
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O PAPEL DO MEMORIAL RONDON NO CONTEXTO DO 
ESPAÇO GEOGRÁFICO E DO TURISMO MATO-GROSSENSE 

. 
 

Suíse Monteiro Leon Bordest1

 
 

RESUMO 

O trabalho em pauta destaca no Pantanal Mato-grossense, o marco geográfico em 

construção, Memorial Rondon, em homenagem ao cidadão Marechal Cândido Mariano da 

Silva Rondon, mundialmente conhecido e cognominado Patrono das Comunicações. 

Objetiva-se com esta pesquisa refletir sobre o significado dessa iniciativa no contexto geo-

ambiental. 
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ABSTRACT 

This work emphasizes in the Pantanal Mato-grossense, the geographic landmark, 

that has being built, Memorial Rondon, in honor of the citzen Marechal Cândido Mariano da 

Silva Rondon, known worldwide and called Patron of Communications. This research aims at 

reflecting about the meaning of this initiative in the geo-environmental context. 

 

          

1- O CONTEXTO DO TEXTO 

O texto que se apresenta destaca no Pantanal Mato-grossense o Memorial Rondon, 

como marco geográfico, em construção, em homenagem ao cidadão Marechal Cândido 

Mariano da Silva Rondon, mundialmente conhecido e cognominado Patrono das 

Comunicações. 

 O Memorial Rondon que abrigará os objetos e demais pertences do homenageado, 

símbolo de uma memória repleta de significados de um passado não muito longínquo, 

instala-se na área pantaneira de Mimoso, no cento oeste do país, e promove modificações 

na paisagem local. 
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A pesquisa maior que motivou esta comunicação considera os autóctones de 

Mimoso como os principais sujeitos da pesquisa participante, pois integram um processo 

dinâmico, que interage em diferentes níveis de multiplicidade de ações e tomam parte 

atualmente nas mudanças significativas do espaço aqui focalizado. 

É nosso objetivo, nesta comunicação, refletir sobre o significado do papel do 

Memorial no contexto do espaço geográfico, considerando-o como patrimônio cultural e 

como motivo de atração para o turismo diferenciado. 

2.0- O ESPAÇO GEOGRÁFICO E O TURISMO 

O espaço, uma das categorias fundamentais do objeto da geografia, é também a 

categoria mais geral, porque incluí outras: paisagem, lugar, território, etc. 

Conforme Santos (1988) o espaço é a sociedade em movimento. Enquanto 

totalidade, a sociedade é um conjunto de possibilidades, que segundo Kant é a “pluralidade 

considerada como unidade”, ou a “unidade da diversidade” conforme Labriola (1982) e 

Sereni (1970). A essência dessa unidade é o presente ainda não realizado. 

Interpretando, ainda, Santos (1988), o presente é o atual que se esvai e sobre ele, 

como sobre o passado, não temos qualquer força, por isso, é no futuro que devemos 

concentrar nosso esforço para tornar possível a nossa ação. 

Preocupados com o futuro do Pantanal Mato-grossense, em qualquer dimensão que 

o consideremos, queremos, neste ensaio, registrar fragmentos de abordagens que nos 

conduzem a reflexão sobre o contexto da construção do Memorial Rondon em Mimoso, que 

entre outros direcionamentos, possibilitará a prática social do turismo a partir de um centro 

de referência. 

Diversos fatores de ordem local ou global concorrem com intensidades e ritmos 

temporal e espacial diferentes na produção do espaço geográfico. Nesse sentido e 

particularizando a abordagem turística, Cruz (2001) lembra: o espaço geográfico é o 

principal objeto de consumo do turismo e disso decorre uma das mais importantes 

especificidades da prática social do turismo: o consumidor turista tem de se deslocar até o 

produto a ser consumido, o lugar turístico. 

A expressão lugar turístico, mais usualmente, entendido como lugares já apropriados 

pela prática social do turismo, aplica-se também a lugares potencialmente turísticos, como 

no caso Mimoso, mas que não tem sentido fora do contexto cultural que promove sua 

valorização em dado momento histórico. 

3.0- POTENCIALIDADES E ATRATIVOS PARA O TURISMO DIFERENCIADO 
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Segundo Lipietz (1976), o espaço não deve ser tomado como reflexo ou suporte das 

relações sociais, mas ao contrário na reprodução social, o espaço material aparece como 

efeito e determinante dessas relações (seres humanos e coisas). 

Como prática social, o turismo é fortemente influenciado pela cultura, quer seja 

como, atrativo turístico, como paisagem turística ou como lugar turístico. Em qualquer 

situação, consideramos imprescindível a participação dos moradores locais nas decisões, 

pois, ninguém conhece melhor que eles, o passado e a alma do lugar. 

Entre as inúmeras possibilidades de desenvolver o turismo, destaca-se o turismo 

diferenciado ou turismo alternativo que se contrapõe ao turismo massificador. O turismo 

alternativo, capaz de entrelaçar princípios da Educação Ambiental e os interesses do 

patrimônio cultural com propostas de Desenvolvimento Sustentável, como assinala Bordest 

(2003:34), pode despertar atitudes entre comunidades receptoras, visitantes e 

empreendedores turísticos. 

