicação e abdicação durante sua longa carreira militar 

demonstram o porquê de ter sido escolhido patrono da Arma das Comunicações.  

Ainda, foi necessário traçar o perfil da Comissão de Inspeção de Fronteiras que, embora 

chefiada por Rondon, contou com outros ilustres homens abnegados e motivados em sua missão 

de inspecionar as fronteiras amazônicas. Como se pode observar o relacionamento com os 

países vizinhos também é um aspecto importante haja vista a manutenção da paz entre as nações 

e da segurança nacional. 

Tendo em vista os aspectos observados, os trabalhos realizados pela comitiva foram de 

extrema importância para a manutenção dos marcos de fronteira e para o bom relacionamento 

com os países vizinhos. Ainda se destaca o papel importante que Rondon teve na preservação 

das vidas indígenas hoje tão ameaçadas.  
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O presente trabalho ainda assume uma dimensão na qual não se pretende dar por 

encerrada suas discussões ainda que não seja esse o papel da História, o de dar respostas e sim 

de levantar hipóteses, vasculhar dados e documentos, questionar e indagar. Os questionamentos 

aqui feitos e os objetivos que aqui buscaram ser alcançados poderão ajudar futuros 

pesquisadores a entender como as fronteiras amazônicas foram importantes para o 

desenvolvimento do Estado-Nação chamado Brasil, esse no qual habitamos e servimos. 

Rondon, agente público e político, foi aqui demonstrado como sendo de extrema importância 

mesmo que, ao longo dos anos e do correr da história, tenha saído dos livros e da memória 

nacional. Para o povo brasileiro, este trabalho assume caráter cientifico e soa quase como uma 

homenagem a Rondon e, para os que nunca ouviram falar, uma forma de o conhecer. Para o 

meio militar, um estudo do processo de demarcação das fronteiras amazônicas a partir dos 

trabalhos de Inspeção de Fronteiras que pode contribuir para uma profunda compreensão das 

atuais tensões existentes nas fronteiras de nosso país e no relacionamento com os países 

vizinhos e outros que possuam interesses econômico e político na Amazônia. 
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