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Resumo. 

 

 O texto discute a formação do Acre durante o ciclo da borracha entre 1904 e 

1945, fazendo uma análise da economia, política e das representações. O objetivo 

principal desse trabalho é analisar a inserção do Acre no contexto do ciclo da borracha, 

procurando assim contribuir para um debate historiográfico mais amplo sobre esse 

tema. O foco do trabalho são as empresas seringalistas, elaborando uma narrativa que 

enfoca a maior de todas elas na região, a N & Maia e Companhia. A tese defende que 

com a falência do ciclo da borracha a partir de 1910, as empresas seringalistas no Acre 

que souberam se adaptar a esse cenário de crise foram se consolidando como senhoras 

dos domínios econômicos, políticos e sociais da região. A tese é desenvolvida 

dividindo-se em três partes, que contextualizam esse cenário da seguinte maneira: a) 

uma primeira onde se discute como se formou a mão de obra dos seringais e 

consequentemente aquela capaz de gerar renda aos seringalistas; b) uma segunda onde 

elabora-se uma investigação sobre a constituição da cadeia de aviamento da borracha e 

como as empresas seringalistas conseguiram superar essa rede, que entrou em colapso a 

partir de 1910; c) a última parte debate com as formas de representação do Acre no 

período do ciclo da borracha, sendo uma delas oriunda de uma visão senhorial ancorada 

na opulência e outra que se caracteriza pelos registros de uma região precária e marginal 

perante o restante da Amazônia.  

 

Palavras chave: Acre, borracha, representações e seringalistas. 
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Summary. 

 

The paper discusses the formation of Acre during the rubber boom between 

1904 and 1945, making an analysis of the economy, politics and representations. The 

main objective of this work is to analyze the insertion of Acre in the context of the 

rubber, thus seeking to contribute to broader historiographical debate on this topic. The 

focus of the work will be rubber companies, developing a narrative that focuses on the 

greatest of them all in the region, the N & Maia and Company. The thesis defend is that 

with the collapse of the rubber boom from 1910, the Acre rubber companies that were 

able to adapt to this crisis scenario were consolidated as Ladies domains economic, 

political and social area . For this thesis is proven text was divided into three parts, 

which contextualize this scenario as follows: a) a first part where he discusses how it 

formed the manpower of the rubber and that consequently able to generate income to 

seringalistas b ) a second where we undertake a research on the formation of the chain 

of dispensing as rubber and rubber companies were able to overcome this network, 

which collapsed from 1910 c) the last part discussion with the forms of representation 

of Acre during the rubber boom, one of them coming from a vision anchored in stately 

opulence and other records which is characterized by a region of poor and marginal to 

the rest of the Amazon.  

  

Key words: Acre, rubber, representation and seringalistas. 
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Introdução. 

 

 O objetivo dessa tese é estudar a inserção do Acre, entre 1904 e 1945, nos 

tempos do ciclo da borracha amazônico, defendendo a tese de que nesse contexto sua 

participação foi marginal e proporcionou aos seus seringalistas um espaço onde 

pudessem ampliar seus poderes1.  

 Assim o texto organiza-se em três partes: a) uma primeira voltada para explicar a 

formação da força de trabalho dos seringais e a maneira como os seringueiros se 

constituíram na base de sustentação da cadeia de aviamento da borracha; b) a segunda 

em que se discute a formação da cadeia de aviamento da borracha e como as empresas 

seringalistas do Acre superaram a aguda crise nessa rede produtiva e comercial; c) por 

último se aborda como as elites seringalistas projetaram imagens de um Acre opulento 

em meio as riquezas geradas pela borracha e a permanência de um Acre dos barrancos, 

caracterizado pela marginalização e pobreza material.  

 Nesses três diferentes momentos de formação, os acreanos se viram às voltas, 

por um lado, com as condições precárias daquela região isolada do Brasil, incorporada à 

nação somente em 1903. O Acre precário mostra-se incapaz de oportunizar condições 

favoráveis à maioria dos migrantes nordestinos que vinham para a Amazônia 

trabalharem nos seringais. Os meios de transporte eram péssimos, o rio Acre no verão 

mal permitia a passagem de pequenas embarcações e no inverno alagava suas margens e 

a maioria das construções de vilas e cidades. Morar, produzir e comerciar borracha 

naquelas condições exigia uma série de adaptações das pessoas que lidavam com aquele 

produto. 

 Mas essas condições precárias do Acre dos barrancos fez com que fosse possível 

aparecer o Acre opulento, sobretudo o de uma elite seringalista que soube superar esses 

problemas e assentou-se na cadeia de aviamento da borracha de tal forma que suas 

atividades se espraiaram para além da esfera meramente econômica.  

 É sintomático que em pleno auge da crise do ciclo da borracha, quando empresas 

seringalistas faliam aos montes no Amazonas e no Pará, no vale do rio Acre um 

seringalista como Daniel Ferreira Lima, cujas firmas estavam sendo fechadas, 

                                                 
1 Ressaltamos desde já que os tempos do ciclo da borracha não coincidem com o dessa tese. Eles são 
maiores. Além disso, lembramos também, e isso estará explicito no texto, que a noção de ciclo da 
borracha usada aqui é mais uma referência temporal ao domínio que esse produto teve na economia da 
Amazônia brasileira. Não adentraremos em um debate sobre ciclo no que diz respeito a uma teorização 
econômica, tendo em vista que não montamos modelos teóricos para lidar com tais questões.  
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conseguisse manter sua riqueza, seu poder e modus operanti violento de atuar. Em outra 

ocasião, bem no auge da crise da borracha a partir de 1910, uma grande casa aviadora 

de Belém como a Pereira Bessa tentava resolver seus problemas com credores e pedia 

socorro justamente para uma cliente sua no Acre, a N & Maia e Companhia.  

 A N & Maia não era a maior empresa seringalista da Amazônia, mas no Acre ela 

não tinha um mercado saturado como o da praça de Belém. Naquela região ela era 

soberana e montou com seus aliados uma cadeia de aviamento local, quase que 

independente das casas aviadoras que faliram após 1910 nos grandes centros da 

Amazônia. O olhar diferenciado para com essa firma se deve ao fato de que seus 

fundadores estavam presentes entre os primeiros proprietários de seringais do Acre 

entre as décadas de 1890 e 1900, que nos arquivos do Tribunal de Justiça é a única que 

deixou uma série longa de processos, superando outras empresas seringalistas que 

abriam suas atividades e tinham curta duração, e que nos bancos de imagens do Estado é 

a única que foi retratada ao longo de vários anos. Percorrendo esses rastros percebemos 

que o volume de informações deixadas pela N & Maia nos mais diversos depósitos de 

documentos do Acre supera de longe o de outras empresas seringalistas. Isso nos indica 

que sua força econômica e política estava espraiada em diversas esferas da vida social 

da região. 

 Para dar conta dessas e outras historias, o trabalho vai dialogar com algumas 

fontes que nortearam a composição de seus capítulos. Nesse diálogo procura-se 

aprofundar o enfoque que se pretende dar aos aspectos formadores do Acre da borracha, 

trazendo à baila diferentes visões sobre seu contexto complexo de formação entre 1904 

e 1945. 

 Elegeram-se como fontes para o primeiro capítulo os primeiros censos presentes 

em relatórios de governos da região, que nos falam sobre a composição social dos 

primeiros trabalhadores da borracha do Acre. No segundo capítulo há uma discussão em 

torno de como se organizava o complexo produtivo e comercial da borracha dentro do 

circuito Acre-Amazônia, embasando-se ainda nos relatórios de governo e em alguns 

processos judiciais.  

 O terceiro e o quarto capítulos acompanham o funcionamento do maior 

conglomerado empresarial do Acre no ciclo da borracha, a firma N & Maia e 

Companhia. Ambos os capítulos foram construídos a partir de informações presentes 

nos processos judiciais, demonstrando em um primeiro momento como a empresa 

mencionada e mais algumas outras lidaram com a cadeia de aviamento. Em uma 
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segunda etapa mostra-se a maneira como a partir da crise da borracha da década de 

1910, criaram-se atividades locais que fizeram com que no Acre alguns seringalistas 

superassem esse problema de capital importância para a Amazônia.  

  Os dois últimos capítulos apresentam uma discussão em torno das fotografias 

produzidas na região do vale do rio Acre, principalmente Rio Branco. Essas imagens 

são oriundas de álbuns fotográficos raros, produzidos para membros da elite, ou 

relatórios de governo. Através deles poderemos acompanhar mais de perto as 

representações de uma parte da elite seringalista regional, sobretudo seus objetivos de 

inserir o território no centro da economia da borracha. Com essas fotografias é possível, 

também, compreendermos o contexto do Acre da borracha, sua precariedade reinante e 

as resistências de seus habitantes. 

 O recorte temporal começa em 1904 porque foi nesse ano que assumiu 

definitivamente no Vale do Rio Acre o primeiro governante brasileiro daquelas terras. 

Esse é um marco significativo porque quando da incorporação do Acre ao Brasil no 

final de 1903, a região permaneceu sob ocupação militar. A partir daí a tese segue até 

1945, ano em que cessam as referências a N & Maia e Companhia nos processos 

judiciais do Arquivo do Tribunal de Justiça do Acre. 

 Percorrendo o fio condutor que pretende demonstrar as várias faces do Acre no 

ciclo da borracha no período que esta tese abarca, entre 1904 e 1945, o trabalho irá 

debater com a própria historiografia desse período amazônico. Os estudos sobre esse 

período no vale amazônico passaram por uma série de mudanças, dentre elas, a mais 

importante foi motivada por uma virada cultural. No início da década de 1980 os 

historiadores dedicavam seus esforços na tentativa de compreender quais eram os 

sentidos do comércio e produção da borracha, passando com o tempo a se preocuparem 

cada vez mais com os modos de vida que se constituíram nessa conjuntura.     

No início dos anos de 1980 o economista Roberto Santos lançou um livro sobre 

a economia da borracha na Amazônia brasileira. Intitulado História econômica da 

Amazônia2, o livro analisava aquilo que o autor chamou de ciclo da borracha. Essa 

noção pressupunha a expansão e depressão de um ramo dominante da economia 

amazônica, nesse caso, a produção e comércio daquele produto.  

Para Santos o ciclo da borracha foi o período em que a produção da borracha, 

baseada no látex da seringueira, ocupou quase toda a economia da Amazônia brasileira 

                                                 
2  Santos, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia: 1820-1920. São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1980. 
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e teve como característica duas fases: a) a primeira dominada pela tendência de alta no 

crescimento produtivo, que por alguns anos foi abalada por curtos períodos de oscilação 

entre 1840 e 1910; b) e a segunda em que há uma acentuada decadência produtiva, que 

é seguida por uma estagnação a partir de 1910 e segue até 19403.  

 O texto de Roberto Santos abriu um leque de possibilidades ao apontar caminhos 

para novas abordagens na compreensão da Amazônia. Na esteira desse estudo surgiu o 

The Amazon Rubber Boom. 1850-19204, da historiadora norte-americana Bárbara 

Weinstein. 

 Adotando a mesma perspectiva de ciclo da borracha de Roberto Santos, relações 

políticas, econômicas e sociais que haviam na Amazônia desse tempo. Seu enfoque 

direciona-se para o estado do Pará, mas as ligações que a autora aborda extrapolam e 

muito as fronteiras dessa unidade da federação brasileira5. 

 Dialogando com essas duas pesquisas, surge em 1985 o doutorado de Pedro 

Martinelo defendido na área de história econômica junto à Universidade de São Paulo. 

Intitulado A batalha da borracha e suas consequências para o vale amazônico6, esse 

texto aprofunda o termo ciclo da borracha, dedicando especial atenção para aquilo que o 

seu autor defende ser um surto produtivo, os acordos de Washington assinados entre os 

Estados Unidos e o Brasil. 

 Tais acordos garantiam a compra de toda a borracha brasileira no período da 

Segunda Guerra e terminaram no ano de 1946. Durante esse lapso, segundo Martinelo, a 

produção gumífera brasileira cresceu, a rede produtiva foi incrementada com a 

contratação dos soldados da borracha e a cadeia de aviamento desse produto voltou a ter 

força no cenário nacional7. 

 Como tais estudos se voltavam, em grande medida, para análises econômicas e 

estruturais, no final da década de 1980 começaram a surgir críticas, que tentavam 

superá-los com outras metodologias e/ou enfoques temáticos.  

 No ano de 1989 é publicado no Brasil o livro de Warren Dean A luta pela 

borracha no Brasil, que examina a formação da indústria produtiva e do comércio da 

                                                 
3 Id, ibid, p. 11-15. Tanto Roberto Santos quanto o professor Pedro Martinelo (especialmente este) 
discutem que o ciclo da borracha se encerra, a rigor, na década de 1940. Entre 1942 e 1946 o que existe é 
um surto ocasionado pela compra da produção brasileira por parte dos Estados Unidos. Não é foco deste 
trabalho abordar essa diferenciação, mas fica aqui o registro. 
4 Weinstein, Bárbara. The amazon rubber boom. 1850-1920. Stanford: Stanfor University Press, 1983. 
5 Weinstein, op. cit., 1983, p. 18. 
6 Martinelo, Pedro. A batalha da borracha na segunda guerra mundial e suas consequências para o vale 
amazônico. Rio Branco: UFAC, 1985.  
7 Id, ibid, p. 32 e segs. 
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borracha. Na ótica do autor, entre 1860 e 1870, o comércio da borracha atraiu 

investidores nordestinos e estrangeiros. Esse movimento de atração teve como sede 

duas das maiores capitais amazônicas, Belém e Manaus, que se transformaram em 

grandes mercados negociadores da borracha8. 

 Dean, porém, explora a ideia de que a borracha no vale amazônico entrou em 

decadência por causa de fatores ambientais. Diz que na Ásia a borracha prosperou 

devido a que as seringueiras eram lá árvores alienígenas, não possuindo parasitas ou 

predadores, o que possibilitou que fossem aclimatadas e plantadas em larga escala, ao 

passo que na Amazônia isso não foi possível e toda sua capacidade produtiva ficou 

retida nos reservatórios naturais dessa árvore, gerando consequentemente estagnação e 

decadência econômica9. 