Em Mimoso a potencialidade dos bens naturais e culturais para o turismo 

diferenciado (eco,cultural,rural) tem múltiplos aspectos baseados tanto nos elementos 

constituintes e condicionantes dos pantanais, como em suas vivências e ambiências. 

A estratégia do turismo cultural para Mimoso considera, prioritariamente a questão 

da participação e do envolvimento comunitário que valoriza as características culturais e as 

atitudes da comunidade autóctone. 

Em nossas pesquisas, realizadas em Mimoso nos anos 1999, 2000 e 2001, (Bordest, 

2002), calcada na pesquisa participante foram utilizadas técnicas da observação e 

entrevistas para conduzir o diagnóstico revelador das aspirações, insatisfações e buscas 

que emergem nas falas dos moradores de Mimoso, cujos resultados demonstraram que os 

atrativos turísticos de Mimoso estão predominantemente, na sua história (figura mítica de 

Rondon), na arquitetura no casario e nas propriedades rústicas rurais, na paisagem física 

(realçando o contraste morfológico e a riqueza da biodiversidade em meio pantaneiro), na 
cultura da gente mimoseana (o espaço sagrado e profano, no trato com seus recursos 

naturais) e no recente projeto do Memorial Rondon. 

Enfim, um incontestável patrimônio cultural, que apresenta um mundo de estórias, 

saberes e fazeres, que necessita ser interpretado com a participação da comunidade. 

4.0 – MEMORIAL RONDON, UM MARCO GEOGRÁFICO 

O Memorial Rondon, em construção, representa atualmente um marco geográfico em 

Mimoso, que abrigará os objetos e demais pertences do homenageado, símbolo de uma 

memória repleta de significados de um passado não muito longínquo. 
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4.1- MIMOSO 

Mimoso é um distrito de Santo Antonio de Leverger, no Estado de Mato Grosso. 

Inserido em área pantaneira, submete-se aos alagamentos cíclicos, em conseqüência do 

movimento das águas dos rios, particularmente do rio Cuiabá, que extravasam em época de 

cheias. 

O povoado teve origem em uma sesmaria de treze mil hectares, a de Morro 

Redondo, que foi doada ao casal Joaquina Gomes e Lucas Evangelista, no início do século 

XIX. Os descendentes desse casal continuaram vivendo em Mimoso, e praticavam a criação 

de grandes rebanhos bovinos e eqüinos e uma agricultura de subsistência. 

Com o passar do tempo, o aumento da população, entrada de zoonoses que 

contaminaram o rebanho e a diminuição de áreas disponíveis para pastagens, 

principalmente em função de um alagamento definitivo que roubou praticamente 50% das 

terras da sesmaria, e com a mudança da configuração político-econômica do estado de 

Mato Grosso, a partir da década de 60, houve um empobrecimento progressivo da 

população mimoseana. 

Conforme SILVA (2000) atualmente, há em Mimoso, muitas famílias com apenas 

uma ou duas reses e o criador de gado afirma não ter mais que duzentas cabeças. Praticam 

uma agricultura de subsistência e são bastante independentes da economia de mercado e 

do trabalho assalariado. 

Embora alguns jovens trabalhem em fazendas da região, os mimoseanos conservam 

certa independência econômica e se mantém unidos, principalmente em torno da memória 

do Marechal Rondon, nascido em Mimoso. 

Mimoso, que tradicionalmente, recebe para o lazer, excursionistas de colégios de 

Cuiabá, em fins de semana e feriados; visitantes para as festas religiosas e profanas, etc, é 

hoje motivo de cobiça para o desenvolvimento do turismo “ecológico-cultural”, lembram Silva 

(2000) e Bordest (2002). 

Referindo-se a situação atual na virada do século XXI sobre o quadro de 

potencialidade turística em Mimoso e na visão do autóctone, Bordest ( 2002: 43), cita: 

Mimoso é lugar de passagem para o turista que busca as baias, os rios e as pousadas, em 

geral, no Município de Barão de Melgaço,. 

4.2 – MARECHAL RONDON 

Filho único de Cândido Mariano da Silva e de Claudina de Freitas Evangelista, 

nascido em 05 de maio de 1865 em Mimoso, Cândido Mariano da Silva perdeu o pai aos 
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cinco meses da sua gestação, vindo sua mãe a falecer quando tinha quase três anos. O pai 

recomendara no leito de morte ao seu irmão Manoel que, se nascesse menino, o levasse 

para Cuiabá para estudar e diz mais: “... na cidade, poderá se preparar para servir melhor 

nossa terra...”. 

Aos sete anos foi levado pelo tio para a capital, onde estudou até os dezesseis anos. 

