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A morte de Euclides de Cunha em 1909 teve um imensurável efeito sobre as letras 

brasileiras. Como se sabe, Euclides havia anunciado o projeto de escrever uma obra 

anunciada como Um Paraíso Perdido. O título prenunciada uma obra épica que deveria 

comparar-se a Os Sertões em ambição e escopo. Antes de perder a vida, porém, Euclides 

teve ocasião de publicar nada menos que três livros em que o tema principal ou único é a 

Amazônia (Contrastes e Confrontos, Peru versus Bolívia e À Margem da História), além de 

relatórios, resenhas e cartas, tudo isso escrito no período que vai de 1903 a 1909. Mais 

ainda: quando verificamos em detalhe o material amazônico contido nesse material torna-se 

evidente que o Acre é o palco principal dos escritos amazônicos de Euclides, à exceção das 

páginas iniciais que abrem À Margem da História. Mas mesmo aqui a conclusão de 

Euclides é que os cientistas deveriam seguir a lição de Walter Bates: ater-se a um lugar e a 

um caso, abstendo-se dos devaneios a que levaria a ambição de abranger toda a imensidão 

da hilea.
1
 Nos escritos de Euclides que vão de 1903 a 1909, o rio em foco é de fato o rio 

Purus, e os tipos humanos em foco são os que se confrontavam nas fronteiras 

indeterminadas do Brasil com a Bolivia e o Purus.     

Ora, como todos sabem, Os Sertões tem uma estrutura em três partes: A Terra, O 

Homem e A Luta. Com esse formato, Euclides articulou em uma sequência articulada um 

retrato do ambiente físico, uma antropologia física do sertanejo, e a epopéia do confronto 

entre o exército de sertanejos e o Estado republicano. É impossível não notar esses temas 

nas publicações de Euclides preliminares de Euclides sobre a Amazônia. O grandioso início 

À Margem da História (publicado em 1909) transfigura literariamente as descobertas 

recentes da geologia e da arqueologia. Em "Conflito Inevitável", "Contra os Caucheiros" e 

"Entre o Madeira e o Javari" (republicados em 1907 em Contrastes e Confrontos), Euclides 

introduz o tipo do "jagunço" sertanejo oriundo do Norte, já resultante da "seleção dos mais 

fortes" no meio meio amazônico. E a luta? É esse o meu problema. De 1900 a 1902, havia 

ocorrido o episódio histórico nomeado na historiografia e na linguagem oficial acrianas 

como A Revolução Acreana, durante a qual um exército não-oficial formado de seringueiros 

– nordestinos de origem –, comandado por Plácido de Castro e financiado pelo governo de 

Manaus e patrões seringalistas, enfrentou e derrotou forças bolivianas e finalmente sitiou 

um batalhão do próprio exército boliviano comandado pelo presidente do país vizinho. 

Nesse confronto envolveram-se seringueiros nordestinos, em uma guerra travada no seio da 

floresta e em seus rios, incluindo episódios dramáticos que são rememorados em 

monumentos públicos acreanos, e quíchuas andinos forçados a uma guerra em ambiente 

                                                           
1
 Essa conclusão aparece mais claramente ainda no manuscrito inédito (Almeida e Carneiro de Cunha 2009).  
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hostil nos confins da montana boliviana – exatamente o tipo de conflito tratado por 

Euclides da Cunha em Peru versus Bolivia. Essa guerra foi vencida pelo exército de 

seringueiros nordestinos comandados por Plácido de Castro em 1902. Mas Euclides da 

Cunha jamais faz menção a essa guerra entre Brasil e Bolívia, nem a Plácido de Castro. É 

esse silêncio que a meu ver merece comentário. A meu ver, não é absurda a seguinte 

conjetura: o plano do Paraíso Perdido enfrentou uma dificuldade estrutural real, refletida 

nos esboços deixados por Euclides, e cujo cerne é precisamente o fato que é a ausência da 

luta dos seringueiros brasileiros contra o exército boliviano.  

Cronologia de publicações 
 

Em fevereiro de 1903, Euclides da Cunha expressou em carta a Luís Cruls “o sonho 

de um passeio ao Acre”, aspiração  “em talvez pudesse prestar alguns serviços”.
2
 

Nos cinco anos seguintes, de 1904 a 1908, Euclides escreveu:  

- em 1904, artigos na imprensa (1904a-1904c, publicados em OESP e reunidos em 

Contrastes e Confrontos), antes de viajar para o Acre; 

- em 1905 e 1906, artigos sobre o rio Purus, já após sua visita oficial ao Acre a 

serviço do Itamarati com patente militar (1905a, 1905b; 1906a; 1906b); 

- em 1907, publica Contrastes e Confrontos (1907a; 1907b) em duas edições, das 

quais a segunda é ampliada, contendo os artigos de 1903, e um novo capítulo 

(1907c); Peru versus Bolivia (1907d);  

- em 1907, publica dois novos artigos que que integrarão o livro À Margem da 

História: "Brasileiros" 1907e; "Rios em Abandono" 1908;  

- em 1909 envia para seu editor no Porto a obra que foi publicada póstumamente 

como À Margem da História (1909, 1911 em segunda edição).     

Euclides anunciou em correspondência o projeto de escrever uma obra intitulada 

Um Paraíso Perdido, e esse título foi utilizado em duas coletâneas dos artigos amazônicos 

de Euclides, organizadas respectivamente por Leandro Tocantins e por Hildon Rocha. Os 

artigos amazônicos de Euclides também foram coligidos no segundo volume da  Obra 

Completa  publicada pela Editora Nova Aguilar. Acompanharei esse corpus tendo como 

referência uma cronologia que o divide em três fases:  

I - o período que precede a viagem ao Acre (os artigos de 1904 publicados em O 

Estado de São Paulo e que formam o núcleo principal de Contrastes e Confrontos, 

publicado em 1907),  

                                                           
2
 OC,  II,  655. 1898. Há um de 1898  que se intitula  “Fronteira do sul do Amazonas (Questão de Limites, 

Manuel Tapajós)”, publicado em O Estado de São Paulo. É listado, mas não publicado, na Obra Completa da 

Editora Nova Aguilar. Sobre essa edição deve-se ao mesmo louvar o enorme serviço prestado aos estudos 

euclideanos, e lamentar a má revisão tipográfica (e descuidos editoriais facilmente sanáveis, como troca de 

datas em correspondência, como à pág. 674 do volume II, onde só pode ser de janeiro de 1905 e não de 

janeiro de 1904).  É também lamentável que se tenham sacrificado dados técnicos de trabalhos como o 

Relatório sobre o Rio Purus  (sem falar da omissão de todos os mapas), incluindo por outro lado numerosas 

ilustrações (e mapas) no volume de Os Sertões.  
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II- a viagem ao rio Purus a serviço do Itamarati e com status militar (a entrevista 

publicada pelo Jornal do Commercio em Manaus, em seu retorno do Purus; o artigo Rio 

Abandonado publicado pela Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1905, 

e o relatório publicaddo em 1906 sobre a expedição ao Rio Purus;  

III - os artigos posteriores à viagem coligidos nas obras Peru versus Bolívia (1907) e 

À Margem da História (1909). 