 Em 1994 o texto do historiador Mario José de Lima, Capitalismo e extrativismo: 

a formação da região acreana10 surge como mais um estudo geral sobre o ciclo da 

borracha, mas seu tema faz um recorte e explora somente um fator que o autor considera 

determinante para a falência daquele período. Lima argumenta que a economia baseada 

nesse produto fazia parte de um grande processo de expansão do capital especulativo 

pelo globo, afirmando que a cadeia de aviamento era articulada pela relação de dívidas 

entre suas partes principais e estava controlada no topo por grandes empresas mundiais. 

 Ainda segundo Lima o ciclo da borracha serviu para que a burguesia regional se 

solidificasse no comando da economia com base em um sistema produtivo arcaico, que 

a partir de 1912 tornou-se insustentável perante a concorrência asiática. A falência dessa 

atividade econômica deu-se por causa, segundo o autor, da ingerência dos seringalistas 

em lidar com uma situação de crise causada pelo excesso produtivo e fuga de capitais11. 

 No inicio dos anos de 1990, uma nova safra de pesquisas historiográficas 

modificou ainda mais os rumos sobre os estudos do ciclo da borracha. Os temas sobre a 

produção, comércio e arranjos políticos da cadeia de aviamento cederam lugar a um 

enfoque mais culturalista e social.  

 Nesse movimento surge o estudo do professor Carlos Alberto Alves de Souza12, 

que trata os seringueiros da região de Brasiléia no Acre como um grupo que ao longo de 

                                                 
8 Dean, Warren. A luta pela borracha no Brasil: um estudo de história ecológica. São Paulo: Nobel, 1989. 
p. 89. 
9 Id, ibid. 
10 Lima, Mario José de. Capitalismo e extrativismo: a formação da região acreana. 1994. 335 p. Tese. 
Doutorado em Economia/Instituto de Economia. Universidade de Campinas. 
11 Id, ibid, p. 185. 
12 Souza, Carlos Alberto Alves de. “Varadouros da liberdade”: cultura e identidade dos seringueiros de 
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sua trajetória criou uma cultura na qual as relações sociais possibilitaram o surgimento 

de uma experiência significativa de resistência, os empates. A partir da década de 1970 

essas experiências, segundo Souza, foram vividas por seringueiros “em seus trabalhos, 

em suas festas, em suas fugas, em suas relações sociais de meeiros, em suas famílias, 

em seus passeios, em sua medicina tradicional, em suas lutas pela educação”13.     

 Motivando toda uma série de estudos sobre os modos de vida dos seringueiros 

no Acre, Souza pode ser considerado como uma porta de entrada para outros ao longo 

da década de 1990 e início dos anos 2000. Assim podemos dizer que desde então as 

pesquisas sobre o ciclo da borracha voltaram-se cada vez mais para a compreensão dos 

modos de vida internos a ele, tendo ultimamente esses estudos encontrado fôlego no 

texto da professora da Universidade Federal do Pará, Franciane Gama Lacerda. 

 Atenta a um olhar também regional, Lacerda estuda os confrontos cotidianos 

envolvendo a migração nordestina para a Amazônia na passagem do século XIX para o 

XX, dando voz aos mais diversos sentimentos dos seringueiros como seus medos e 

representações acerca da floresta. Nesse sentido, tenta expor, também, como esse grupo 

heterogêneo lidou com as políticas paternalistas de auxílio social e com os projetos de 

assentamento em seringais14. 

 Essa revisão dos estudos sobre a Amazônia da borracha e seus desdobramentos 

demonstra que a virada culturalista passou a focalizar os modos de vida dos seringueiros 

da região amazônica, deixando de lado questões ainda por serem resolvidas a respeito 

da cadeia de aviamento da borracha.   

O próprio Roberto Santos já afirmava que era necessário outros estudos 

focalizarem aquilo que ele chamou de fatos cotidianos da cadeia de aviamento, para que 

assim fossem lançadas novas luzes sobre o processo de falência das empresas 

seringalistas, o desemprego gerado pela crise da borracha e seus conflitos políticos15.  

Trilhando os passos dessa sugestão, tentamos demonstrar alguns fatos cotidianos 

do Acre entre 1904 e 1945, descrevendo seu contexto e analisando aspectos importantes 

                                                                                                                                               
Brasiléia-Acre na luta pela posse da terra (1972-1990). 1996. 335 p. Tese. Doutorado em História 
Social/Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
13 Id, ibid, p. 5-6. 
14 Lacerda, Franciane Gama. Migrantes cearenses no Pará: faces da sobrevivência (1889-1916). 2006. 
340 p. Tese. Doutorado em História Social/Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade de 
São Paulo; Lacerda, Franciane Gama. Entre o sertão e a floresta: natureza, cultura e experiências sociais 
de migrantes cearenses na Amazônia (1889-1916). Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 26, n. 51, 
p. 197-225, 2006; Lacerda, Franciane Gama. “Reclamações do povo” luta por direitos na cidade, seringais 
e núcleos coloniais da Amazônia brasileira (séculos XIX e XX). Projeto História, São Paulo, n.33, v. 1, p. 
63-82, 2006.  
15 Santos, op. cit., p. 239. 
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de sua inserção no ciclo da borracha amazônico. Para dar conta desse movimento 

interpretativo abordaremos as experiências dos indivíduos que tomaram parte nesse 

contexto através das empresas seringalistas, entendendo-os não como pessoas 

completamente livres, mas que souberam enfrentar situações determinadas pela crise da 

borracha16. 

 Para a composição dessa tese recorreu-se a cinco tipos de fontes preferenciais, 

disponibilizadas em três instituições de fomento à pesquisa historiográfica, a saber, o 

Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, o Arquivo Histórico do 

Tribunal de Justiça do Acre e o Arquivo Nacional. Através da diversidade dessas fontes 

levantaram-se questões diferentes para as várias perspectivas que as mesmas suscitaram, 

como as várias facetas das experiências sociais dos seringalistas acreanos e o contexto 

em que se inseriam.  

 No acervo documental do Arquivo Histórico do Tribunal do Acre encontram-se 

as fontes que serviram de base para dois dos nossos capítulos e a pesquisa buscou os 

relatórios do único intendente boliviano do Vale do Rio Acre em 1899 e dos primeiros 

prefeitos departamentais brasileiros da região entre 1904 e 1911. O intendente boliviano 

era José Paravicini e os prefeitos departamentais foram Cunha Matos, Acauan Ribeiro, 

José Plácido de Castro, Gabino Besouro, Deocleciano Coelho e Epaminondas Jácome.  

 No levantamento desses documentos percebe-se que os relatórios abordam as 

questões relativas à administração do vale do rio Acre, os recursos do Estado e 

determinados aspectos sobre os conflitos entre seringalistas e a constituição da 

população aí residente. 

Nesse Arquivo ainda pesquisamos os processos judiciais que vão de 1904 a 

1950, perfazendo mais de quinhentas peças levantadas. Todos aqueles em que a N & 

Maia e Companhia, seus sócios e mantenedores apareciam como requerentes, réus ou 

parte interessada foram coletados. Em uma análise preliminar contabilizamos mais de 

quarenta processos nos quais encontramos a empresa. 

 Esses processos judiciais abordam temas como execução de dívidas contraídas 

na cadeia de aviamento, cobranças de empréstimos entre seringalistas, compra, venda e 

aluguéis de imóveis, bem como pedidos de reparação contra calúnia, difamação e 

agressões físicas.   

                                                 
16 Referência inspirada em: Thompson, E.P. A Miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de 
Janeiro: ZAHAR, 1981. p. 182. 
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Do Arquivo Nacional usamos os telegramas enviados pela Estação de Telégrafo 

do Território Federal do Acre ao gabinete da presidência da república, enfocando para 

tanto um levantamento sobre os telegramas da Legião Autonomista Acreana, à qual 

Guilhermino Bastos, sócio e depois único proprietário da N & Maia, era filiado. O uso 

das informações desses telegramas foi pontual em alguns capítulos.  

 Tais telegramas estão hoje arquivados na cidade do Rio de Janeiro e fazem parte 

do acervo Assuntos de Província do governo de Getúlio Vargas. O período que foi 

pesquisado compreendeu os anos entre 1932 e 1945. Nesses anos há mais de sessenta 

telegramas e desse total, mais de quinze são da Legião Autonomista Acreana.   

No Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre buscou-se o 

acervo fotográfico que disponibiliza álbuns digitalizados com fotografias que remetem à 

trajetória do Acre desde os tempos do ciclo da borracha aos dias atuais.  

 Esses álbuns do Departamento constituem-se em um acervo de quase três mil 

imagens, que foram agrupadas em temas como Exploração da Hévea, Governadores, 

etc. Desses temas selecionaremos o álbum intitulado Rio Branco Antiga, que formou a 

base de discussão proposta para o quinto e sexto capítulos do trabalho. 

 O álbum Rio Branco Antiga traz fotografias que falam da primeira constituição 

da cidade, seus personagens e sua vida econômica, política e cultural. Nessas fotografias 

encontram-se algumas que abordam inclusive paisagens dos empreendimentos da N & 

Maia e Companhia. 

 Como complemento dessa pesquisa do Departamento, buscou-se também o 

banco de imagens do estado do Amazonas referente à cidade de Manaus entre 1890 e 

1920 e do Álbum Belém do Pará de 1902. Tanto o banco citado quanto o álbum estão 

disponíveis na internet e foram baixados integralmente. Essas fontes tratam basicamente 

da formação dessas capitais amazônicas no período da borracha, suas construções, 

monumentos e áreas públicas de circulação. Ainda nesse sentido, há documentos 

diversos que foram coletados para subsidiar as análises ao longo do texto como os 

censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relatórios de diversas 

instituições e alguns títulos de jornais que circularam em Rio Branco das décadas que 

vão de 1910 a 1930.  

 A presente tese divide-se em três partes, cada uma delas composta de dois 

capítulos. Na primeira parte discutimos como se deu a formação populacional do Acre 

frente aos outros estados da Amazônia brasileira, analisando como foi o movimento 

migratório de nordestinos nesse processo. Além disso, abordam-se as práticas que 
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levaram os seringueiros a se transformarem na base de sustentação da cadeia de 

aviamento da borracha. 

 A seguir, na segunda parte, faz-se uma análise da constituição da cadeia de 

aviamento, suas redes comerciais e como ela foi sendo gradativamente superada pelos 

seringalistas que souberam se adaptar aos tempos de crise da borracha a partir da década 

de 1910. 

 A última parte traz para a discussão as representações fotográficas sobre o Acre 

entre 1904 e 1945, elaborando uma interpretação acerca da opulência dos seringalistas e 

da precariedade do contexto em que se inseriam. 
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Capítulo 1.  A população do Acre: sua evolução de 1904 a 1945. 

 

Apresentação. 

 

 A historiografia especializada disseminou uma informação hoje corrente, de que 

a Amazônia do ciclo da borracha recebeu um grande contingente de trabalhadores 

nordestinos. Nessa região esse movimento teria se direcionado majoritariamente para o 

Acre, considerado no início do século XX como a principal zona de produção de 

borracha no Norte do país. 

 Esse capítulo irá discutir como se deu a evolução populacional da Amazônia 

entre o final do século XIX e começo do XX, dando especial ênfase para o 

aparecimento do Acre nesse contexto. O período a ser verificado compreende os anos 

que vão do início da década de 1870 até a metade da década de 1940. 

 Nessa análise confronta-se com a historiografia especializada, que trabalhou os 

fluxos migratórios de nordestinos para a Amazônia. Pretende-se dessa forma ajudar no 

equacionamento de um debate que confronte essa historiografia com alguns dados 

primários sobre esse movimento de pessoas. 

 O presente capítulo, num primeiro momento, mostra as causas históricas do 

crescimento demográfico do Acre e como essa região se apresentava populacionalmente 

entre 1899 e 1904. Em uma segunda etapa discutem-se os aspectos populacionais desse 

território até a década de 1940, elaborando um contrapondo com o Amazonas e o Pará. 

Num terceiro tópico irá se abordar alguns problemas historiográficos sobre essas 

populações e, fechando a discussão, serão apresentados três casos que exemplificam 

esse processo de ocupação do vale amazônico nesse período histórico.  

 

Causas do crescimento demográfico do vale amazônico no ciclo da borracha. 

 

 O crescimento demográfico da Amazônia entre 1870 e 1940 foi determinado em 

grande medida pelas transferências populacionais de nordestinos para a região. O ciclo 

da borracha nesses anos se transformou em um verdadeiro chamariz, atraindo desde 

grandes investidores até trabalhadores de todo o Nordeste, principalmente do Ceará. 

 Das observações de Horacio Gutiérrez (Et. all), podemos alinhavar como causas 

do movimento migratório nordestino para a Amazônia alguns elementos determinantes, 

quais sejam: a) o crônico período de secas ao longo das décadas de 1870 e 1880, que 
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assolaram o sertão do Nordeste; b) a formação de um polo econômico atrativo na 

Amazônia; c) o fomento estatal e empresarial em favor desse movimento migratório17.  

 Fugindo do flagelo das secas do sertão, o nordestino passava a residir em 

condições precárias das grandes cidades como Fortaleza, onde perambulavam 

esquálidos pelas ruas ou se alojavam em decrépitos acampamentos semelhantes àqueles 

de refugiados, que são montados ao redor do globo concomitante aos períodos de 

guerras ou crises sociais agudas.  

 Segundo Lara de Castro as ruas da capital cearense ficaram cheias de retirantes, 

o que gerava um medo crescente por parte da elite da cidade. Considerava-se que a 

capital estava sendo literalmente invadida. Nas suas palavras: 

 

O retirante foi visto como um estorvo, como um embaraço as condições de 
progresso de uma sociedade que se pretendia moderna. A leitura do retirante 
como elemento de desordem acompanhava o avanço dos ideais de 
modernização que nesse momento se concentrava em especial nas esferas da 
cidade18. 

 

 Diante do problema dos retirantes a Amazônia se descortinava como uma 

solução, porque enriquecia com o crescimento da produção e comércio da borracha. 

Enquanto que no Ceará e em outros estados do Nordeste a seca desgraçava o cotidiano 

de seus habitantes, o Amazonas dava início na década de 1880 a um extenso programa 

de propaganda de atração de trabalhadores migrantes. Nas palavras de Anna Carolina de 

Abreu Coêlho o governador amazonense Silvério Nery  

 

ressaltava que o desenvolvimento das riquezas nacionais dependia da 
imigração, um exemplo desses efeitos “prodigiosos” seriam os resultados 
alcançados pelos Estados Unidos onde “desertos foram convertidos em 
searas; ergueram-se cidades onde não havia vestígio de população”19. 