Daí foi para o Rio de Janeiro, para seguir a carreira militar. Em 1890 é classificado em 

primeiro lugar nos exames da Escola Superior de guerra obtendo o título de Engenheiro 

Militar e o diploma de Bacharel em Matemática e Ciências Físicas e Naturais. Resolve então 

adotar o sobrenome do tio, passando a assinar Cândido Mariano da Silva Rondon. 

Inicia com a República o seu papel de desbravador, e na companhia de Gomes 

Carneiro, veio para Mato Grosso como seu assistente para planejar a ligação telegráfica de 

Cuiabá ao Araguaia. Ao finalizar os trabalhos de construção em 1915, Rondon havia 

construído 4.560 km de linhas telegráficas, não mais se afastando dos caminhos que abrira, 

exercendo a missão da sua inspeção e conservação. 

Entre seus inumeráveis feitos incorporou ao ocidente do território brasileiro uma série 

de explorações, desvendando segredos dos pantanais e das florestas tropicais, executando 

estudos geográficos, fazendo determinações precisas de coordenadas de pontos para 

operações geodésicas, classificando flora e fauna. 

Com a máxima “morrer se preciso for, matar nunca”, Rondon pacificou sertões, 

incorporando índios, plantando cidades e vilas. 

A preocupação de Rondon também se voltava para a população pobre não índia 

composta de sertanejos e caipiras, que habitava o interior brasileiro conforme Siqueira 

(2002). 

Com o soldo da missão que lhe fora confiada para mediar o dissídio fronteiriço entre 

Peru e Colômbia, em 1938, construiu uma escola em Mimoso, a qual deu o nome de sua 

mãe, Escola Santa Claudina. 

Rondon teve seu nome dado a um meridiano, a um estado, Rondônia, e a cidade de 

Rondonópolis em Mato Grosso. Seu nome figura com letras de ouro maciço na sociedade 

de Geografia de Nova York, como o explorador que mais se avantajou em terras tropicais. 

Falecido, em 1958, póstuma homenagem lhe foi conferida no ano 2000, como 

Patrono das Comunicações. 
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4.3- O MONUMENTO DO MEMORIAL 

Na história do turismo regional, o Memorial Rondon significa uma iniciativa de fora 

para dentro, conforme lembra Bordest (2002: 48), e prossegue: 

 No âmago de sua existência, Mimoso tem atrativos mais verdadeiros, que 

constroem sua amálgama social, pois já constitui cultura. Basta os envolvidos com este 

tema saberem fazer expandir esta centelha que já existe, secularmente, na memória de sua 

gente. 

O Memorial Rondon, em construção, com recursos federais, é parte do Plano Diretor 

que prevê para Mimoso, obras no local onde nasceu Marechal Rondon. O referido Plano 

Diretor prevê ainda a construção do Aeroporto Santos Dumont, para receber pequenas 

aeronaves, balonismo e aeromodelismo, com estrutura de hangar simples e pista de 800m, 

gramada. Prevê, também, a construção de marina sobre o rio Mutum, interligando-o com 

uma rodovia próxima a estrada turística, assinalando os portos de maior interesse turístico, 

a revitalização do casario da vila de Mimoso, com projeto para recuperação da tipologia 

original; reforma da Escola Santa Claudina, ainda em discussão se para Escola ou museu. 

O Memorial Rondon será uma espécie de museu itinerante que além de abrigar os 

pertences de Rondon, deverá promover a divulgação dessa cultura, e oportunidades de 

emprego aos mimoseanos, conforme era desejo de Marechal Rondon. 

5.0- PERSPECTIVAS PARA O TURISMO 

Futuramente a prática turística de Mimoso ancorada na participação comunitária, 

deverá potencializar o turismo cultural, concomitantemente ao turismo rural e ecoturismo. 

Conforme Bordest (2002:43): 

 Diferentes atividades (caminhadas, banho, esporte, visita a ninhais, e as 

comunidades tradicionais, cenários (fotográficos, científicos, artísticos, etc.) podem ser 

praticados na área. Ainda que assim, é principalmente como centro aglutinador e irradiador 

da cultura pantaneira, como divulgador do próprio meio que Mimoso mais se identifica. 

Como centro de referência conciliando passado, presente e futuro, com vistas a imprimir 

novo paradigma de qualidade de vida com espaço para trabalho, pesquisa e troca de 

experiência, o Memorial em construção significa a perspectiva de ação inovadora, mais 

concreta, embora representando uma iniciativa de fora para dentro.(Bordest, 2002:43). 

A polêmica construção do Memorial Rondon, iniciado no alvorecer do novo milênio, 

com previsão de ser inaugurado em 2005, conta com o apoio da maioria da população local, 

que espera ser este além de ponto de referência ao turismo diferenciado (eco, cultural, 
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rural), possibilidade de divulgação das riquezas pantaneiras e esteio para se promover o 

desenvolvimento regional. 

A concretização da proposta de um turismo diferenciado, baseado na interpretação 

cultural, é o desafio que se coloca aos parceiros da empreitada (governo do estado e do 

município, sociedade organizada e comunidade local), como parte das propostas do Plano 

Diretor de Mimoso onde se destaca o Memorial. 
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