1904: Os Contrastes e Confrontos vistos de São Paulo  

Durante o ano de 1904, Euclides da Cunha, já consagrado em 1903 pelo êxito de Os 

Sertões (publicado em 1902, reeditado em 1903) e pela eleição para a Academia Brasileira 

de Letras, batalha para realizar o  “sonho de passeio ao Acre”.
3
   No mês de maio do mesmo 

ano, publica em O Estado de São Paulo três importantes artigos (fixados no volume 

Contrastes e Confrontos, publicado em 1907). Em agosto de 1904, é nomeado pelo Barão 

do Rio Branco para o posto de  Chefe da Comissão de Reconhecimento do Alto Purus, na 

qual pleiteara uma posição de simples técnico. E em dezembro de 1904 chega a Manaus. Os 

artigos de 1904 têm um tema geopolítico: tratam do conflito entre o Peru e o Brasil.   

Contrastes e Confrontos 

Este capítulo do livro com o mesmo título aparece em 1907, e não há indicação de 

publicação anterior. Pode ter sido escrito como introdução geral aos três capítulos seguintes 

("Conflito Inevitável", "Contra os Caucheiros" e "Entre o Madeira e o Javari", estes 

publicados em 1904 em O Estado de São Paulo.) 

O que se ressalta nesse capítulo é o diagnóstico a sua conclusão:  

"... acredita-se quase que as incursões peruanas, neste momento exercitadas nas 

fronteiras remotas do Alto Juruá, se traduzam como uma retirada, uma tendencia 

para abandonar a estreita e alongada região [andina] ... Realmente, no levante, ..., 

desdobra-se a natureza estável, guardando intactas as forças creadoras, à espera da 

componente prodigiosa do trabalho..." (Euclides da Cunha, Contrastes e Confrontos, 

1907, p. 130) 

Euclides adverte contra um risco, que chama de "anacronismo":  

                                                           
3
 Nos primeiros meses de 1904, Euclides procurava emprego no Rio de Janeiro. Em correspondência de maio 

de 1904, vemos que batalhava para realizar o  “intento de seguir para os remotos pontos da nossa terra” que 

desejava “ver e estudar de perto”, pedindo a intervenção de vultos como José Veríssimo e Oliveira Lima junto 

ao Barão do Rio Branco, para integrar-se às comissões demarcadoras de limites; ou mesmo para ser enviado 

como “cientista” a exemplo de Alexandre Ferreira. O plano era “seguir para Mato Grosso, ou para o Acre, ou 

para o alto Juruá”, onde Euclides está seguro de que tornará sua vida “útil e talvez brilhantíssima”  (cartas a a 

José Veríssimo de 24 de junho, 7 de julho e 10 de agosto de 1904, em OC II, 681 e 682). Em 9 de agosto 

Euclides é nomeado chefe da Comissão de Reconhecimento do Alto Purus, com vencimentos de 3 contos de 

réis mensais (3:000$000) conforme ele explica ao pai (OC II,  684).  
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"... uma combatividade, que é uma fraqueza e é um anacronismo. Mas esta só poderá 

engravecer, creando-lhes maiores destitas, se, resurgindo sob um novo aspecto, for 

encontrar novos alentos nas arrancadas dos caucheiros que estão prolongando, na 

devastação das grandes mattas, um longo, um antiquissimo tirocinio de tropelias" 

(Euclides da Cunha, Contrastes e Confrontos, 1907, p. 131).   

É um tom comedido, e apropriado como introdução aos artigos bem mais candentes 

publicados em 1904.  

Conflito Inevitável  

Em “Conflito Inevitável” (maio de 1904), o primeiro artigo da série, Euclides  

descarta a idéia de que os conflitos entre peruanos e brasileiros nas cabeceiras do Purus e do 

Juruá sejam mero fruto da “avidez de alguns aventureiros” peruanos. Euclides vê nesse 

confronto local a solução de um tema problema inevitável e comum ao Peru e à  Bolívia:  

"A posição prejudicial dos Andes cria ao Peru, como à Bolívia, regimens que se 

combatem: um littoral esteril que mal se alarga em dunas ondeantes, separados por 

um cordilheira, da porção mais vasta e mais exuberante to paiz" (Euclides da Cunha, 

Contrastes e Confrontos, 1907, p. 134).   

A solução inevitável é o movimento populacional peruano que, a partir do alto 

Ucaialy, tomando como via de acesso rumo às férteis planícies amazônicas as cabeceiras do 

Juruá e do Purus. Os conflitos no alto Purus e no alto Juruá são assim, para Euclides, 

portanto, a expressão de um “movimento histórico” determinado por “energias sociais” e 

pelas “leis físicas invioláveis”: o movimento do Peru para garantir o futuro da nação 

estiolada na estéril costa do Pacífico, transpondo a cordilheira e implantando-se na fértil 

Amazônia, buscando a partir dela “uma saída para o Atlântico” através dos cursos do Purus 

e do Juruá.   

"De fato, o Pacifico, ainda que se rasgue o canal de Nicaragua, parece que pouco 

influirá no progresso do Peru. O seu verdadeiro mar é o Atlantico; a sua saida 

obrigatoria é o Purus"  (p. 138).  

Para Euclides, os que "abnegados caidos todos naquelles logares remotos" 

mostravam "uma extraordinaria intuição dos interesses reais do seu paiz". Por isso mesmo, 

conclui:  

"Esses antecedentes delatam nas perturbações que lavram em toda aquella zona um 

significado bem diverso do que lhe podem dar algumas correrias de seringueiros.  

A guerra eminente tem uma feição gravissima" (Contrastes e Confrontos, 1907, p. 

140).  
4
   

                                                           
4
 “Conflito Inevitável”. O Estado de São Paulo, 10 de maio de 1904. (OC  I  , 179-182)..    
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 [Sobre esse diagnóstico, cabe ressaltar em primeiro lugar que ele aplicava-se em 

1904 ainda mais à Bolívia do que ao Peru – que possuía uma saída para o Pacífico, 

enquanto a Bolívia havia perdido seu porto marítimo para o Chile e para o próprio Peru. 

Com efeito, até os dias de hoje a "saída para o Atlântico' é tema incansável do projeto 

boliviano. Mas em janeiro de 1904 a Bolívia havia assinado o Tratado de Petrópolis com o 

Brasil, e deixara de ser adversária – e aliada potencial do Peru contra o Brasil – , para ser 

parceira do Brasil contra o Peru].  