 

 Na época das secas do Nordeste o governo do Amazonas passava a fomentar a 

migração de trabalhadores ao seu território, financiando inclusive a publicação de obras 

                                                 
17 Gutiérrez, Horacio (Et. all.). Trabalho compulsório e trabalho livre na história do Brasil. São Paulo: 
Ed. Unesp, 2006. Cap. 1; p. 32 e segs. Há que se ressaltar que além desses problemas haviam os conflitos 
pela posse da terra no Ceará, onde grandes latifundiários pressionavam os pequenos proprietários e 
demais trabalhadores, o que gerava conflitos e reforçava o contexto das migrações. 
18 Castro, Lara de. A seca de 1877 e a formação da multidão. Anais do XI Encontro Estadual de História 
do Ceará da Anpuh-Ce, Fortaleza, v. 01, p. 1-7, 2008. p. 4. 
19 Coêlho. Anna Carolina de Abreu. O País das Amazonas: o imaginário da natureza amazônica na 
propaganda para imigração no século XIX (Parte 1). Revista História e História. Disponível em 
http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=artigos&id=55. Acessado em 20 de janeiro de 2012. 
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como O país das Amazonas, que divulgavam a imagem de que a Amazônia era o lugar 

do futuro, um verdadeiro manancial econômico. 

 Porém, o acesso a Amazônia era uma dificuldade. No início da década de 1850 o 

parlamento imperial concedeu a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas 

uma licença que abria toda a região à navegação a vapor. Essa concessão foi 

acompanhada de uma obrigatoriedade, de que a Companhia deveria fomentar a 

ocupação das margens dos rios da região20. Naquele momento o próprio Parlamento 

Imperial sabia das necessidades de ocupação da Amazônia, tendo em vista que suas 

riquezas representariam para o Brasil uma porta de saída para a dependência da cana de 

açúcar, do café e outros gêneros agrícolas. Por isso a partir de 1850 o país deveria 

fomentar a ocupação daquela região vastíssima. 

 

O que estava em jogo era a melhor maneira de incorporar a região Norte e 
promover nela atividades lucrativas. Este, consensualmente, era o “interesse 
nacional”, e promover a navegação do Amazonas e a colonização de suas 
margens era a estratégia defendida por todos21. 

 

 O que essa fala demonstra é que na segunda metade do século XIX a Amazônia 

aparecia para o Brasil como um lugar a ser ocupado. Então em um movimento conjunto 

de fomento a imigração, que se associou aos problemas advindos da seca no sertão 

nordestino, possibilitou o crescimento populacional no vale amazônico que foi 

sensivelmente incrementado no ciclo da borracha. 

 Até mesmo o crescimento as migrações internas da própria Amazônia foram 

responsáveis por essa modificação nos padrões de crescimento demográfico da região, 

porque populações de áreas mais habitadas eram transferidas para outras menos 

densamente povoadas. Rosineide Bentes afirma que no Pará entre 1872 e 1890 a 

migração intrarregional movimentou cerca de 32.000 pessoas, motivando a abertura de 

novos seringais em regiões outrora desabitadas22. 

 Nesse contexto de crescimento populacional provocado pelo ciclo da borracha, a 

autora também aponta que o capital que financiou esse processo foi basicamente de 

empresas particulares. Diferente de outras regiões do Brasil em que o Estado fomentava 

                                                 
20 Gregório, Vitor Marcos. Os deputados e o rio: os debates de 1853 sobre a navegação a vapor no rio 
Amazonas e o sistema representativo no Brasil monárquico. Revista de História, n. 162, p. 151-178, 
2010. p. 166. 
21 Id, ibid, p. 169. 
22 Bentes, Rosineide. A apropriação ecológica dos seringais na Amazônia e a advocacia das rubber 
plantations. Revista de História, São Paulo, v. 02, n. 151, p. 115-150, 2004. p. 126. 
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quase todo o processo migratório, na Amazônia foram os seringalistas que pagaram, 

preferencialmente, pelas transferências de trabalhadores para as suas propriedades23. 

 Essa visão é confirmada pelo relato de um jornalista, John Hemming, que diz 

que o governo até financiou o processo migratório dos nordestinos para a Amazônia, 

mas foram os seringalistas que arregimentaram a maior parte dessa mão de obra. Ao 

arregimentar um trabalhador o seringalista especulava com esse negócio ao pagar seu 

transporte, sua manutenção e assentamento nos seringais. Esses custos incluíam 

machados, facões, carretéis com linha de pesca, carabinas, balas e demais utensílios, 

que os seringueiros deveriam pagar com o tempo de serviço na produção de borracha. 

Ou seja, a migração dos trabalhadores nordestinos para a Amazônia era um 

empreendimento que demandava um grande capital inicial, mas que poderia oferecer 

um retorno com o trabalho dos retirantes24.  

 No início do século XX o processo migratório de nordestinos, principalmente 

cearenses, foi o grande fator de mobilização para o crescimento demográfico da 

Amazônia no ciclo da borracha. Esse fator possibilitou que novas zonas de expansão 

dessa economia se assentassem em fronteiras novas na região tais como os vales dos 

rios Purus e Acre. 

 

Os habitantes daqueles rincões. 

 

 O contexto social de formação do Acre no período do ciclo da borracha se deu a 

partir de um processo lento de ocupação da região através e trabalhadores nordestinos, 

que chegaram ao território em uma época tardia, ou seja, bem depois de 1880. 

Considera-se essa ocupação tardia para o período porque a borracha na segunda metade 

dessa década ainda estava em ascensão, o que significa que esse movimento demoraria 

ainda a gerar recursos consideráveis para poder inserir essa nova zona de expansão no 

centro daquele cenário econômico. 

 Em 1881, de acordo com os levantamentos pioneiros de Sobrinho, cerca de 

cinco exploradores subiram o rio Acre de canoa, remando por dias a fio. Nas palavras 

desse pesquisador esses exploradores encontraram nas margens do rio somente algumas 

                                                 
23 Id, ibid, p. 126. 
24 Hemming, John. Árvore de rios: a história da Amazônia. São Paulo: Ed. Senac, 2011. p. 260. 
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poucas populações indígenas. No ano seguinte resolveram que subiriam aquele curso 

com uma expedição de colonização25. 

 Esse relato demonstra que até o início da década de 1880 o Vale do Rio Acre era 

ocupado basicamente por populações indígenas. Até aquela data somente a vila de Boca 

do Acre26 havia sido fundada, enquanto que o restante da bacia permanecia sem 

ocupação alguma de seringais. Em 1899 é que aparece o primeiro levantamento da 

população daquele rio, no momento em que o único intendente boliviano do Acre, José 

Paravicini, tinha mandado executar um censo em toda a região. Outro censo surge em 

1904, ano em que é publicado o primeiro levantamento de um governante brasileiro no 

Acre, Cunha Matos. 

 Esses dois levantamentos chegam a conclusões parecidas, sobretudo nas 

medidas totais da população do Acre. É possível que no levantamento desses dois 

governadores os povos indígenas não entrassem na conta, mas no geral eles são fontes 

que contradizem em grande medida a tese de que o Acre fosse uma região central para o 

norte do país.  

Os dados censitários recolhidos tanto por Paravicini de 1899 quanto de Cunha 

Matos de 1904 (Tabela 1) têm uma estimativa aproximada para o número máximo de 

pessoas residentes no Acre. Essa estimativa situa-se entre 9.000 e 15.000 pessoas em 

José Paravicini e entre 10.000 e 15.000 pessoas em Cunha Matos.  

 

Tabela 1: Dados populacionais dos primeiros censos do Vale do Rio Acre em 1899 e 
1904. 
 

Números 

 

População do Vale do Rio Acre em 1899 4.730 

Estimativa da população do Acre em 1899 9.000 a 15.000 

Estimativa da população entre Rio Branco e 
Xapuri em 1904 

2.376 

Estimativa da população do Acre em 1904 10.000 a 15.000 

  

 
Fonte: Paravicini, José. Relatório de governo. 1900. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre; Matos, 
Cunha. Relatório de governo. 1904. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. 
 

                                                 
25 Sobrinho, José Moreira Brandão Castelo Branco. Caminhos do Acre. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 196, p. 74-225, 1947. p. 133. 
26 A cidade de Boca do Acre sempre pertenceu ao estado do Amazonas. 
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 No final do século XIX, o Vale do Rio Acre era, portanto, uma região com 

poucas pessoas. Levando-se em conta que seus habitantes não indígenas chegaram 

naquelas paragens após 1881, percebe-se que em quase vinte anos de ocupação esse 

fluxo foi de pouco menos de 240 pessoas ao ano. Esse pequeno crescimento é o que a 

historiografia qualifica como um ‘boom’. O tom a ser dado para as discussões que 

seguem partem justamente dessa constatação, de que o Acre se formou como uma 

região marginal do ciclo da borracha no que diz respeito às suas populações.  

 O primeiro censo do Acre, de José Paravicini, seria publicado no seu relatório de 

governo e mostrava que a região era mais densamente ocupada por homens, que 

representavam um total de 65% da população e o restante era dividido entre mulheres e 

crianças27. Aponta que existia no Vale do Rio Acre em 1899 sessenta e cinco seringais 

ativos e três inativos. As populações dessas propriedades reunidas somavam um total de 

4.730 habitantes. 

Em 1904 Raphael Augusto da Cunha Matos, primeiro governante brasileiro do 

Acre, mandou elaborar outro censo na região. Matos constituiu um censo 

geograficamente menor que o de Paravicini, levantando a população residente entre as 

vilas de Rio Branco e Xapuri28. Apesar dessa abrangência menor, Matos focalizou o 

crescimento das duas principais vilas daquela zona de ocupação. Nesse levantamento 

anotou que Xapuri tinha em 1904 quarenta casas de madeira e oitocentos habitantes, 

enquanto que em Rio Branco existiam vinte e duas casas, que estavam espalhadas ao 

longo de uma rua de três quilômetros e meio (essa rua mais tarde será conhecida como 

Abunã). 

  

Tabela 2: Estimativa da população da cidade de Rio Branco em 1904. 
 

                                    Números                    % 

 

População masculina 129 63,2 

População feminina 75  36,8 

   

Total 204 100,0 

 
Fonte: Matos, Cunha. Relatório de governo. 1904. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. 
 

                                                 
27 Paravicimi, José. Relatório de governo. 1900. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 67-71. 
28 Matos, Cunha. Relatório de governo. 1904. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 97-100. 
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Tabela 3: Origem dos moradores do Acre em 1904. 
 

Origem Totais % 

   

Brasileiros 1877 79,00 

Ceará 1389 58,45 

Rio Grande do 
Norte 

141 5,93 

Pará  63 2,65 

Amazonas 62 2,60 

Paraíba 54 2,27 

Maranhão 48 2,02 

Pernambuco 31 1,30 

Alagoas 30 1,26 

Piauí 21 0,88 

Bahia 16 0,63 

Sergipe 12 0,50 

Rio de Janeiro 8 0,33 

Espírito Santo 1 0,04 

São Paulo 1 0,04 

   

Acre 440 18,50 

Rio Acre 439 18,47 

Rio Purus 1 0,04 

   

Estrangeiros 59 2,50 

Peru 31 1,30 

Espanha 14 0,58 

Portugal 8 0,33 

Itália 4 0,16 

Bolívia 1 0,04 

Paraguai 1 0,04 

   

Total 2376 100,00 

 
Fonte: Matos, Cunha. Relatório de governo. 1904. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. 
 

Sobre a população de Rio Branco, registrou que ali residiam pouco mais de 200 

habitantes.  Desse total havia quatro estrangeiros. A procedência dos brasileiros era: 

Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba, Amazonas, Maranhão, Pernambuco, 

Sergipe, Piauí, Alagoas, Baia e São Paulo. Dos naturais da região um era nascido no 
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Purus e vinte e nove no rio Acre29. Além disso, tratou de elaborar também uma relação 

da divisão por gênero na capital do Acre (Tabela 2) e a origem dos moradores do Acre 

que levantou entre Rio Branco e Xapuri (Tabela 3). 

O que esses dados mostram (Tabela 2), é que havia uma tendência de ocupação 

em que os homens se constituíam como a maioria da população. As mulheres têm um 

número importante nesse processo, mas bem menor. Grande parte dessa população, 

quase que sua totalidade, era fruto de migrações. Esses migrantes vinham em quase 

60% do Ceará (Tabela 3). 

Chama a atenção, porém, que naquele momento os naturais do rio Acre já eram 

o segundo número do total, alcançando quase 19% do total. A tabela também evidência 

que os amazonenses, paraenses e estrangeiros somavam um contingente pouco 

significativo perante os moradores do Acre como um todo. Note-se a quase inexistência 

de bolivianos, território a quem pertencia o Acre antes de sua incorporação ao Brasil. 

A partir de uma comparação das tabelas 1 e 3, podemos dizer que das mais de 

2.300 pessoas levantadas no censo de Cunha Matos, 18% eram nascidas no Acre e o 

restante, 72%, eram migrantes que tinham vindo de outras regiões do país, em sua 

maioria do Ceará ou de outros estados do Nordeste. Com relação aos estrangeiros, pode-

se dizer que todos eram de origem latina, da Europa mediterrânea ou de países 

fronteiriços com o Brasil.  

O importante é frisar que as populações do Acre nesse período estavam 

acostumadas a um processo de formação onde a diferenciação cultural, a alteridade das 

origens dos seus habitantes, os conflitos advindos dessa mistura social e das inter-

relações entre pessoas que nem a mesma língua falava era normal.  

 Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Acre e sua 

capital, Rio Branco, só aparecem nos censos de 1920 e 1940. Nesses censos 

demográficos estão expressos dados que mostram um decréscimo acentuado da 

população no período (Tabela 4). 

Se considerarmos que em 1904 o Acre tinha 15.000 pessoas e passou para 

92.379 em 1920, veremos que em dezesseis anos sua população cresceu ao ano pouco 

mais de 4.800 habitantes. Comparando esse crescimento com a média entre 1881 e 

1899, que foi de pouco mais de 240 pessoas ao ano, vê-se que o maior fluxo migratório 

do Acre se deu justamente ao longo das décadas de 1900 a 1910. Mas esse processo 

                                                 
29 Id, ibid. 
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logo entrou em declínio, porque em 1940 a população do Acre já tinha se reduzido em 

12.611 pessoas, chegando a 79.768 habitantes.  

 

Tabela 4: Evolução da população do Acre, 1920-1940. 
 

Ano Acre Rio Branco 
 População Taxa de 

crescimento 
População Taxa de 

crescimento 
     
1920 92.379 - 19.930 - 
1940  79.768 -0,73 16.038 -1,08 
     
 
Fonte: IBGE. Séries estatísticas e séries históricas. Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br. 
Acessado em 23 de janeiro de 2012. 
 

 Em 1926 Craveiro Costa estimou a população do centro urbano de Rio Branco 

em perto de 6.000 pessoas30, enquanto que o IBGE mostra que o município da capital 

do Acre tinha em 1920 quase 20.000 pessoas. Vinte e um anos depois de Craveiro 

Costa, José Moreira Brandão Castelo Branco Sobrinho levantou a população do centro 

urbano da capital acreana em pouco mais de 3.000 pessoas31, ao passo que o Instituto 

levantou cerca de 16.000 para o município todo.  

 Esses dados apontam, portanto, que o município da capital do Acre foi das 

regiões mais afetadas no Acre com a crise da borracha, porque seu centro urbano 

reduziu-se quase pela metade entre os vinte anos que vão de 1920 a 1940. 

 A reunião desses dados aponta que a população do Acre cresceu mais 

rapidamente com os tempos áureos da borracha nas décadas de 1900 e 1910, entrando 

em declínio quando esse ciclo econômico é atingido pela crise entre os anos de 1920 e 

1940. 

  

Os habitantes da Amazônia da borracha. 

 

 Olhando-se as populações da Amazônia no final do século XIX e início do XX 

pode-se perceber o peso de cada uma das suas regiões, qual era a mais habitada e a 

menos, permitindo uma avaliação do Acre dentro desse contexto.  

                                                 
30 Costa, Craveiro. A conquista do deserto ocidental. Rio Branco: Fundação Cultural/Ministério da 
Cultura, 1998. p. 178. 
31 Sobrinho, op. cit., 1947, p. 133. 
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 Tomemos primeiramente uma demonstração das populações dos municípios das 

capitais de Manaus, Belém e Rio Branco, que são as principais do ciclo da borracha. Os 

dados relativos às duas primeiras são mais antigos e aparecem para o IBGE desde 1872.  

 A constatação que salta aos olhos é que Belém, capital paraense, é o principal 

município da Amazônia entre 1872 e 1940. Comparando Manaus e Rio Branco em 

1920, vê-se que a capital amazonense, de 75.704 habitantes, era quase quatro vezes 

maior que a acreana. Mas nesse mesmo ano o censo mostra que Belém superava 

Manaus em pouco mais de três vezes o seu tamanho, chegando a 236.402 moradores, 

número que a colocava também como uma cidade quase doze vezes maior que Rio 

Branco. Esses números demonstram que o Pará era de fato a principal zona econômica 

do ciclo da borracha, não encontrando na região amazônica concorrente a sua altura 

(Tabela 5). 

 Entre 1872 e 1940 Manaus manteve um crescimento de sua população. Belém, 

por sua vez, experimentou algumas etapas de revezes, como os verificados entre os anos 

de 1872 e 1890, quando sua população reduziu em 11.933 pessoas. A pequenez de Rio 

Branco fica evidente. 

 

Tabela 5: Evolução da população de Rio Branco, Manaus e Belém, 1872-1920. 
 
Ano Rio Branco Manaus Belém 
 População Taxa de 

crescimento 
População Taxa de 

crescimento 
População Taxa de 

crescimento 
       
1872 - - 29.334 - 61.997 - 
1890 - - 38.720 1,39 50.064 -1,06 
1900 - - 50.300 2,65 96.560 6,78 
1920 19.930 - 75.704 2,06 236.402 4,57 
1940 16.038 -1,08 106.399 1,71 206.331 -0,67 
       
 
Fonte: IBGE. Séries estatísticas e séries históricas. Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br. 
Acessado em 23 de janeiro de 2012. 
 

Os números demonstram que a capital do Pará teve um crescimento muito maior 

que Manaus entre 1900 e 1920. A capital amazonense, por sua vez, apresenta um 

movimento populacional mais regular e menos oscilante. 

 O revés populacional que Belém sentiu entre 1872 e 1890 não foi acompanhado 

pelo estado do Pará, que teve sua população reduzida entre 1890 e 1900. Mesmo assim, 

o Pará foi sempre muito maior que o Amazonas em todos os censos. O estado do 
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Amazonas, assim como sua capital, também manteve sempre um crescimento 

populacional sem uma oscilação grande para mais ou para menos (Tabela 6). 

 Podemos afirmar pelos números que a maior concentração de pessoas e 

trabalhadores no vale amazônico estava em Belém. Seu tamanho descomunal se 

comparado com as demais se deve em grande medida ao próprio dinamismo urbano e 

econômico do Pará. Ocupado freneticamente desde o período colonial, no raiar do 

século XX, principalmente entre 1889 e 1916, a região bragantina do estado teve um 

fluxo de investimentos pesados em torno da ferrovia que partia daí para a capital.  

 Esses investimentos direcionavam-se tanto para a extração da borracha quanto 

para polos de assentamentos agrícolas, o que significava um impulso incomum em prol 

da diversificação da economia no Norte do país. Já se observou que na região 

bragantina, mesmo com sua exuberante floresta, as alterações paisagísticas desses 

investimentos substituíram cada vez mais a natureza por pontes, barrancos drenados, 

desflorestamento e a implantação de uma ferrovia com quase 300 quilômetros32.  

 
Gráfico 1: População das cidades de Rio Branco, Manaus e Belém, 1872-1940. 
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Fonte: tabela 5. 

  

                                                 
32 Lacerda, Franciane Gama. Migrantes cearenses no Pará: faces da sobrevivência (1889-1916). 2006. 
340 p. Tese. Doutorado em História Social/Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade de 
São Paulo. p. 260-261. 
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A população do Acre é ínfima se comparada com esses dois estados. O que os 

dados mostram é que entre 1920 e 1940 esse território foi o mais afetado pela crise 

daquele sistema econômico, porque nem o Amazonas e Pará tiveram suas populações 

reduzidas nesse período. 

Os dados comparados dos números populacionais desses três estados (Tabela 6) 

demonstram um movimento de crescimento exponencial do Amazonas e Pará entre 

1890 e 1900, período em que eram o centro do fluxo migratório dos nordestinos para a 

Amazônia. Entre 1900 e 1920 esse centro deslocou-se para o Acre.  

 Mas essa modificação já indica um processo de declínio desse fluxo, porque as 

populações transferidas para o Acre eram muito menores do que aquelas que foram para 

o Amazonas e o Pará. No período entre 1920 e 1940 o Acre entra em crise demográfica 

enquanto que o Amazonas e o Pará passam a ter taxas de crescimento mínimas. 

 No momento em que o Amazonas e o Pará transformam-se em polos vibrantes 

da economia da borracha, as populações de nordestinos que foram para essas regiões 

transferidas alteraram em grande medida a demografia daquela parte da Amazônia. 

Pode-se dizer que elas aumentaram estados que já eram grandes. Apesar de que 

comparativamente o fluxo que seguiu para o Acre ter sido bem menor, esse contingente 

causou um impacto muito maior do que aquele sofrido pelo Amazonas e Pará.   

 

Tabela 6: Evolução da população dos estados do Acre, Amazonas e Pará, 1872-1940. 
 
Ano Acre Amazonas Pará 
 População Taxa de 

crescimento 
População Taxa de 

crescimento 
População Taxa de 

crescimento 
       
1872 - - 57.610 - 275.237  
1890 - - 147.915 4,82 445.356 2,43 
1900 - - 249.756 5,37 983.507 8,24 
1904 15.000 -  - - - 
1920 92.379 5,15 363.166 1,88 944.644 -0,20 
1940 79.768 -0,73 438.008 0,94 1.123.273 0,86 
       
 
Fonte: IBGE. Séries estatísticas e séries históricas. Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br. 
Acessado em 23 de janeiro de 2012; Matos, Cunha. Relatório de governo. 1904. Rio Branco: Tribunal de 
Justiça do Acre. 
 
 

Um dos fatores que contribuíram para o crescimento demográfico da Amazônia 

foram as transferências de trabalhadores nordestinos para a região durante o ciclo da 
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borracha. Em um levantamento realizado em arquivos cearenses, há a demonstração que 

do ceará partiram entre 1888 e 1899 cerca de 31.830 pessoas (Tabela 7). 

 Esse levantamento nos dados da Companhia de Vapores do Ceará mostra que o 

Amazonas e o Pará receberam 18.017 pessoas, a região Sudeste e os estados de Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais um total de 9.349 pessoas. Os demais 

estados e regiões (basicamente todos do Norte e Nordeste do país) aproximadamente 

4.000 pessoas. Outras pouco mais de 400 informaram o destino Nordeste e Sudeste.  

Entre 1888 e 1899 o Amazonas e o Pará receberam quase o dobro de cearenses 

que partiram para a região Sudeste, a segunda maior do fluxo migratório desse 

levantamento. Isso é um indicativo de que o movimento migratório de nordestinos, 

flagrado aqui em apenas dois anos, era acentuado em direção a Amazônia.  

 
Gráfico 2: Populações do Acre, Amazonas e Pará, 1872-1940. 
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Fonte: tabela 6.  

 

As causas para o movimento migratório dos nordestinos são mais ou menos 

conhecidas, já que a região era assolada pelas constantes secas na sua zona sertaneja. 

Além disso, o Sudeste nesse período estava aberto ao movimento migratório dos 
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trabalhadores europeus, que abarrotavam o porto de Santos e foram basicamente 

direcionados para as indústrias e as fazendas de cultivo de café. 

 Ainda assim, os dados dessa pesquisa são uma evidência de que as populações 

do Ceará sofreram um impacto muito grande, o que gerou problemas graves tanto nos 

interiores quanto na capital, Fortaleza, que chegou mesmo a montar acampamentos de 

retirantes33. 

 

Tabela 7: Destino dos emigrantes do Ceará, 1888-1899. 
 

Província ou 
região de destino 

Número de 
emigrantes 

% 

   

Amazonas 10.250 30,20 

Pará 7.817 24,55 

Rio de Janeiro 4.463 14,02 

Sudeste 2.223 6,98 

Maranhão 2.199 6,90 

Espírito Santo 1.680 5,27 

Norte do Ceará 1.439 4,52 

São Paulo 964 3,02 

Nordeste e 
Sudeste 

425 1,33 

Pernambuco 196 0,61 

Bahia 67 0,21 

Alagoas 33 0,10 

Piauí 26 0,08 

Paraíba  19 0,05 

Minas Gerais 12 0,03 

Rio Grande do 
Norte 

4 0,01 

Sul do Ceará 3 0,009 

Sem informação 10 0,03 

   

Total 31.830 100,00 

 
Fonte: Samara, Eni de Mesquita; Nozoe, Nelson; Bassanezi, Maria Silvia C. Beozzo. Os refugiados da 
seca: emigrantes cearenses, 1888/1899. São Paulo; Campinas: NEHD, NEPO, CEDHAL, 2003. p. 16. 
 

                                                 
33 Não é foco desse trabalho, mas registramos que assim como a Amazônia sofreu um impacto 
populacional excepcional com a chegada dos nordestinos, o próprio nordeste sofreu revezes que ainda não 
foi devidamente debatido.  
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 Comparando dados de duas tabelas (Tabelas 3 e 7) vemos que no Acre havia na 

região entre Rio Branco e Xapuri um total de 1.389 pessoas oriundas do Ceará em 1904, 

o que seria um fluxo representativo, já que entre 1888 e 1889 tinha vindo desse estado 

para o Amazonas e o Pará um total de 18.067 pessoas.  

 Então, o peso dos trabalhadores cearenses mudando-se para a Amazônia entre o 

final do século XIX e início do XX foi determinante para que a demografia regional 

fosse significativamente alterada. Isso permitiu que verdadeiras metrópoles como 

Manaus e Belém aparecessem naquele contexto do ciclo da borracha e cidades 

surgissem em zonas isoladas, materialmente pobres e com poucos recursos como Rio 

Branco. 

 

Os intérpretes do fluxo migratório dos nordestinos 

 

 Os principais autores que descreveram as populações da Amazônia da borracha 

discutem dados muitas vezes discrepantes a respeito do movimento migratório dos 

nordestinos para essa região ao longo do final do século XIX e início do XX. Defendem 

recorrentemente o argumento de que o Acre seria sua principal zona econômica e de 

crescimento demográfico. Essa afirmação, se comparada com os dados acima 

demonstrados, se mostra gasta e não tem muita vinculação com a realidade, tendo em 

vista que o Amazonas e o Pará é que se transformaram nas principais regiões da 

Amazônia do ciclo da borracha. 

 Um dos primeiros autores a descreverem o crescimento demográfico do Acre no 

início do século XX foi Craveiro Costa, que lançou na metade da década de 1920 o seu 

texto mais famoso, A conquista do deserto ocidental34. O grande argumento defendido 

por Costa é que o Acre deveria ser elevado à categoria de estado federado, deixando de 

ser um território gerenciado pelo Palácio do Catete35. 

 No seu texto Costa dizia que o Acre era suficientemente rico para ser 

transformando em estado federado, tendo em vista que arrecadava mais impostos do que 

gastava com os serviços públicos. Um de seus argumentos era de que na época da 

anexação do território, o Brasil gastou mais de dois milhões de libras em indenizações à 

                                                 
34 Costa, op. cit. 
35 Na época da incorporação do Acre ao Brasil em 1903, a mais nova unidade territorial nacional não foi 
enquadrada como Estado da Federação e sim como Território Federal. Essa categoria diferenciada fazia 
com que na região todos os cargos fossem geridos pelo Palácio do Catete, que indicava desde os 
governadores até os prefeitos municipais. 
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Bolívia, montante que os impostos pagos pelos acreanos cobriram entre 1903 e 1911, 

assim, 

 

Satisfeita a indenização, era de elementar justiça, era mesmo um direito que 
assistia a população do território, que a renda proveniente da exportação da 
borracha fosse devolvida ao Acre, nos benefícios materiais de que tanto 
carecia36. 