Contra os Caucheiros  

No artigo seguinte, “Contra os Caucheiros” (publicado em 22 de maio em OSP),  

Euclides discute os aspectos militares e humanos do "conflito inevitável", argumentando 

contra o envio de tropas do Exército para o cenário do combate. Esse envio seria por um 

lado prejudicial às “circunstâncias administrativas” do Tratado de Petrópolis (novembro de 

1903) que o Brasil havia concertado em separado com a Bolívia, deixando o Peru de lado – 

sem dúvida Euclides refere-se ao fato de que o tratado de Petrópolis não contemplaria ou 

permitiria uma vigorosa presença militar brasileira na região, em zona litigiosa entre a o 

Peru e a Bolívia!  

Por outro lado, diz Euclides da Cunha, o envio do Exército seria um êrro militar. 

Euclides afirma a superioridade da guerrilha em comparação com o exército regular, 

sobretudo para lutar contra os “caucheiros solertes e escapantes”, em uma geografia 

complexa, na qual "o fácil é bater o inimigo, o difícil é ver o inimigo", 
5
  e sob difíceis 

condições adversas de higiene. Euclides lembra aqui os “lastimáveis sucessos da nossa 

história recente”. No lugar do Exército, diz Euclides, quem deve lutar são os “destemerosos 

sertanejos dos Estados do Norte”, eles que formam o “verdadeiro exército moderno”.   

"... as forças para repellir a invasão já ali se acham, dextras e acclimadas, nas 

tropas irregulares do Acre, constituidas pelos destemorosos sertanejos dos Estados 

do norte, que ha vinte annos estão transfigurando a Amazonia. Elles formam o 

verdadeiro exercito moderno como o preconisam, como o desejam, como proclamam 

altamente, dentro dos circulos militares de Europa, os luminares da guerra .... " (Em 

Contrastes e Confrontos, 1907, p. 147).  

Em suma: “para o caucheiro um domador único, que o suplantará, o jagunço” 
6
.   

Euclides da Cunha escreveu essas linhas em maio de 1904. Em agosto de 1902, 

Plácido de  Castro, no comando de um "exército de sertanejos", havia iniciado a campanha 

contra a ocupação boliviana a partir de Xapuri, e em 26 de janeiro de 1903 havia concluído 

a parte principal da campanha com a rendição da guarnição boliviana de Puerto Acre 

comandada pelo plenipotenciário Lino Romero. Em abril do mesmo ano, sitiou o quinto 

batalhão do exército boliviano, comandado nada menos do que  pelo presidente da Bolívia, 

                                                           
5
 Lembro de minhas leituras de infância sobre o que no Acre se chama de “Revolução Acreana” que Plácido 

de Castro ganhou vantagem sobre as tropas bolivianas ao abandonar os uniformes brancos. A partir daí, os 

bolivianos enfrentaram o problema, não de vencer o inimigo, mas de lobrigar o “lobrigar o inimigo”.  
6
 “Contra os Caucheros”. O Estado de São Paulo, 22 de maio de 1904. (OC  I  , 182-185) 
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general Pando (Tocantins, Formação Histórica do Acre, vol. 3, p. 540) – e não precisou 

derrotá-lo porque chegou aos dois lados a notícia do modus vivendi entre o Brasil e a 

Bolívia. Em suma, a lição da guerrilha não-oficial protagonizada por "nordestinos" era 

recentíssima e estava na memória de todos. Euclides da Cunha, porém, evita dar nome aos 

bois – não menciona a Bolívia, nem menciona o chefe militar gaúcho. Embora com o risco 

de abusar da especulação, é difícil evitar a conclusão de que Euclides guiava-se pelo seu 

tirocínio diplomático na cuidadosa ausência de referência à derrota humilhante do exército 

boliviano pelo exército de "jagunços".  

E havia um agravante da delicadeza do caso. Seria difícil evitar a analogia entre o 

sucesso do "exército de jagunços" contra o quinto batalhão boliviano comandado pelo 

presidente Pando e as vitórias sucessivas dos jagunços de Canudos sobre o exército 

brasileiro. Ora, e enquanto Plácido de Castro enfrentava o exército boliviano no rio 

Taumanu, em reduto boliviano, o general Olímpio da Silveira – coronel de artilharia na 

quarta expedição que obteve a inglória vitória sobre Canudos – entrava no Acre, enviado 

pelo governo federal. Em vão Plácido de Castro aguardou sua chegada ao campo do 

conflito, para uma conferência com o presidente da Bolívia. Olímpio da Silveira nunca 

apareceu. Diz Plácido de Castro:  

"Os bolivianos, diariamente, ..., me perguntavam pelo General brasileiro, que não 

vinha. Para furtar-me à vergonha daquelas perguntas, ..., resolvi ir ao Acre falar ao 

General Olímpio, o que fiz em menos de tres dias" (apud Leandro Tocantins, 

Formação Histórica do Acre, vol. II, p. 542).  

Toda a conduta do general Olímpio da Silveira foi a de um elefante em loja de 

louça, caracterizando-se pela humilhação ostensiva de Plácido de Castro e pelo desrespeito 

a seu exército – em direta desobediência, aliás, às instruções expressas do governo federal, 

a quem, ao contrário, interessava a continuidade provisória do exército informal de Plácido 

de Castro! Nesse quadro, entende-se mais ainda a prudência diplomática de Euclides... 

Entre o Madeira e o Javari  

A tese era simples e direta. No artigo seguinte, “Entre o Madeira e o Javari”, ela se 

completa, com a apresentação do movimento brasileiro em direção às cabeceiras do Purus, 

do Juruá e do Javari, em um vasto espaço delimitado pela confluência do Madeira e do 

Ucaiali (é preciso aqui ver o mapa). É esse o palco de uma frente de povoamento brasileira, 

que ali se choca com a frente de conquista peruana que fora o tema de “Conflito 

Inevitável”. Euclides sublinha o interessante fenômeno de completo descaso da 

administração brasileira por esses afluentes da margem direito do Amazonas, em contraste 

com a atenção dada ao Solimões, ao Negro e ao Branco.  

Face a esse descaso que se reflete na ausência de fortificações e de missões, a 

penetração se dá tardiamente, seguindo  “o látex das seringueiras, o cacau, a salsa, a 

copaíba e toda a espécie de óleos vegetais” que atraíram as “sucessivas vagas de 

imigrantes” a partir de 1877.   
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Interessa a Euclides o aspecto étnico dessa extensão da nacionalidade para o 

sudoeste amazônico. Trata-se, diz Euclides, de um exemplo de “transformismo”, ou 

“seleção natural dos mais fortes”, onde sobrepujam a todos os demais “os admiráveis 

caboclos do Norte” que irão estabelecer “a componente dominante da nossa nacionalidade”. 
7
 . O problema final, conclui Euclides, será o de integrar na nação esse povo em formação. 