 

 Para defender obstinadamente os interesses dos acreanos em sua autonomia, 

Craveiro Costa usa, porém, aquela que talvez seja a maior dedução a respeito do 

movimento de ocupação da Amazônia no início do século XX. Ele argumenta que para 

se produzir 12.000 toneladas de borracha são necessários cerca de 40.000 homens. 

Como no Acre a produção era de pouco mais 20.000 toneladas desse produto em 1899, 

chega à conclusão de que se somando homens, mulheres e crianças habitavam a região 

nesse ano cerca de 70.000 pessoas37. 

 Em 1899 o intendente boliviano José Paravicini tinha elaborado o primeiro 

censo do Vale do Rio Acre, dizendo que nessa região havia quase 5.000 pessoas e no 

território todo cerca de no máximo 15.000. Comparativamente a dedução de Craveiro 

Costa era completamente irreal, não chegando nem mesmo perto desse levantamento.  

 Em 1959 o economista brasileiro Celso Furtado lançou no Brasil sua obra mais 

famosa, A formação econômica do Brasil, que era resultado de suas pesquisas na 

América Latina e de seu trabalho na Universidade de Cambridge na Inglaterra38. 

 Nessa obra Furtado lança um olhar para o movimento migratório de nordestinos 

em direção à Amazônia no ciclo da borracha. Ele diz que entre 1872 e 1900 a população 

do Amazonas e Pará passou de 320.000 pessoas para 700.000, deduzindo que nesse 

crescimento a imigração nordestina teria contribuído com uma ordem de 260.000 

pessoas.39.  

 Segundo Furtado esses dois estados tiveram um crescimento de quase 380.000 

pessoas e desse total perto de 70% eram de nordestinos, que ali chegaram nesses quase 

trinta anos de transferência populacional. Furtado não cita números, mas diz que nesse 

                                                 
36 Costa, op. cit., id. ibid, p. 162. 
37 Id, ibid, p. 41. 
38 Informação retirada do verbete Celso Furtado, da enciclopédia virtual Wikipédia. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_Furtado acessado em 30 de março de 2012.  
39 Furtado, Celso. A formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003. p. 
135-138. 
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período o fluxo migratório de nordestinos para o Acre foi tão grande quanto esse 

verificado no Amazonas e Pará40. 

 Será que para ele o Acre teria no final do século XIX e início do XX uma 

população que chegasse próxima da dedução de Craveiro Costa? Polemizando com 

Celso Furtado, o economista paraense Roberto Santos41 argumenta que seus dados 

teriam inflacionado esse movimento migratório nordestino. Em contraponto cita as 

deduções de Samuel Benchimol, que diz que entre 1877 e 1900 esse fluxo de 

trabalhadores foi de 160.000 pessoas.  

 Mas Santos faz uma ressalva a esses dados genéricos, informando que as fontes 

que apontam esse movimento são esparsas. Diante disso ele usa tão somente as 

informações acerca das transferências de nordestinos para o Pará, que entre 1855 e 1916 

tinha sido de pouco mais de 58.000 pessoas42. 

 A relutância de Roberto Santos em usar os dados migratórios gerais de 

nordestinos para o vale amazônico reside principalmente na ausência de fontes 

primárias que abordem esse tema. Ele apresenta somente os dados relativos ao Pará, 

porque tinha em mãos algumas fontes secundárias que demonstravam esse movimento. 

 Comparando as deduções de Celso Furtado com os levantamentos censitários 

que pesquisamos (Tabela 6), podemos dizer que ele se equivocou. Como vimos ele diz 

que entre 1872 e 1900 a população do Amazonas e Pará passou de 320.000 habitantes 

para 700.000, mas conforme os censos ela foi de 332.847 para 1.233.263 pessoas. Ou 

seja, suas projeções não chegam nem perto do crescimento demográfico que a região 

atravessou ao longo dos tempos áureos do ciclo da borracha.  

 Na metade da década de 1970 é publicado o livro Formação Histórica do 

Acre43, um texto de autoria de Leandro Tocantins, que procura defender a ideia de que a 

ocupação do Acre pelo Brasil foi uma operação justa perante a Bolívia, que não tinha ali 

quase nenhum ocupante. Para Tocantins o Acre é ocupado por brasileiros, que no final 

do século XIX eram impulsionados palas riquezas do ciclo da borracha. Argumenta que 

essa era uma região cujo fluxo populacional motivou a mais grandiosa expansão das 

fronteiras brasileiras, ou seja, um ciclo econômico     

 

                                                 
40 Id, ibid. 
41 Santos, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia: 1820-1920. São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1980. p. 99-100. 
42 Id, ibid. 
43 Tocantins, Leandro. Formação histórica do Acre. Volume 1. 4 ed. Brasília: Senado Federal, 2001; 
Tocantins, Leandro. Formação histórica do Acre. Volume 2. 4 ed. Brasília: Senado Federal, 2001. 
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em escalas e intensidade notáveis, que traduza o desbravamento e a fixação 
humana dentro das formas apontadas por J. F. Normano, esse ciclo é o da 
borracha. E nele, o Acre, seu quartel-general, a ser palco de um intenso surto 
de ocupação humana e de exploração de recursos naturais, quando os 
bolivianos ainda não haviam lá chegado com os seus pioneers44. 
 

 O autor procura demonstrar a centralidade do Acre para toda a Amazônia da 

borracha, elaborando também algumas deduções sobre o número de seus habitantes. Em 

1887 Tocantins diz que o Vale do Rio Acre produzia um total de 500.000 quilos de 

borracha e era habitado por 10.000 pessoas. Perante o já referido censo de Paravicini os 

dados populacionais de Tocantins se mostram também inflacionados para o Acre no 

final do século XIX. 

 Em 1975 Boris Fausto organizava o História da civilização brasileira, tomo III, 

que discutia temas sobre o período republicano do país. Nesse livro as historiadoras 

Maria Helena Capelato e Maria Lígia Coelho Prado trataram do ciclo da borracha 

amazônico45. 

 Naquele texto as autoras descrevem como a borracha se tornou um produto ativo 

na economia mundial e de grande importância para o sistema agrário-exportador do 

Brasil, o que possibilitou que a Amazônia fosse ocupada por um grande número de 

trabalhadores. Nesse sentido falam que desde o período colonial a Amazônia era pouco 

ocupada, lembrando que em 1799 a região tinha 80.510 habitantes. Nas suas palavras 

esse número passou para cerca de 272.014 pessoas em 188246. Com relação ao 

movimento de nordestinos para trabalharem na Amazônia da borracha, Prado e Capelato 

adotam os números que Celso Furtado havia projetado no final dos anos de 1950. 

Mesmo citando Furtado as autoras fazem uma ressalva, dizendo que “Não há estatísticas 

seguras acerca do número de nordestinos que se dirigiram à Amazônia desde o final do 

século XIX até o início do século XX”47. 

 De acordo com os dados do IBGE (Tabela 6), em 1872, ou seja, antes mesmo do 

crescimento em larga escala do ciclo da borracha, a Amazônia tinha 332.847 habitantes. 

Esse é um número muito maior do que o apresentado por Capelato e Prado para o ano 

de 1882, onde projetaram um total de 272.014 pessoas morando em toda a região. 

                                                 
44 Id, ibid, Volume II, p. 192. 
45 Capelato, Maria Helena; Prado, Maria Lígia. A borracha na economia brasileira da Primeira 
República. Fausto, Bóris (Org.). História da civilização brasileira. Tomo III. O Brasil Republicano: 
estrutura de poder e economia (1889-1930). São Paulo: Difel, 1975. p. 285-307.  
46 Id, ibid, p. 189. 
47 Id, ibid, p. 291. 
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 Um último trabalho a ser acrescentado nessa revisão de literatura é o Raízes do 

Acre de Cleuza Maria Damo Ranzi, lançado no início da década de 198048. O texto da 

autora enfatiza a grandiosidade do vale amazônico, sobretudo da região acreana. 

Segundo Ranzi o Acre, frente ao Pará e Amazonas, era a zona produtiva da borracha 

que mais atraía imigrantes nordestinos. A autora aponta que as causas desse movimento 

de atração eram várias, dentre elas destaca a tendência dos emigrados em buscar 

recursos rápidos, a abundância de seringueiras no Acre e a facilidade de acesso a toda 

essa região através da rede fluvial ao longo do Vale do Rio Purus. 

 Reconhecendo que o ambiente amazônico era inóspito, a autora insiste na ideia 

de que o Acre atraiu um grande contingente de nordestinos, dizendo que esse 

movimento de ocupação se deu de uma maneira rápida perante as outras regiões da 

Amazônia. Nesse sentido, o ponto de vista que procura sustentar na sua exposição é de 

que: 

 

Estes fatos reforçam o índice de crescimento populacional ocorrido após a 
seca de 1877 [no Nordeste], fazendo com que o povoamento do Acre se 
realizasse com uma rapidez vertiginosa em relação ao povoamento das 
demais áreas da Amazônia, pois menos de trinta anos se fizeram necessários 
para que a região fosse ocupada e uma nova unidade territorial conquistada49. 

 

 Ranzi está certa ao afirmar que o Acre foi habitado majoritariamente por 

nordestinos, mas erra ao por em pé de igualdade esse território com o Amazonas e o 

Pará. Percorrendo os argumentos desses autores percebe-se que os dados populacionais 

que discutem são discrepantes, mas de uma maneira geral eles apresentam a ideia de 

que durante o ciclo da borracha amazônico, o Acre foi sua principal região econômica e 

demográfica. 

 Demograficamente vimos através dos dados censitários que o Acre era uma zona 

de ocupação marginal da Amazônia entre o final do século XIX e início do XX, o que 

demonstra que essa afirmação não se sustenta. Se o Acre era tão menor 

populacionalmente que o Amazonas e principalmente o Pará, ele não era o centro da 

imigração nordestina. 

 

A escrita de um cenário mais coerente 

 

                                                 
48 Ranzi, Cleusa Maria Damo. Raízes do Acre 1870-1912. 3 ed. Rio Branco: MM Paim, 2008. 
49 Id, ibid, p. 45. 
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 A historiografia que se debruçou sobre o ciclo da borracha elaborou projeções 

que inflacionaram os números de habitantes do Acre e das transferências de nordestinos 

para trabalharem nesse complexo produtivo e comercial do vale amazônico. Diante 

disso teríamos um impasse a respeito da compreensão demográfica dessa vasta região? 

Pode-se dizer que não, porque na própria historiografia clássica a respeito daquele 

período encontram-se autores que descreveram um cenário diferente sobre a ocupação 

da Amazônia. 

 Um autor em especial é representativo dessa historiografia clássica que 

apresenta parte dessa narrativa diferenciada, na qual a ocupação da Amazônia não é 

homogênea e o Acre desponta nesse processo como uma região de ocupação tardia e 

cuja população era rarefeita.  

 Entre o final da década de 1940 e início de 1950 o historiador José Moreira 

Brandão Castelo Branco Sobrinho escreveu uma série de artigos para o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, em que faz emergir essa outra narrativa de ocupação 

dos rios no vale amazônico. Sobrinho ocupou o cargo de juiz federal no Acre durante 

muitos anos, chegando a ser aliado de Guilhermino Bastos no início da década de 1930. 

Bastos era sócio da N & Maia e Companhia, a mais rica empresa seringalista da 

região50. 

 Talvez por conta de seu trabalho e dessas amizades, Sobrinho teve acesso a 

fontes que os outros historiadores da região só foram ter bem depois da década de 1990 

como relatórios dos governadores amazonenses do início do século XX, do intendente 

boliviano no Acre em 1899 e dos seus primeiros prefeitos departamentais brasileiros. 

Além disso, esse autor tratou de recolher uma série de depoimentos de algumas pessoas 

que chamava de fundadores do Acre51 como Neutel Maia em 1940. Maia era, inclusive, 

sócio de Guilhermino Bastos na N & Maia.  

 Em um de seus artigos, o autor demonstra que a ocupação do Vale do Rio Purus, 

uma das zonas de maior produtividade do ciclo da borracha, se deu somente a partir de 

1878 e mesmo assim de maneira bastante irregular. Até aquela data poucos viajantes 

tinham percorrido a região como João Gabriel de Carvalho52.   

                                                 
50 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0301 de 03 de janeiro de 1916. 
Telegrama ao gabinete da presidência. Guilhermino Bastos. 21 de fevereiro de 1937. 
51 Sobrinho, op. cit., p. 130. 
52 Sobrinho, José Moreira Brandão Castelo Branco. O rio Acre. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 225, 294-298, 1954. p. 296-297. 
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 Sobrinho se dedicou especialmente a um desses viajantes, Manuel Urbano da 

Encarnação, a quem literalmente presta uma homenagem narrativa ao descrever seus 

feitos. Entre as décadas de 1840 e 1870 Manuel Urbano explorou praticamente sozinho 

o rio Purus, encontrando naquele rio basicamente populações indígenas com quem 

mantinham trocas comerciais53. 

 Urbano guiou vários viajantes europeus ao longo da bacia do Purus, como 

Willian Chandless na década de 1860. Chandless usou dos conhecimentos de Urbano 

para fazer um dos primeiros mapas geográficos daquela região. Com a ajuda de seus 

filhos, Gil Braz e Leonel, Manuel Urbano abriu seringais e vilas ao longo daquele rio 

vindo a falecer na década de 1890. Uma das vilas que fundou foi Canutama, que se 

transformou em um entreposto comercial a partir de 188054. 

 Os textos de Sobrinho trazem uma chave para compreendermos o processo de 

ocupação da Amazônia na fronteira de expansão da exploração da borracha: de que o 

Vale do Rio Purus, incluindo aí o de seu maior tributário, o Acre, foi ocupado 

tardiamente.  

 Em 1882 o ciclo da borracha já era uma realidade para determinadas regiões da 

Amazônia, impulsionando o crescimento das cidades de Manaus e Belém. Nessa data, 

porém, o Acre começava a ser ocupado com aquilo que Sobrinho chama de barracas 

demonstradoras de posse, ou seja, ao longo do rio os seringalistas abriam um seringal e 

colocavam na clareira sede da propriedade um trabalhador, que ficava ali montando o 

empreendimento até que fosse lentamente ocupado. 