O paralelo é aqui com o Far West norte-americano, integrado ao leste pelas ferrovias; no 

caso da Amazônia, o governo precisaria envidar um “trabalho de incorporaçäo”  -  tema que 

Euclides desenvolverá em outros trabalhos, detalhando como meios tanto a retificação dos 

rios como a construções de ferrovias.  

O silêncio diplomático sobre o conflito com a Bolívia 

Qual é que resulta desses artigos? Primeiro, nada de forças militares no Acre; em 

lugar dela, o “exército de nordestinos” será suficiente contra o Peru [Isso foi exatamente o 

que havia ocorrido com a atuação de Plácido de Castro!]. Há um sutil movimento 

diplomático nesse apelo, publicado pelo Estado de São Paulo. Acalmando os ânimos 

belicosos da opinião pública, Euclides apoia a diplomacia do Barão de Rio Branco; tanto ao 

não criar dificuldades com a Bolívia com quem o Brasil já realizara o Tratado de Petrópolis 

em 1903, como ao permitir o andamento dos trâmites para resolver por laudo e 

pacificamente a questão com o Peru.  

Assim, faz todo sentido que Euclides seja nomeado, ele próprio, chefe de uma 

comissão peruano-brasileira de reconhecimento da situação real na fronteira, passo 

necessário para a arbitragem que será feita pela Argentina apenas em 1909. A diplomacia 

dos artigos de 1904 explica curiosos silêncios. Em primeiro lugar, mais do que o Peru, era a 

situação geográfica da Bolívia que clamava por uma salida al mar 
8
 -- bloqueada no caso 

do Madeira pelos longos trechos de corredeiras. O Brasil reconhecia isso, tendo se 

comprometido como parte do Tratado de Petrópolis a dar à Bolívia sua saída ao mar através 

da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que não é mais que um desvio das corredeiras.   

A diplomacia explica também o silêncio sobre a guerra que a Bolívia travara até 

1902 contra um “exército de nordestinos” em pleno Acre, tendo sido por eles derrotada   -  

campanha que se constituía assim como o exemplo óbvio da superioridade de tropas 

irregulares contra um exército nacional.  Explica-se também assim a ausência de referências 

a Plácido de Castro e à campanha do Estado Independente do Acre; ou ao Estado de 

Amazonas que havia, por assim dizer, empreitado essa campanha.  Em bem informadas 

páginas que evocam a guerra dos bôeres e outros exemplos militares recentes, parece que 

Euclides está desenvolvendo a tese do “exército de nordestinos” como teoria; como se ela 

não tivesse sido justamente comprovada na prática recente.   

Esse procedimento histórico diplomaticamente orientado, no que diz respeito à 

Bolívia, é coerente e teve sequência com os artigos da série Peru versus Bolívia. Trata-se de 

uma argumentação detalhadíssima, apoiada em fontes históricas raras, a que Euclides deve 

                                                           
7
  “Entre o Madeira e o Javari”. O Estado de São Paulo, 29 de maio de 1904. (OC  I  ,  186-189) 

8
 Quando visitei Cochabamba  em 1972, o que primeiro me chamou a atenção foram as faixas com o lamento: 

“Bolivia reclama su salida al mar!”.  
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ter tido acesso no Itamarati, com uma uma meta principal: afirmar o direito da Bolívia no 

litígio com o Peru sobre as terras situadas entre as nascentes do Javari e o Madeira, e que 

incluiam o território que a Bolívia havia cedido ao Brasil com o Tratado de Petrópolis. 

Euclides também menciona, embora esse não seja seu tema principal, a prioridade do Brasil 

na região que hoje constitui o Juruá acreano. É um pequeno livro declaradamente pró-

boliviano, cheio de declarações positivas sobre o caráter do povo boliviano e considerações 

agora positivas sobre sua vocação insular. Euclides declara a posição pró-boliviana do 

Brasil com metáforas amorosas, num raríssimo arroubo romântico do autor. É que a essa 

altura a Bolívia não era inimiga, e sim aliada: quanto mais se ignorassem os conflitos 

sangrentos que haviam-na humilhado, melhor. Às negociações com o Peru interessavam 

afirmar os direitos da Bolívia ao Acre (que ela havia cedido ao Brasil).  

1905-1906: Enfim, no Paraíso Perdido 

A 13 de Dezembro partiu para a Manaus onde chegou no dia 30 de dezembro de 

1905 A 5 de Abril de 1905 partiu para as nascentes do Purus, que atingiu a 14 de Agosto do 

mesmo ano; em 23 de outubro regressa a Manaus. Em 16 de Dezembro, deixa Manaus para 

o Rio de Janeiro.  Presume-se que tenha escrito nos primeiros meses de 1905, enquanto 

esperava em Manaus (de janeiro a abril) as instruções para prosseguir a viagem ao Purus, as 

páginas intituladas “Impressões Gerais” que abrem o livro póstumo À Margem da História. 

É desses meses a idéia de escrever Um Paraíso Perdido.  

Deu entrevista sobre a viagem. 
9
  Publicou ainda em 1905  “Rio Abandonado (O 

Purus)”.
10

   E o polêmico “Entre os Seringais” 
11

  (que, publicado em janeiro de 1906 pela 

revista Kosmos, no Rio de Janeiro, deve ter sido escrito no ano anterior). O Relatório da 

viagem ao Purus será escrito e publicado em 1906. Consideremos primeiramente um único 

fruto desse annum mirabilis de Euclides na Amazônia: o Relatório. Os demais trabalhos 

(“Impressões Gerais”, “Rios em Abandono” serão, juntamente com outros cinco artigos, 

publicados postumamente, reunidos na Primeira Parte de À Margem da História), e serão 

comentados em conjunto, assim como “Entre os Seringais”.      

O Relatório da Comissão Misa Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Alto 

Purus 

O relatório trata de três temas: o geopolítico, o social, e administrativo. A novidade 

é o tema social, que não estava presente nos artigos de 1904. O tema geopolítico é 

evidentemente o essencial do Relatório, feito precisamente para reconhecer oficialmente a 

ocupação humana do rio, já bem transitado de ponta a ponta e em seus mais recônditos 

varadouros e quebradas por seringueiros e caucheiros. A caracterização anterior sobre os 

caucheiros (cheias de referências ao “quíchua”) é agora mais precisa, com detalhes de sua 

                                                           
9
    “Os trabalhos da Comissão Brasileira de Reconhecimento do Alto Purus”, OC I, p. 553.  

10
  “Rio Abandonado (O Purus)”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 68(2): 337-89, 1905.  