 Os cenários que vão emergindo da ocupação dos rios Purus e Acre nos textos de 

Sobrinho são contrastantes com os que nos apresentam Tocantins, Costa e até mesmo 

Celso Furtado. Segundo ele em 1886 os povoadores de toda essa região eram muito 

poucos, encontrando-se em agrupamentos de famílias 

 

...só às margens dos rios, e a grande distância uma das outras, constituindo 
centros de exploração da goma elástica, com algum plantio de arroz, cana de 
açúcar e bananeiras existindo ainda em lugares inexplorados ou errantes os 
antigos moradores das selvas55. 

 

 Sobrinho diz, portanto, que na década de 1880 o vale do Purus e seus afluentes 

era pouco habitado e seus moradores ficavam isolados uns dos outros. Além disso, os 
                                                 
53 Sobrinho, José Moreira Brandão Castelo Branco. Descobrimento das terras da região acreana. Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 239, 1958. p. 23 e segs. 
54 Id, ibid. 
55 Id, ibid, p. 135. 
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exploradores da borracha conviviam ainda com algumas tribos indígenas. Ao 

demonstrar a precariedade e a demora de ocupação dessa região Amazônica, Sobrinho 

procura dar ênfase ao heroísmo dos seus primeiros moradores. 

 Para a composição dos casos de ocupação do Vale do Rio Purus o autor cita 

fontes até então inéditas, que só apareceram décadas após a publicação de seus textos. 

Uma dessas é o relatório do intendente boliviano no Acre de 1899, José Paravicini. 

Através desse documento afirma que a população do Vale do Rio Acre nesse ano era de 

pouco mais de 4.000 pessoas e abre um debate com alguns autores, que segundo ele 

apontam que todo aquele território tinha mais de 15.000 habitantes56.  

 Os textos de Sobrinho demonstram, portanto, que houve sim um crescimento 

demográfico provocado pelo ciclo da borracha na Amazônia, porém seus argumentos 

evidenciam que esse processo foi bem menor do que comumente se falou no que diz 

respeito à região de ocupação acreana. Sobre o rio Purus, por exemplo, o autor usa 

dados de alguns censos para dizer que a população desse vale em 1890 era de 14.000 

pessoas e que tinha passado em 1920 para pouco mais de 40.00057. 

 O que salta aos olhos nos textos de Sobrinho é que o mesmo aponta como se deu 

a ocupação do Vale do Rio Purus, demonstrando que essa região demorou a surgir no 

ciclo da borracha. O Vale do Rio Acre, um dos afluentes do Purus, foi talvez uma de 

suas últimas fronteiras de exploração daquele contexto econômico orientado pela 

borracha.  

 A partir de seus argumentos podemos perceber que o crescimento demográfico 

da Amazônia entre 1870 e 1940 se processou de maneira diferente nas várias regiões 

daquela parte do Brasil. O vale do Purus, por exemplo, foi ocupado tardiamente para o 

período e seu número de habitantes sempre foi menor que o verificado para os 

municípios das capitais de Manaus e Belém.   

 

Casos de ocupação dos vales dos rios Purus e Acre. 

 

 A partir da gênese historiográfica geral sobre a ocupação do vale amazônico 

durante o ciclo da borracha, é possível tematizar casos específicos desse movimento, 

procurando discutir como ele se deu no cotidiano daquelas pessoas que alteraram o 

                                                 
56 Id, ibid, p. 136. 
57 Id, ibid, p. 123. 
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contexto demográfico da região. A trajetória de três dos primeiros exploradores dos rios 

Purus e Acre demonstram exemplos de como era esse processo. 

 O primeiro desses casos é o de João Gabriel de Carvalho, que nasceu na cidade 

cearense de Uruburetama. Após algumas desavenças familiares, Carvalho parte de sua 

cidade em 1854. Viajando a pé pelos sertões, chega a Fortaleza onde toma um vapor e 

após algum tempo viajando, trabalhando nos portos nos quais passou, chega a Manaus. 

Até então tinha residido no Maranhão, mas no início da década de 1860 ouvia 

histórias a respeito de como a capital do Amazonas era a porta do futuro, um lugar onde 

poderia lucrar com a borracha. Entre Manaus e Belém, Carvalho conseguiu crédito com 

os comerciantes da borracha e tomou um empréstimo com o Visconde de Santo Elias. 

 Com o dinheiro passa a explorar o rio Purus nos primeiros anos da 

década de 1870. Esse rio era habitado até a localidade de Tauariá e Carvalho negociava 

com os ribeirinhos e indígenas que moravam em suas margens, comprando 

principalmente drogas do sertão e borracha.  

Passou dois anos negociando com as tribos apurinãs desse rio até que em 1876 

resolveu voltar para o Nordeste. Do Ceará tinha saído mais de vinte anos antes pobre, 

paupérrimo, e voltava naquele momento tão rico, que chegou a comprar títulos de 

nobreza. No Ceará comprou terras e montou uma grande expedição colonizadora do 

Purus em 1878. 

 Naquele ano sabia que o Vale do Rio Acre era desocupado, logo 

contratou um vapor, o Anajás, e encheu-o de trabalhadores cearenses. A expedição 

aportou na foz do rio Acre e naquelas redondezas abriu diversos seringais e a vila de 

Boca do Acre. Em 1879 fazendo o mesmo percurso o vapor Tapajós trazia a segunda 

leva de trabalhadores nordestinos para aquelas regiões58.   

 Os financistas da borracha, os seringalistas, passaram a montar pontos de 

captação de trabalhadores no Nordeste e pelos interiores das zonas mais habitadas da 

Amazônia, para dali levarem essas pessoas aos mais distantes seringais. Para os rios 

Purus e Acre essas viagens de colonização eram lentas e demoradas, tendo em vista que 

aquelas eram as zonas mais distantes de exploração da borracha.  

 Outro caso envolvendo esses primeiros colonizadores é o de Neutel Maia59. 

Vindo do Ceará, em 1881 esse seringalista tomou contato com a colonização que se 

                                                 
58 Tocantins, op. cit., p. 178 a 185.  
59 Sobrinho, op. cit., 1947, p. 133. 
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operava a partir de Boca do Acre, preparando ele próprio uma expedição de 

reconhecimento do rio Acre.  

 Juntamente com seu companheiro de empreitada, Felismino Alves, Neutel Maia 

subiu o rio Acre com mais três trabalhadores em uma canoa. Remaram dias a fio por 

muitos quilômetros, encontrando nas margens do Acre apenas algumas tribos indígenas. 

 No retorno a Boca do Acre, Neutel Maia mandou buscar mais de vinte parentes 

seus no Nordeste, que vieram ao seu encontro. Ele e outros investidores, os irmãos Leite 

e Damasceno Girão, alugaram o vapor Apihy e subiram o rio Acre com uma expedição 

colonizadora em 1882. Os irmãos Leite foram os primeiros a desembarcar, abrindo o 

seringal Antimary. Neutel Maia e seu grupo desceram no médio rio Acre, montando o 

Volta da Empresa. Damasceno Girão subiu durante mais alguns dias, abrindo com seus 

trabalhadores a futura vila de Xapuri. 

 Esses relatos demonstram que os seringalistas percorriam os rios amazônicos, no 

caso aqui o Purus e o Acre, procurando áreas sem proprietários e demarcando zonas de 

ocupação. Mandavam buscar trabalhadores no Nordeste e abriam seus seringais. Esse 

fluxo de investidores demorou a se espalhar pela Amazônia, atingindo-a com diferentes 

intensidades, mas é digno de nota que mesmo rios distantes como o Acre foram sendo 

lentamente ocupados no ciclo da borracha.  

 O último desses casos trata-se de um relato oferecido por um desses primeiros 

seringalistas do Vale do Rio Acre, Adolpho Leite Barbosa, que em 1920 prestou um 

depoimento perante o Tribunal de Justiça do Acre em que fala de sua chegada a região 

no final do século XIX. 

 Informava então que ele e sua família aportaram nas terras que daria origem ao 

seringal Panorama em 1888. Seu pai naquele ano havia recebido uma concessão de 

exploração de terras fornecida pelo governo do Amazonas, que segundo ele consistia no 

direito de ocupação e em uma linha de financiamento. 

 Com o financiamento, o pai de Barbosa contratou trabalhadores no Ceará e os 

trouxe ao Acre. Disse que sua família escolheu o Acre porque naquele momento poucos 

seringalistas queriam ocupar terras tão longe. Além disso, havia nas redondezas do 

Panorama alguns outros investidores que eram amigos de seu pai60. 

 A fala de Leite Barbosa é um exemplo de como os seringalistas conseguiam 

concessões de terras através de títulos do governo amazonense, que ainda os financiava 

                                                 
60 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0502 de 1920. Fevereiro de 1920. 
Depoimento de Adolpho Leite Barbosa. 
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com algum recurso. Além da menção que seu pai arregimentou trabalhadores no Ceará, 

traz uma informação importante, de que em 1888 poucos eram os seringalistas 

interessados em destinar seus recursos para a ocupação do Vale do Rio Acre. 

  

Algumas notas de encerramento. 

 

 Ao longo do texto podemos perceber que o movimento de ocupação do Acre no 

final do século XIX e início do XX foi bastante tímido, adequado a uma zona de 

ocupação que era fronteiriça no ciclo da borracha e mais pobre que àquelas próximas de 

Manaus e Belém. Nesse quadro quando esses dados são contrapostos com a 

historiografia especializada percebe-se que ela inflacionou os números sobre o fluxo de 

transferência de nordestinos para a Amazônia e principalmente para o Acre, que foi 

descrito erroneamente como a principal área de atração dessas pessoas. 

 Verificou-se também que nem toda a historiografia a respeito da borracha se 

mostra deficitária com relação à interpretação do crescimento demográfico da região, 

como é o caso de Sobrinho. Além disso, procurou-se demonstrar alguns casos que 

exemplificam o processo de ocupação do vale amazônico no início do século XX, 

enfatizando sempre a ideia de que o Acre ocupou um papel secundário nesse contexto.  

 O confronto, porém, foi travado no sentido de se colocar o Acre em seu devido 

lugar no que diz respeito à imigração nordestina e sua inserção no conjunto maior das 

populações da Amazônia brasileira, sobretudo diante do Amazonas e Pará, seus 

concorrentes no sistema de produção e comércio da borracha. 
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Capítulo 2. O Acre da borracha: trabalhadores, seringalistas e economia. 

 

Apresentação. 

 

 A constituição econômica do Acre durante o ciclo da borracha o colocava em 

uma posição de destaque frente aos estados do Amazonas e Pará. Mesmo sendo muito 

menor populacionalmente do que essas duas unidades da federação brasileira, aquelas 

terras possuíam uma complexa organização de sua produção gumífera. 

 Esse texto irá discutir primeiramente o papel do Acre frente ao Amazonas e Pará 

no que diz respeito ao mercado da borracha e qual o peso desse produto na sua 

economia. Em um segundo momento irá abordar a organização produtiva do trabalho 

seringueiro, que sustentava todo esse complexo e sua exploração por dívidas. 

As fontes elegidas para esse capítulo serão os relatórios institucionais do Acre, 

Amazonas e de alguns ministérios federais do Brasil cujo espaço temporal cobre as 

décadas entre 1910 e 1940. Na medida do possível esses dados serão confrontados com 

a historiografia. 

 

Os tempos da borracha. 

 

No período coberto por esse texto, a borracha era o principal produto da 

economia da Amazônia brasileira. Essa base de sustentação, porém, atingiu seu tempo 

áureo na década de 1900 e na seguinte entrou em declínio. As contradições internas da 

cadeia de aviamento, a rede de produção e comércio desse bem na região, e as externas, 

sobretudo a concorrência asiática, foram as principais causas que levaram à falência do 

ciclo da borracha. 

Em um livro célebre sobre esse tema, o economista paraense Roberto Santos 

elaborou uma periodização acurada sobre esse ciclo. Descreve que a borracha passou 

por cinco fazes: a primeira, de 1800 a 1840, quando a economia da Amazônia entra em 

declínio; a segunda, 1840 a 1910, da expansão gumífera; terceira, de decadência, de 

1910 a 1920; quarta, não caracterizada (recuperação? – conforme pergunta no original), 

1920 a 1940; e última, de crescimento moderado entre 1940 a 1970. O autor reconhece 

que sua tentativa de periodização está sujeita a críticas, porque entende que a borracha, 
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e a rodo toda a economia amazônica, estiveram em declínio entre 1910 e 1930, “embora 

com intermitências”61. 

Dessas fases todas, porém, a mais representativa para nossa pesquisa é 

justamente àquela que compreende os tempos da crise da borracha, principalmente 

depois da década de 1910. Ainda com Santos, podemos dizer que o fator mais visível da 

crise foi a queda do preço desse produto, ou melhor,  

 

Aquilo que se chama de colapso da economia gumífera da Amazônia foi 
essencialmente a queda súbita dos preços da borracha entre 1911 e 1914, 
desarticulando quase por completo o sistema primário-exportador da região. 
O evento foi tanto mais dramático porque no passado as grandes baixas de 
preço tinham sido seguidas de novas modificações na demanda da goma 
silvestre, que logo reestabeleciam o preço anterior e mesmo o 
ultrapassavam62. 

 

 A borracha sempre passou por anos em que seu preço oscilava, mas como se vê 

ele recuperava seu vigor. Acontece que nos anos posteriores a 1910 eles caíram e não 

mais voltaram a crescer por alguns anos. A causa mais visível dessa depressão profunda 

foi a entrada em larga escala no mercado internacional da borracha produzida em países 

asiáticos como a Indonésia, Ceilão e Índia. No ano de 1911, o então prefeito 

departamental do Vale do Rio Acre, Epaminondas Jácome, anotava em seu relatório que 

a produção nessas regiões era organizada em plantações, enquanto que a brasileira 

dependia das seringueiras naturais espalhadas pela selva. Segundo ele os seringalistas e 

governantes do país deveriam se preparar para o pior, pois nos anos seguintes a Ásia 

aniquilaria o Brasil no mercado externo63. 

  Jácome prenunciava, portanto, que a cadeia de aviamento entraria em colapso. 

Talvez soubesse que essa rede não estivesse preparada para lidar com a devida 

precaução perante um agente externo tão voraz, sendo incapaz de se reformular. Suas 

contradições internas a transformaram em um complexo comercial deficitário e pouco 

eficiente como demonstram, por exemplo, as concessões desordenadas de crédito entre 

as casas aviadoras de Belém e empresas seringalistas do Acre. As primeiras remetiam 

produtos industrializados para as segundas sem, contudo, receber o pagamento devido64. 