A referência está na Obra Completa. Trata-se posssivelmente do artigo “Rios em Abandono”, publicado em 

1908  no Almanaque Brasileiro sob o título “Um Rio Abandonado”; e reunido no livro póstumo `A Margem 

da História (OC,  I, 261-271).     
11

   “Entre os Seringais”.  Kosmos, 3(1), jan. 1906. (OC  I  , 558-559).   
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composição étnica (Campa e Piro), de sua movimentação práticamente no encontro das 

águas do Purus com o Ucaiali, de suas relações de trabalho. A documentação sobre o 

povoamento apóia-se em dados históricos e na observação dos barracões à margem do 

Purus
12

. Além disso, a tese de que os nordestinos seriam a base de uma “nacionalidade” 

filtrada pela seleção natural é reafirmada (teoria de um clima que aperfeiçoa o tipo do 

caboclo nordestino, aplicando sobre ele a “seleção natural) 
13

.   

O segundo tema é a questão social.  Euclides já no Relatório reconhece: 

“Há, certo, naquela sociedade principiante, os vícios e os desmandos imanentes aos 

grandes deslocamentos sociais  -- e que ali repontam como repontaram nos primeiros 

tempos do Transwaal e na azáfama tumultuária das rushs no Far-West, ou nas minas 

da Califórnia. A propriedade mal distribuída, ao mesmo passo que se dilata nos 

latifúndios das terras que só se limitam de um lado pelas beiras do rio, reduz-se 

economicamente nas mãos de um número restrito de possuidores. O rude seringueiro 

é duramente explorado, vivendo despeado do pedaço de terras em que pisa longos 

anos  -- e exigindo, pela situação precária e instável, urgentes providências 

legislativas que lhe garantam melhores resultados a tão grandes esforços. O 

afastamento em que jaz, agravado pela carência de comunicaçòes, redu-lo, nos 

pontos mais remotos, a um quase servo, à mercê do império discricionário dos 

patrões. A justiça é naturalmente serôdia ou nula” 14 

Finalmente, há um terceiro tema: o da modernização da sociedade amazônica, 

através da melhoria dos transportes e das comunicações; e da introdução da agricultura 

completando a fixação da população na terra. É do primeiro fator, aliás, que Euclides espera 

que venha, afinal, a solução para o problema da “situação precária e instável” dos “rudes 

seringueiros”. Problemas que 

“Desaparecerão, desde que se incorpore a sociedade seqüestrada ao resto do país, e 

para isto requer-se, desde já como providência urgentíssima, o desenvolvimento da 

navegação até o último ponto habitado, completada pelo telégrafo, ao menos entre 

Manaus e Boca do Acre” 
15

 

                                                           
12

 O Relatório de 1906 foi publicado na edição da Obra Completa  sob o título “O Rio Purus”. Ver a parte VI 

(“O Povoamento”). Em OC,  I,  795-802.  
13

 “Porque se realizou ali, e ainda se realiza, uma vasta seleção natural. (...) Lá persistem apenas os fortes. E 

sobrepujando-os pelo número, pelo melhor equilíbrio orgânico de uma aclimação mais pronta, pela robustez 

e pelo garbo no enfrentarem perigos, os admiráveis cabloclos cearenses que revelaram a Amazônia” (“O Rio 

Purus,  Parte VI/O Povoamento”; OC  I  801). Esse raciocínio de 1906 será retomado e desenvolvido em  

“Um Clima Caluniado”, capítulo de À Margem da História.  .  
14

 “O Rio Purus, Parte VI/O Povoamento”; OC I, 802).  
15

 “O Rio Purus, VI/ Povoamento”, em OC I,  p. 802. Em “Rios em Abandono” e “A Transacreana”, a serem 

publicados em À Margem da História, fala o engenhero sobre duas soluções: a limpeza do rio Purus (a isso se 

chama hoje no Juruá de “desempausar o Rio”), e uma ferrovia transacreana  que deveria não apenas ligar o 

Purus ao Juruá, mas ligar o Brasil ao Pacífico através do Acre (um longo capítulo da história recente do 

Acre...um século depois de Euclides).   
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"Entre os Seringais" 

Em janeiro de 1906, publica na revisa Kosmos o artigo "Entre os seringais".  

É uma descrição do trabalho dos seringueiros, mostrando um conhecimento 

detalhado do processo de abertura de uma estrada. E formula a denúncia da situação social:  

"O cesarense aventuroso ali chega numa desapoderada ansiedade de fortuna; e 

depois de uma breve aprendizagem em que passa de brabo a manso, consoante a gíria dos 

seringais (o que significa o passar das mirgens que o estonteavam para a apatia de um 

vencido ante a realidade inexorável) – ergue a cabana de paxiúba à ourrela mal destocada 

de um igarapé pointureco, ..., e longe do barracão senhoris, onde o seringueiro opulento 

estadeia o parasitismo farto, presente [sic] que nunca mais se livrará da estrada que o 

enlaça, e que ele vai pisar durante a vida inteira, indo e vindo, a girar estonteadamente no 

monstruoso círculo vicioso da sua fina fatigante e estéril" (OC, I, p. 559).  

 

1905-1909: À Margem da História. Anotações para Um Paraíso Perdido 

Os trabalhos que formam a “Primeira Parte/Terra Sem História (Amazônia)” do 

livro póstumo À Margem da História foram escritos provavelmente alguns já em Manaus 

(de janeiro a março de 1904), apoiados em livros e no contato com as pessoas em trânsito 

constante, e outros de 1906 a 1908.   

Neste livro póstumo estão capítulos ou esboços para o projetado livro sobre a 

Amazônia, que Euclides começou a escrever já em 1905, em sua primeira estadia em 

Manaus a caminho do Purus: “Um Paraíso Perdido”.  

A Terra e o Homem.  

Na introdução à “Primeira Parte”, e que se intitula “Impressões Gerais” (título que 

testemunha, junto ao conteúdo, que o escreveu pelo menos em parte em Manaus antes de 

seguir viagem) há três seções que em conjunto formam um plano. A primeira é sobre o 

rio
16

; a segunda é sobre seu efeito da natureza física sobre o povoador
17

; terceira é sobre a 

escravidão do seringueiro: “o homem que trabalha para escravizar-se”
18

. O paralelo com 

Os Sertões é claro nessa tríade de natureza/homem/drama social.    

Podemos perceber, embora em caráter de fragmento, o tratamento da Amazônia 

segundo o enfoque de Os Sertões: a “terra”, o “homem”, e o conflito social.  Os nordestinos 

atingidos pela seca irão conformar uma sociedade amazônica, melhorados pela “seleção 

natural”, fixados à terra primeiro pelas estradas de seringa que lhes marca com as baixas 
                                                           
16

 “Tal é o rio; tal a sua história; revolta, desordenada, incompleta” (À Margem da História, Primeiras 

Impressões;  OC, I, 256).  
17

 “A volubilidade do rio contagia o homem... a adaptação exercita-se pelo nomadismo. Daí, em grande parte, 

a paralisia completa das gentes que ali vagam, há três séculos, numa agitação tumultuária e estéril” (À 

Margem da História, Primeiras Impressões;  OC, I, 258).  
18

 À Margem da História, Primeiras Impressões;  OC, I, 258. 
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densidades demográficas. Estamos muito longe do diagnóstico de Celso Furtado, para quem 

a transferência dos nordestinos para a Amazônia foi um gigantesco desperdício de mão-de-

obra. O aspecto mais original é aqui a tese clara da “escravização do seringueiro”, agora 

afirmada claramente (embora tenha provavelmente sido formulada já no início de 1905, e 

assim antes da viagem ao Purus, Euclides deve ter controlado a pena em seu Relatório 

inicial, para não prejudicar a defesa de sua tese do povoamento brasileiro com a “mancha” 

de povoadores-escravos).  É dessas impressões que devem surgir as páginas mais clássicas 

de Euclides sobre o assunto. Os trabalhos agrupados na “Primeira Parte/Terra Sem 

História” conformam-se mais ou menos a esse plano.  Os “Rios em Abandono” pertencem 

ao tema da natureza (mas é ainda muito marcado pelo tom de relatório e de pedido de 

providências contra as pausadas do Purus). A resenha publicada em 1907 sobre O Inferno 

Verde, de Alfredo Rangel, inclui-se entre os escritos que contribuem para o que poderia ser 

o corresponde à seção sobre A Terra na projetada obra amazonica.  

“Um Clima Caluniado” trata do homem amazônico; não apenas influenciado pelo 

meio natural, mas aperfeiçoado pela “seleção natural”; tem esboços de profunda admiração 

pelos “homens admiráveis” que descreve em tom otimista; “Judas-Asvero” é um retrato ao 

contrário sombrio do “seringueiro rude”:  definitivamente já no nível de Os Sertões, escrito 

desde o início na forma de página antológica, para o grande e brilhante livro que Euclides 

queria fazer.  Finalmente, “Os Brasileiros” e em “Os Caucheros”, temos relatos dos 

movimentos históricos do povoamento da área, dramatizado pela noção de um embate 

inevitável entre brasileiros e peruanos.  

A Exploração: o substituto da Luta 

O artigo (à parte) “Entre os Seringais”,  publicado em 1906 na revista Kosmos, o 

foco volta-se para a escravização do seringueiro. O tema é desenvolvido no corpo do 

capítulo inicial de A Margem da História. As páginas mais fortes e duradouras que já foram 

escritas sobre o seringueiro amazônico são de Euclides. Elas estão na terceira seção das 

“Impressões Gerais” que iniciam o livro À Margem da História
19

.  É possível que seja 

baseada nas conversas que travou em Manaus, nos três primeiros meses de 1905, sobre o 

sistema de aviamento vigente nos seringais: a “venda de um homem”.  

Diz Euclides que nos seringais vigora um sistema que, articulando as expressões 

dispersas, poderia ser chamado de servidão por dívidas, sendo o “servo” aqui  “jungido à 

gleba das estradas”. O traço característico do sistema está contido em uma expressão sutil: 

o seringueiro é “o homem que trabalha para escravizar-se”. O que essa expressão pode 

significar? Que o seringueiro escraviza-se a si próprio  --  é ele quem decide lançar-se a esse 

trabalho, e é ao fazê-lo (iludido com a possibilidade de ganho) que “se escraviza” nas 

dívidas que não conseguirá jamais pagar. A fuga é impossível  -  por causa das distâncias, e 

e porque os patrões têm acordos entre si “para não aceitarem uns os empregados de 

outros, antes de saldadas as dívidas”.  

 No seu Relatório de 1906, Euclides havia dito:  

                                                           
19

 OC  I  249-261,  
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“O afastamento em que jaz, agravado pela carência de comunicações, redu-lo, nos 

pontos mais remotos, a um quase servo, à mercê do império discricionário dos 

patrões” 20 

Ainda no Relatório de 1906: 

“O seringueiro é por força sedentário e fixo. Enleiam-no, prendendo-o para sempre 

ao primeiro lugar em que estaciona, as próprias estradas que abriu, convergetnes na 

sua barraca, e que ele percorrerá durante a sua vida toda” 21 

No artigo “Entre os Seringais”, também de 1906:   

“O cearenso aventuroso ali chega numa desapoderada ansiedade de fortuna... longe 

do barracão senhoril, onde o seringueiro opulento estadeia o parasitismo farto, 

presente que nunca mais se livrará da estrada que o enlaça, e que ele vai pisar 

durante a vida inteira, indo e vindo, a girar estonteadamente no monsruoso círculo 

vicioso da sua faina fatigante e estéril” 22 

Esse sistema é, diz ainda Euclides, “a mais criminosa organização do trabalho que 

ainda engenhou o mais desaçamado egoísmo”
23

.  

Os projetos de modernização 

É de grande interesse a medida que Euclides propõe:  

“Uma lei do trabalho que nobilite o esforço do homem; uma justiça austera que lhe 

cerceie os desmandos; e uma forma qualquer do homestead que o consorcie 

definitivamente à terra”
24

 

Em setembro de 1903, Thaumaturgo de Azevedo, Prefeito do Alto Juruá, tinha 

editado uma “Lei do Trabalho”; e no mês seguinte uma “Lei dos Rios”. A “Lei do 

Trabalho” visava cercear os desmandos nas relações trabalhistas; e a “Lei dos Rios” visava 

cercear o monopólio imposto aos seringueiros “de saldo” e que queriam comprar dos 

regatões  -  cuja presença Euclides menciona pouco. Thaumaturgo também se preocupa com 

o problema da “fixação do homem à terra”.  Euclides devia ser bem familiarizado com os 

Relatórios das Prefeituras (para o Alto Juruá e para o Alto Purus). O Prefeito do Alto Juruá 

era Thaumaturgo de Azevedo, que tinha medido as cabeceiras do Javari para determinar as 

fronteiras entre Bolívia e Brasil; o Prefeito do Alto Purus era Plácido de Castro, o chefe da 

“Revolução Acreana” contra o governo boliviano.  

 

                                                           
20

 Obra Completa,  I , pág. 802. 
21

 Obra Completa, I,  pág. 779. 
22

 Obra Completa, I, pág. 559. 
23

 Obra Completa,  I , pág. 258. 