                                                 
61 Santos, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia: 1820-1920. São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1980. p. 14-15. 
62 Id, ibid, p. 208. 
63 Jácome, Epaminondas. Relatório de governo. 1911. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 143. 
64 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0301. Março de 1916. 
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 Nesse contexto a borracha asiática dominou completamente o mercado 

internacional, fazendo com que seus preços reduzissem por causa do crescimento na 

produção maior do que o da demanda pelo bem. O Acre, quando de sua anexação ao 

Brasil em 1903, causou um significativo impacto na capacidade produtiva do país. 

Acontece que seu aparecimento nesse processo se deu justamente em um período 

conturbado e caracterizado pela decadência causada por essas contradições. 

 

A borracha acreana na Amazônia. 

 

 Mesmo sendo muito menor populacionalmente que o Amazonas e o Pará, a 

economia acreana, desde seu início, foi pautada pelo sistema de comércio da borracha, a 

cadeia de aviamento, logo, dedicava-se quase que exclusivamente à produção desse 

produto, concorrendo com esses dois estados. 

 Os números que demonstram esse movimento produtivo do Acre evidenciam 

que o porto de Manaus e, principalmente, Belém, exportavam quase que toda a borracha 

daquela região. Bárbara Weinstein observou que quando dos conflitos pela anexação do 

Acre ao Brasil no início do século XX, diversas firmas comerciais dessas duas praças 

tinham interesses naquelas terras que eram bolivianas. A dependência relativa do Pará 

com relação à borracha que provinha do Acre fica demonstrada na tabela em que a 

autora discute sobre as exportações desse produto pelo porto de Belém65 (Tabela 1). 

 Os dados apontam que no porto de Belém a borracha do Amazonas foi quase 

irrelevante a partir de 1903, a do Mato Grosso ocupava a terceira posição e a acreana 

era de longe a segunda maior contribuinte da agenda de exportações daquela praça. Ao 

longo da década de 1900 o sentido preferencial da cadeia de aviamento do Acre era, 

portanto, o Pará. 

A partir de 1905 percebe-se que o Acre toma com vantagem do Amazonas o 

segundo lugar de exportador de borracha no porto de Belém. De 1906 em diante até 

mesmo o Mato Grosso avança para a terceira colocação, enquanto que a exportação de 

borracha amazonense na capital paraense entra em declínio. Como as terras acreanas 

não tinham um porto importante, sua exportação deveria seguir para Manaus ou Belém, 

o que explica sua dependência para com as casas exportadoras de borracha dessas duas 

praças. 

                                                 
65 Weinstein, Bárbara. A borracha na Amazônia: expansão e decadência (1850-1920). São Paulo: 
Hucitec/Edusp, 1993. p. 204. 
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Tabela 1: Exportações de borracha do porto de Belém, por área de origem, 1900-1909 
(Toneladas). 
 

Ano Pará Acre Amazonas Mato Grosso Total % Acre 

       
1900 9.730 - 5.842 - 15.572 - 
1901 10.052 - 250 - 10.302 - 
1902 10.500 - 395 46 10.941 - 
1903 11.164 - 38 18 11.220 - 
1904 11.436 462 45 38 11.981 3,8 
1905 11.332 4.418 67 60 15.877 27,8 
1906 11.738 4.054 66 73 15.931 25,4 
1907 10.414 5.231 61 109 15.815 33,0 
1908 11.017 4.778 30 142 15.967 29,9 
1909 11.585 5.431 51 181 17.248 31,5 
       

Totai
s 

108.968 24.374 6.845 667 140.854  

 
Fonte: Weinstein, Bárbara. A borracha na Amazônia: expansão e decadência (1850-1920). São Paulo: 
Hucitec/Edusp, 1993. p. 229. 

 

 Essa dependência continuou na década seguinte, tendo em vista que toda a 

borracha exportada pelo Acre passava por esses portos. A partir de números coletados 

em alguns relatórios do Ministério da Fazenda, é possível visualizar uma continuidade 

na proeminência de Belém com relação ao controle da borracha exportada pelo Acre 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2: Borracha do Acre exportada nos portos de Belém e Manaus, 1913-1918 
(Toneladas). 
 

Ano Belém Manaus 

   
1913 4.344 1.827 
1914 5.135 2.450 
1916 6.507 1.996 
1917 7.664 1.960 
1918 5.079 1.655 
   

 
Fonte: Ministério da Fazenda. Relatório. 1914. Arquivo Nacional. p. 46-51; Ministério da Fazenda. 
Relatório. 1915. Arquivo Nacional. p. 297. Ministério da Fazenda. Relatório. 1919. Arquivo Nacional. p. 
24. 
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 A tendência já demonstrada por Weinstein com relação à proeminência de 

Belém como principal porto exportador da borracha acreana na década de 1900 

permaneceu ao longo dos anos posteriores a 1910. Nesses anos, Belém exportava uma 

quantidade que era mais do que o dobro daquela de Manaus. A tendência da capital 

paraense em dominar a pauta de exportações da borracha acreana gerava um problema 

para com as arrecadações na Mesa de Rendas Federal de Manaus. Em 1919 o chefe 

dessa repartição reclamava em seu relatório que nos últimos anos o fluxo de borracha do 

Acre tinha se reduzido naquela praça, creditando essa redução ao fortalecimento do 

circuito comercial dessa região com Belém. Informa que a borracha exportada do Acre 

no ano de 1916 produziu em Manaus a renda de 1.178:827$234 réis, enquanto que em 

1917 esses valores caíram para 978:480$533 réis66. 

 Ainda sobre essa questão vale levantarmos um problema relativo às exportações 

da borracha no Brasil. Os governadores do Amazonas e Pará sabiam que suas capitais 

disputavam palmo a palmo a hegemonia dessas exportações, então a incorporação do 

Acre ao país em 1903 acirrou ainda mais essa corrida. Weinstein levanta esse debate ao 

expor que o Amazonas procurava incorporar esse novo território às suas terras, ao passo 

que o Pará via com bons olhos a transformação do Acre em Território Federal, pois 

continuaria a exportar a maior parte de borracha dessas terras. Segundo a autora essa 

federalização 

 

teve outros efeitos salutares sobre o setor comercial de Belém que as 
estatísticas de exportação, por si sós, não revelam. Sem o Acre, o Pará, para 
todos os efeitos, teria sido excluído do comércio de rio acima e acabaria 
deixando de ser o eixo da rede de aviamento, apesar da vantagem geográfica 
natural de Belém. O acesso ao território do Acre não só proporcionou aos 
aviadores paraenses milhares de novos clientes mas também o tornou viável 
continuar a fornecer aviamento no Amazonas. Na verdade, esse arranjo 
acarretava alguns inconvenientes, uma vez que os estabelecimentos 
comerciais tinham de abrir filiais em Manaus para ‘receber’ a borracha67.  

 

 A disputa pela borracha acreana era um dos principais problemas a ser vencido 

pelo Amazonas e o Pará, tendo em vista que toda aquela zona representava um grande 

incremento na ampliação da rede de fornecedores desse produto e a entrada de novos 

clientes na cadeia de aviamento. Mesmo não tendo a hegemonia com relação à borracha 

exportada pelo Acre, o Amazonas tinha uma condição confortável perante o Pará, 

                                                 
66 Ministério da Fazenda. Relatório. 1919. Arquivo Nacional. p. 15. 
67 Id, ibid, p. 236-237. 



58 

 

porque Manaus possuía em 1911 o principal porto do Brasil em exportações da borracha 

(Tabela 3). 

   

Tabela 3: Principais portos de exportação da borracha no Brasil em 1911 (Toneladas). 
 

Portos Toneladas % 

   
Manaus 16.549 45,3 
Belém 15.306 41,9 
Bahia 1.792 5,0 
Fortaleza 955 2,6 
Ilha do Cajueiro 751 2,0 
Corumbá 725 1,9 
Diversos 466 1,3 
   

Total 36.544 100,0 

 
Fonte: Ministério da Fazenda. Relatório. 1911. Arquivo Nacional. p. 171. 

 

Tabela 4: Valor das exportações totais do Amazonas e Pará, 1901-1913 (Milhares de 
réis). 
 

Anos Amazonas Pará 

   
1901 41.675 33.020 
1902 31.683 32.443 
1903 59.895 35.976 
1904 55.631 41.640 
1905 61.683 61.481 
1906 59.100 59.194 
1907 64.312 53.611 
1908 54.892 47.356 
1909 83.375 74.594 
1910 105.053 98.007 
1911 71.222 55.119 
1912 70.611 68.807 
1913 46.413 44.281 
   

 
Fonte: Ministério da Fazenda. Relatório. 1914. Arquivo Nacional. p. 46-51. 

 

 A vantagem de Manaus, porém, era mínima perante Belém. Importa frisar que 

essas duas cidades eram o centro aglutinador das exportações da borracha produzida no 

Brasil, o que reforça a presença do Acre como um fornecedor importante dessa matéria 

prima nesse processo. Nesse confronto registra-se que em 1917, o governo federal retira 
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das terras acreanas todas as suas mesas de rendas e as transfere para a sede do 

Ministério da Fazenda em Manaus68. 

 Nesse contexto em que as forças comerciais de Manaus e Belém brigavam pelo 

controle da borracha acreana podemos ver que, a partir de 1903, quando o Acre é 

incorporado ao Brasil, há uma tendência para o crescimento da renda gerada com as 

exportações do Amazonas e Pará (Tabela 4). As informações mostram que antes da 

incorporação do Acre, em 1903, ao Brasil, o Amazonas gerava uma arrecadação de 

impostos algo maior do que a do Pará, tendo em vista as exportações de ambos. Nos 

anos seguintes, o Amazonas viu sua renda crescer, ultrapassando o Pará em quase todos 

os anos da década que se segue. 

  

Tabela 5: Borracha produzida pelo Acre, Amazonas e Pará, 1903-1918 (Toneladas). 
 

Anos  Acre  Amazona
s  

Pará  % Acre 

     
1903  - 15.787  11.135  - 
1904  2.248  13.123  11.429  8,3 
1905  8.264  11.751  11.324  26,3 
1906  8.093  10.782  11.747  26,4 
1907  10.02

3  
10.293  11.981  31,0 

1908  11.27
0  

9.983  11.016  34,9 

1909  10.26
5  

10.192  11.585  32,0 

1910  11.51
3  

10.454  10.256  35,7 

1911  10.46
7  

10.386  10.309  33,5 

1912  11.55
3  

10.484  11.634  34,3 

1913  10.765  8.525  10.242  36,4 
1914  9.882  8.464  9.682  35,2 
1915  8.536  8.445  9.580  32,1 
1916  8.262  7.890  8.799  33,1 
1917  8.560  8.706  8.023  33,8 
1918  8.569  7.348  5.610  39,8 
     
Totais 138.2

70 
162.613 164.352 30,0 

Total geral           465.235 
 
Fonte: Andrade, Alex Moreira. Patrimônio ambiental e cultural do Estado do Acre: a economia do meio 
ambiente como instrumento de análise de bens ambientais e culturais. 2006. 86p. Monografia. Graduação 
em Economia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. p. 26. 

 

                                                 
68 Ministério da Fazenda. Relatório. 1918. Arquivo Nacional. p. 290. 
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Populacionalmente o Acre não tinha como concorrer com o Amazonas e o Pará, 

nem muito menos com os portos de exportação de borracha desses dois estados. Mas 

apesar desse papel secundário nessas áreas, o Acre ficava em pé de igualdade com essas 

unidades da federação brasileira no que diz respeito aos totais da produção de borracha, 

chegando inclusive a superá-los (Tabela 5)69. 

 

Gráfico 1: Evolução da borracha produzida pelo Acre, Amazonas e Pará, 1903-1918. 
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Fonte: Tabela 5. 

 

A tendência apresentada pelo Acre é de que passou por um forte crescimento, 

acompanhado de um período de estabilidade e depois de uma pequena queda. Essa 

tendência mostra que essa região viu sua produção de borracha quadruplicar em apenas 

um ano, entre 1904 e 1905. Esse salto decorreu, provavelmente, da implantação 

acelerada de seringais ao longo do Vale do Rio Acre, sua principal zona de exploração. 

Podemos ver a inserção do território quando se verifica que sua produção só não 

ultrapassou a do Amazonas e Pará em seis anos dos quinze levantados (esses foram 

1908, 1910, 1911, 1913, 1914 e 1918). De 1913 a 1915 sua quantidade de borracha 

                                                 
69 Suspeitamos que esses dados sejam dos números totais de borracha produzida nas qualidades Fina e 
Efina, que eram as mais valiosas e não eram contabilizadas como Caucho, um subproduto da borracha. 
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reduziu-se. A região sentiu os revezes da crise da borracha, tendo em vista que sua 

produção caiu em mais de 2.000 toneladas. Mas no cômputo geral, essa redução não foi 

tão abrupta, porque a partir de 1915 o Acre manteve sua produção na casa das 8.500 

toneladas de borracha.  

O movimento relativo ao Amazonas é um pouco diferente. O estado mostra uma 

tendência contínua de queda. Lidera o quadro em quatro anos (que são 1903, 1904, 

1905 e 1917), e sua produção tem três etapas: de redução entre 1903 e 1906; de 

estabilidade que vai de 1906 a 1912; novamente de redução nos anos de 1912 a 1918.

 O Pará, por sua vez, apresenta uma tendência inicial de estabilidade que é 

seguida por uma queda, conseguindo manter uma produção regular de borracha por dez 

anos entre 1903 e 1913. Essa regularidade paraense fica sempre na casa das 10.000 e 

11.000 toneladas de borracha, assumindo a liderança em seis anos (que são os de 1906, 

1907, 1909, 1912, 1915 e 1916). O estado, porém, foi, dos três, o mais afetado pela 

crise da borracha, porque sua produção reduziu-se entre os anos de 1915 e 1918. Sua 

tonelagem caiu de pouco mais de 8.000 em 1917 para cerca de 5.500 em 1918. O 

processo de estagnação das exportações de borracha ao longo da década de 1910 e 

início de 1920 é assim explicado pelo Ministério da Fazenda em seu relatório de 1925: 

 

A exportação da borracha, entre nós, ficou estacionada nos últimos oito 
annos, e explica-se este facto facilmente pela depressão do preço, pois, 
tratando-se de um producto sylvestre, a quantidade de sua produção é 
naturalmente funcção dos preços, que elle pode alcançar nos mercados 
estrangeiros. O valor em moeda-papel, se guarda certa uniformidade, é 
apenas por causa da depressão de mil réis. Em libras, os preços da borracha 
soffreram depressões bruscas, que foram de 60%70. 