 
24

 “Primeiras Impressões”; em OC I, p. 261.  
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Outra direção indicada com detalhes por Euclides é a construção de uma estrada-de-

ferro: a “Transacreana”, com seu acento nas soluções práticas da ciência positiva. Parecia-

me há alguns anos que um capítulo final sobre a importância do telégrafo e das ferrovias 

teria um efeito anticlimático... Mas agora me parece plausível que Euclides tivesse isso 

mesmo em mente no caso do Acre.   

O silêncio sobre o conflito acreano e a relação com Plácido de Castro 

A coletânea de ensaios que prefigura temas de um livro há uma ausência conspícua: 

qualquer referência ao evento que ficou conhecido na historiografia acreana como a 

"Revolução Acreana", e a seu comandante que foi Plácido de Castro. Já indicamos mais 

acima uma razão diplomática para o silêncio sobre a guerra entre o exército de nordestinos 

e as forças oficiais bolivianas. Mas o silêncio sobre Plácido de Castro merece um pouco 

mais de consideração. Há muitas semelhanças entre Euclides da Cunha e Plácido de Castro. 

Ambos tiveram formação militar; ambos abandonaram a carreira em episódios de 

insubordinação por razões cívicas; ambos caracterizavam-se pelo senso extremado de honra 

e pelo pundonor militar. Ambos envolveram-se na questão Acreana no mesmo período, e 

cruzaram seus caminhos precisamente em 1905, quando se retiraram do cenário: Plácido de 

Castro depois de ser destituído de maneira desonrosa de seu comando, e quando Euclides 

da Cunha regressava de sua missão oficial na qual havia sido investido de status de 

comando militar. Aparentemente fizeram a viagem de regresso ao rio de janeiro, no final 

desse ano, no mesmo navio, e segundo Plácido de Castro foi nesse entretempo que 

transmitiu ele a Euclides uma "pequena monografia", acompanhada de mapa, em que 

descrevia o processo de trabalho dos seringueiros. Em janeiro de 1906, Euclides publicou 

na revista Kosmos seu artigo "Entre os Seringais", no qual, segundo Plácido de Castro, 

utilizou sem dar crédito o conteúdo dessa monografia.  

E em 1907 Euclides acentuou a divergencia com a descrição detalhada da 

exploração dos seringueiros pelos patrões – devendo ser lembrado que após o conflito o 

próprio Plácido de Castro se tornara um desses patrões ou seringueiros na linguagem da 

época. Plácido de Castro respondeu a Euclides no seu Relatório de 1906-1907.  

"Digamos antes de tudo que o trabalho do ilustre autor d'Os Sertões não é 

(valha-nos isso) o resultado de uma observação pessoal... senão de 

informações colhidas aqui nesta região, informações que o ilustre escritor 

julgou dever adulterar com uma crueldade indizível. 

Fomos nós, entre outros, quem lhe prestou o maior contingente para o 

trabalho depois publicado. Em outubro de 1905, a bordo do vapor Rio 

Branco, da Companhia Amazonia, teve o Dr Euclides da Cunha a franqueza 

de nos confessar a sua alheiação dos nossos costumes e, nessa ocasião, 

pediu-nos lhe fornecessemos algumas informações, ao que nos prontificamos 

em aceder a seu pedido, escrevendo em sua própria carteira de notas uma 

ligeira monografia, onde procuramos discriminar, sem preocupação de 

forma, a vida do singelo industrial  -  o extrator da borracha. " (pág. 184).  



Mauro Almeida Página 14 05/11/2012 

 

C:\Users\mauro\Documents\0 PALESTRAS\Palestras 2010\Palestra 2010-05 IEB Euclides da Cunha\Palestra 

2010 Euclides IEB\EUCLIDES 2010   versao B.DOC 

Segundo Plácido de Castro, Euclides visou  

"despertar a piedade do público com as vivas cores do quadro em que 

pretende descrever o proletariado, os indivíduos desfigurados, os cadáveres 

ambulantes torpemente explorados pelos proprietários  -  crueis esbanjadores 

do suor dos desgraçados seringueiros" (pág. 185) 

A conclusao de Plácido de Castro:  

"Se o seringueiro, ao fim de tudo, satisifeitas as despezas de sua manutenção durante o ano, 

tem algum saldo, o proprietário deve paga-lo, utilizando-se para isso do dinheiro que lhe 

remetem os aviadores com uma comissão de 10 por cento" 

A conclusão de Plácido de Castro:  

 "Proprietario e seringueiros são realmente 'indignamente explorados', mas pelo Governo 

Federal que tão pesadamente taxa a exportação de seu produto e pelos comercios aviador e 

exportador de Manaus e do Pará, que impiedosamente sugam a ultima gota de seu sangue." 

(p. 190) 

 

Em que é que a nova posição de Euclides afetou não só sua apreciação das relações 

entre Brasil e Bolívia, mas também sua visão das relações entre o governo federal e o Acre 

(incluindo aqui a relação entre o general Olimpio da Silveira e Plácido de Castro)?    

Conclusões 

Há um curioso, cuidadoso  silêncio de Euclides a respeito da “epopéia do Acre” e de 

seu comandante Plácido de Castro: a luta de patrões e seringueiros contra o Estado 

boliviano no vale do Rio Acre, e que se encerra precisamente em 1903, um ano antes dos 

primeiros artigos de Euclides e de sua célere trajetória amazônica. Mas essa epopéia tinha 

tudo para interessá-lo: nela tomaram parte os “caboclos titânicos” do nordeste  -  

representando a espontaneidade militar louvada por Euclides nos sertões e pregada por ele 

como alternativa aos exércitos regulares em guerras de fronteira. 

Contudo, daí em diante a epopéia colocaria problemas à tese formulada por 

Euclides. É que tais caboclos foram liderados e comandados por um ex-militar, Plácido de 

Castro (que, como o próprio Euclides, fora expulso do Exército por insubordinação). Esse 

ex-militar (que como Euclides tinha formação técnica, chegando ao como agrimensor de 

seringais, enquanto Euclides lá chegou como medidor de rios), tornou-se também um 

patrão; aclimatou-se; virou “povoador”.  A “epopéia do Acre” foi conduzida por esse 

militar-patrão de seringais  com apoio dos demais patrões da região, e financiada pelos 

capitalistas mercantis de Manaus -- antes mesmo que a diplomacia brasileira, com Rio 

Branco, intervisse decididamente ao lado dos “povoadores”.  Em outras palavras, a façanha 

pedida por Euclides havia sido cumprida  -  articulando seringueiros sob a direção de um 

“caudilho” gaúcho e militar (que deveriam ser típicos contudo dos “conquistadores” 

peruanos), contra o inimigo comum (a Bolívia em articulação com o capital norte-

americano do Bolivian Syndicate) tanto aos seringueiros-explorados como aos “seringueiros  

opulentos” (ou patrões).   
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O Estado brasileiro entrou tarde nesse conflito; e o Barão de Rio Branco levou todas 

as glórias – enquanto o general Olímpio da Silveira, herói suposto da guerra de Canudos (na 

qual foi chefe de artilharia), é precisamente quem humilha Plácido de Castro ao apossar-se 

de seus troféus de guerra e ao oferecer a ele uma patente degradante de "coronel da Guarda 

Nacional". Plácido de Castro foi assassinado, em meio a conflitos com o governo federal. O 

Acre permaneceu “Território Federal”, seu autonomia política alguma, mas também sem 

nenhuma das vantagens que o “progresso” teria (estradas, distribuição de terra, justiça) 

desde 1903 até 1963, quando se torna Estado. Houve várias revoltas autonomistas do Acre 

contra o governo federal; e uma ação judicial do Estado do Amazonas.  

Cabe entender o ponto-de-vista de Plácido de Castro na questão, e através dele o das 

classes dominantes da região.  Essa tarefa leva imediatamente ao conflito entre elites 

regionais e governo federal. O elemento novo que será introduzido é o papel do capitalismo 

internacional da economia da extração; em vez do “conflito inevitável” entre caucheiros e 

seringueiros, emergirá – se nos colocamos no ponto de vista de Plácido de Castro o conflito 

evitável entre um cartel norte-americano (aliado ao Estado boliviano) contra os povoadores 

amazonicos (visando a explorá-los fiscalmente com apoio armado norte-americano); a 

Bolívia deixaria então de ser heroína no conflito com o Peru, para ser a verdadeira 

articuladora da internacionalização do Acre e portanto a inimiga principal do Brasil na 

questão (aliás, deveria ser óbvio que era a Bolívia, obcecada pela “saída ao mar” e pelo 

conduto natural da bacia do Madre de Dios, a principal interessada na expansão para o 

Atlântico, e não tanto o Peru).  

Chamar a atenção para esses aspectos do conflito não teria diminuído a 

oportunidade da denúncia contra a “escravização por dívidas”  -  mas teria colocado parte 

do peso da responsabilidade no Estado brasileiro. Afinal, havia subsídio governamental 

para importar os colonos italianos para as fazendas de café (o próprio Euclides o diz); mas 

não havia para transferir nordestinos para os seringais, mesmo quando estes geravam uma 

renda tão significativa quanto o café para a economia nacional. Isso significava que o custo 

financeiro da imigração cabia inteiramente ao patrão, que o transferia para o trabalhador. O 

governo brasileiro, ao incorporar o Acre na forma de território, ao invés de investir na 

questão (a exemplo do que faria na Segunda Guerra Mundial), elevava os impostos pagos 

pelos patrões. Esse processo já estava em curso em 1909, quando Euclides é assassinado, 

talvez por representar um comando possível para os levantes que ocorreram de fato nos 

anos seguintes.  

Está em Euclides, assim, a tese de que o fator de mudança da sociedade da fronteira 

extrativa seria o avanço das vias de comunicação com o resto do país: rios (como pensou 

Euclides); ferrovias; estradas. Sem dúvida a tese foi premonitória; ela anunciou muito do 

que ocorreria mais de meio século depois. Desse ponto de vista retrospectivo, porém, resta 

explicar a história da região durante esses setenta anos de solidão que vão de 1912, quando 

a economia que Euclides descrevia atingiu seu apogeu, a 1972, quando as estradas 

começam a chegar à região.  Ora, foi durante esse período  -  afirmamos  -  que se constituiu 

aquilo que Euclides cria necessário para a constituição do povoamento: a formação de 

famílias, a fixação agrícola, a constituição da “coesão social”. 
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Hipóteses 

A minha hipótese é que Euclides da Cunha enfrentou uma dificuldade real na 

formulação e execução do plano de Um Paraíso Perdido. A dificuldade enraiza-se no 

intimo envolvimento de Euclides da Cunha, desde o início de seu projeto amazônico, com a 

diplomacia nacional dirigida por Rio Branco. A diplomacia, a administração federal e o 

exército brasileiro não tiveram papel direto (e indiretamente apenas através do governo do 

Estado do Amazonas) na revolução acreana que culmina com a rendição boliviana e a 

formação do Estado Independente do Acre , mas intervêm na conclusão diplomática desse 

conflito que é a anexação do Acre ao Brasil como Território Nacional por meio do Tratado 

de Petrópolis. Dois pontos a considerar portanto. Primeiro, o fato de que a diplomacia 

brasileira, a partir da conclusão do Tratado de Petrópolis, tem como objetivo principal no 

Acre a solução do litígio com o Peru, que reclamava direitos sobre a área contra a Bolívia e 

não reconhecia portanto a legitimidade da cessão do Acre ao Brasil – em outras palavras, a 

diplomacia brasileira tinha a partir de 1902 a Bolívia como aliada, e o Peru como 

adversário. O segundo ponto é que os interesses do governo de Manaus e dos patrões de 

seringais no Acre, vencedores do conflito armada (e os próprios reclamos de Plácido de 

Castro pelo reconhecimento de seu mérito militar) entraram em conflito, a partir de 1902, 

com a política do governo federal, que (a) ignorou a pretensão do Estado de Amazonas a 

incorporar o Acre, (b) ignorou os reclamos dos donos de seringal e tratou esses donos de 

seringal com impostos ainda mais altos do que o governo boliviano, criando além disso a 

figura inédita no Território Federal para administrar diretamente toda a área sem que 

houvesse nenhuma representação das elites locais; (c) tratou o próprio Plácido de Castro de 

maneira que este denunciou como desrespeitosa. Juntando esses dois pontos – o 

alinhamento do governo Brasileiro à Bolívia, e o conflito de interesse entre o governo 

federal e as elites acrianas incluindo nelas o próprio Plácido de Castro que de chefe militar 

tornou-se ele próprio dono de seringal -- , Euclides da Cunha estava no lado do governo e 

da diplomacia nacionais. A questão ganhou conotações pessoais, porque Plácido de Castro 

acusou Euclides da Cunha de utilizar, em sua primeira publicação sobre as relações sociais 

nos seringais, de utilizar mapas e notas fornecidas a Euclides da Cunha quando ambos 

retornaram no mesmo navio de Manaus ao Rio de Janeiro em 1905 – distorcendo segundo 

Castro o quadro social acreano, ao omitir o papel do imperialismo inglês e das casas 

importadoras-exportadoras como verdadeiros exploradores da riqueza e do trabalho 

acrianos. Em suma, Euclides teria omitido o conflito com a Bolívia e assim o papel da 

"luta" dos seringueiros (e de seu comandante), e teria omitido o papel do imperialismo 

inglês e do capitalismo comercial sediado em Belém (colocando todo o peso de sua 

denúncia social sobre o patrões de seringais acrianos).  
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