 

 A explicação básica do Ministério é que a estagnação na exportação brasileira 

estava atrelada ao preço que o produto poderia atingir no mercado externo. Diante dessa 

dependência, se esse mercado externo entrasse em colapso, arrastaria consigo a 

borracha do país. O relatório não informa que havia outros fatores nessa balança, dentre 

eles a capacidade dos países asiáticos de despejar no mercado internacional uma 

quantidade de borracha impensável para o Brasil. Luiz de Miranda Corrêa anota que em 

um boletim de informações do no ano de 1941 estava registrado que no Brasil, Peru, 

Bolívia, e Colômbia existiam cerca de 300.000.000 de seringueiras. Isso representava 

para toda essa vastíssima zona uma média de 3 a 4 dessas árvores por hectare, enquanto 

                                                 
70 Ministério da Fazenda. Relatório. 1925. Arquivo Nacional. p. 8. 
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que na Ásia, cujo espaço era bem menor, esse número fica entre 75 e 100 seringueiras 

por hectare71. 

Não se deve esquecer, porém, que foi justamente nesse período de crise que a 

população do Pará passou dos mais de um milhão de habitantes. O Amazonas, nesse 

sentido, mantinha uma taxa de crescimento que fez seu contingente populacional passar 

de quase 250 mil pessoas em 1900 para próximo de 440 mil vinte anos depois. Perto 

desses estados, o Acre era fracamente habitado porque tinha em 1920 pouco mais de 90 

mil pessoas72. Mas mesmo com a aguda crise que abateu o ciclo da borracha, esse 

produto permaneceu entre 1912 e 1913 com um lugar importante na agenda dos 

principais artigos agrícolas do Brasil (Tabela 6). O papel de proeminência da borracha, 

no contexto nacional, foi perdido em 1918, quando deixa de ser o segundo produto da 

agenda agrícola brasileira, ficando em terceiro lugar até 1925, ano em que retoma a 

segunda colocação novamente, atrás apenas do café73.  

 

Tabela 6: Produção dos principais artigos da agricultura brasileira, 1912-1913 (Valor 
em milhares de réis). 
 

 1912 1913 

Artigos Toneladas Valor  % Toneladas Valor %  

       
Café 12.080 698.37 64,30 13.267 611.66 65,84 
Borracha 42.286 254.42 23,41 35.861 153.53 16,55 
Mate 62.880 31.53 2,90 65.331 35.23 3,80 
Couros 35.255 30.17 2,77 34.637 32.90 3,54 
Algodão 16.773 15.56 1,43 37.423 34.64 3,72 
Cacau 30.492 22.96 2,11 29.758 23.90 2,57 
Fumo 24.705 21.51 1,97 29.387 24.59 2,64 
Peles 3.189 11.37 1,04 3.231 11.56 1,24 
Açúcar 4.771 0.84 0,07 3.367 0.97 0,10 
       

Total 232.431 1.086.764 100,00 252.262 929.010 100,00 

 
Fonte: Ministério da Fazenda. Relatório. 1914. Arquivo Nacional. p. 46-51. 

 
 Então para a composição da Amazônia brasileira dependente da economia da 

borracha, o Acre era uma região que atuava como um manancial de fornecimento de 

matéria prima para os portos exportadores de Belém e Manaus para o mercado externo. 

                                                 
71 Corrêa, Luiz de Miranda. A borracha da Amazônia e a II guerra mundial. Manaus: Edições do governo 
do Estado do Amazonas, 1967. p. 21. 
72 IBGE. Séries estatísticas e séries históricas. Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br. 
Acessado em 23 de janeiro de 2012. 
73 Ministério da Fazenda. Relatório. 1925. Arquivo Nacional. p. 7. 
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Esses dois portos brigavam acirradamente para controlar a hegemonia de um produto 

que era essencial no Brasil como um todo, porque estava entre os principais da 

agricultura nacional. 

 

Aspectos econômicos da borracha no Acre. 

 

O Território Federal do Acre, incorporado ao Brasil em 1903, foi subdividido 

em três zonas de ocupação e, consequentemente, de exploração de borracha, que são os 

vales dos rios Acre, Purus e Juruá, sendo o primeiro o mais importante de todos. 

O Vale do Rio Acre tinha uma vantagem tanto populacional quanto econômica 

sobre as demais. As cidades mais importantes de todo o território, por exemplo, ficam 

nessa região e a concentração da produção da borracha também. Essa concentração 

pode ser visualizada quanto comparamos a tonelagem de exportação da borracha em sua 

qualidade Fina, a mais cara, nesses três vales em 1914. O Vale do Rio Acre exportava 

cerca de mil toneladas a mais que o Purus e superava o Juruá com larga vantagem 

(Tabela 7). Esse vale concentrava, portanto, a principal zona de produção de borracha 

no Acre. Por causa dessa vantagem sua capital, Rio Branco, foi escolhida no início da 

década de 1920 como a do Território Federal do Acre, que unificou as prefeituras 

departamentais que existiam anteriormente e mantinham aquelas terras separadas 

administrativamente. 

 

Tabela 7: Borracha exportada pelo Acre, na qualidade Fina, por zonas de produção 
interna em 1914. 
 

Região Toneladas % 

   
Vale do Rio Acre 3.335 54,4 
Vale do Rio Purus 2.139 34,6 
Vale do Rio Juruá 699 11,0 
   

Totais  6.173 100,0 

 
Fonte: Ministério da Fazenda. Relatório. 1914. Arquivo Nacional. p. 58-59. 

   

 Assim como o Vale do Rio Acre ocupava uma posição superior perante 

as demais zonas da região no que diz respeito ao complexo da cadeia de aviamento da 

borracha, esse produto era o mais significativo da economia daquela parte do Brasil. No 

conjunto da economia regional a borracha ocupava um lugar de destaque, mas não era 
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única fonte de renda do Território. Os dados sobre a arrecadação federal no Vale do Rio 

Acre de 1915 indicam que havia uma diversificação da economia acreana, 

principalmente a que se vinculava às atividades do Estado tais como repasses entre as 

esferas de governo, pagamentos de funcionários públicos e de impostos. Há inclusive 

alguma renda gerada com consumo (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Arrecadação federal no Vale do Rio Acre em 1915 (Valor em milhares de 
réis). 
 

Gênero do imposto Valor % 

   
Depósitos (Repasses do 
gov. federal) 

744 79,90 

Outras rendas 68 7,35 
Circulação 58 6,25 
Indústrias (Correios) 20 2,23 
Consumo 14 1,51 
Renda 11 1,25 
Aplicação especial 11 1,23 
Empregos públicos 2 

 
0,28 

Total 928 100,00 

 
Fonte: Ministério da Fazenda. Relatório. 1914. Arquivo Nacional. p. 280-290. 

 

 Esses números indicam que essa movimentação gerava uma riqueza para além 

daquela envolvida pelas redes em torno da borracha. Há os depósitos, que eram os 

repasses do governo federal para a administração pública no Acre e uma série de outros 

recursos provenientes do dinheiro estatal (empregos públicos e correios). Existia 

também uma arrecadação gerada pela circulação de produtos, consumos, renda e etc. 

Essa movimentação econômica, porém, era pequena se comparada com aquela gerada 

pela borracha.  Roberto Santos mostra que no contexto geral da Amazônia brasileira a 

borracha era o principal produto da economia, que tinha uma participação importante do 

Estado, era fraca na produção agrícola e irrisória na industrial74.  

 

O perfil dos seringalistas. 

 

                                                 
74 Santos, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia: 1820-1920. São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1980. p. 205-20 
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 Os seringalistas formavam o grupo social cuja hegemonia controlava a política e 

a economia do Acre durante as primeiras décadas do século XX. A concentração desse 

poder era fruto das suas atividades como proprietários de seringais, o que possibilitou 

que montassem grandes fortunas para os padrões locais. Quando chegaram ao Vale do 

Rio Acre, os primeiros investidores dos seringais eram pequenos comerciantes que 

tinham vindo do nordeste brasileiro em busca de enriquecimento com a borracha. Casos 

famosos no Acre como os de João Gabriel de Carvalho e Neutel Maia são exemplos 

disso. O primeiro saiu do Ceará pobre, chegando ao rio Purus como comerciante na 

década de 1870 e enriquecera nos anos seguintes ao ponto de adquirir um título de 

nobreza. O segundo era um pequeno comerciante, que resolveu arcar com uma 

verdadeira expedição colonizadora, com alguns primos, parentes e amigos, às margens 

do rio Acre, no início da década de 188075. 

 Nesses primeiros tempos de colonização, os laços de união entre os seringalistas 

foram sendo construídos mediante relações comerciais, de compadrio e trocas de 

favores. Neutel Maia, por exemplo, nos preparativos de sua expedição colonizadora do 

Vale do Rio Acre em 1882, passou pelo menos três anos negociando com uma 

mercearia no seringal Guajarrahan no médio curso do rio Purus e ali tomou contato com 

o administrador do lugar, o senhor João Donato de Oliveira. Com um determinado 

dinheiro, Maia contrata Oliveira como seu gerente e o leva para sua expedição. Antes de 

partirem, Oliveira se casa com a prima de Neutel Maia, a senhora Francisca Freire 

Maia. 

 No Acre Oliveira ajuda Maia na implantação dos seringais Volta da Empresa, 

Empresa, Nova Empresa e Amapá. Todos eles ficavam um ao lado do outro, formando 

um empreendimento que ocupava uma grande região do rio Acre. Com o passar dos 

anos, Oliveira assume um posto decisivo na economia regional, comprando de seus 

antigos patrões o seringal Amapá. Nos anos seguintes, Oliveira chamaria Maia para ser 

padrinho de filho, Mario de Oliveira, o primeiro acreano Bacharel em Direito e 

Procurador da República, empossado na década de 193076. Não se pode esquecer que 

nas alianças entre investidores da borracha, os casamentos e compadrios eram uma parte 

essencial da sobrevivência dos seringalistas. O caso da relação entre João Donato e 

                                                 
75 Tocantins, Leandro. Formação histórica do Acre. Volume 1. 4 ed. Brasília: Senado Federal, 2001. p. 
178-185; Sobrinho, José Moreira Brandão Castelo Branco. Caminhos do Acre. Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 196, p. 74-225, 1947. p. 133. 
76 Relatório Efhemerides. Instituto Histórico e Geográfico do Acre. Ano 1868. Rio Branco, 1980; 
Telegrama ao gabinete da presidência. Ana Damasceno. 16 de março de 1935. Arquivo Nacional. 
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Neutel Maia não era isolado. Cristina Donza Cancela verificou que a elite paraense 

seringalista recorria ao casamento para manterem seu status, recuperarem firmas 

endividadas ou ampliarem seus negócios. Essa elite incorporou novos membros, buscou 

unir-se com estrangeiros e as 

 

uniões exogâmicas tornaram-se cada vez mais presentes no final do 
oitocentos, o que não significa que as uniões endogâmicas não continuassem 
ocorrendo, entretanto elas vão, cada vez mais, ter que dividir espaço com os 
casamentos envolvendo pessoas de fora das linhagens tradicionais do estado. 
E isto se deu, em grande parte, pela necessidade das famílias locais 
investirem em atividades associadas direta ou indiretamente, à borracha e ao 
comércio, evidenciando o diálogo entre as mudanças econômicas e as 
relações familiares77. 

   

 Nas observações da autora as redes de sustentação da elite paraense, que 

incluíam casamentos com pessoas de fora da região, eram primordiais para a 

diversificação de suas atividades econômicas. Nesse processo de enriquecimento com a 

borracha, a montagem de alianças e ampliação de seus negócios, os seringalistas 

passaram a ocupar cada vez mais os postos de comando do governo do Território 

Federal do Acre. Com a lógica de espalhar seus tentáculos noutras direções para além 

da esfera econômica, esses proprietários buscavam ampliar seus poderes perante a 

concorrência e seus subordinados mais diretos, os seringueiros.  

  

Tabela 9: Lista dos seringalistas do Vale do Rio Acre em 1899. 
 

Seringal Trabalhadores Proprietários
 
1 Empresa 495 J. Parente & Comp/Leon Hirsch
2 Bagaço 330 L. G. de Oliveira/Regis e Lima
3 Boca do Riozinho 300 A. de Souza Braga
4 Xapuri 214 Victorino Maia/Nogueira Maia
5 Amélia 204 Suarez & Hermanos
6 São João do Itú 149 Joaquim Corrêa Lima
7 Catuaba 141 Casimiro A. Pinto
8 Soledad 139 Joaquim A. Maia
9 Bom Futuro 132 Hermínio Gomes
10 Perseverança 111 Alencar & Mello
11 Echo dos Andes 110 Araújo Freitas
12 Carmem 102 Claudio Faarfam
13 Porvir 100 Bandeira & Magalhães
14 Bagé 98 Ferreira & Ávila
15 Nova Empresa 92 Honório & Belmiro
16 Paris 88 Antônio J. Guimarães
17 Remanso 84 Paulo P. Lima
18 Mucuripi 76 Borges & Alencar

                                                 
77 Cancela, Cristina Donza. Famílias de elite: transformação da riqueza e alianças matrimoniais. Belém 
1870-1920. Topoi, vol. 10, n. 18, p. 24-38, jan-jun. 2009. p. 33. 
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19 Iracema 75 Raimundo Vieira de Lima
20 Sant'Anna 75 João Alves de Oliveira
21 São Francisco 73 Francisco Antônio de Brito
22 Santa Cruz 71 Miguel Rocca
23 Esperança 68 Pereira de Oliveira
24 Humaitá 67 Capitão Antônio Leite Barbosa
25 Independência 67 Pedro J. de Araújo
26 Victoria 67 Augusto R. de Neves
27 Paraíso 65 Herdeiros de Mileno B.
28 Santo Eloy 62 Herdeiros de Mileno B.
29 Curupaiti 60 Capitão Antônio Leite Barbosa
30 Buenos Aires 60 Ml. Alves da Silva
31 Bello Monte II 58 Leite Brasil
32 Velha Vista 57 Pio & Irmão
33 São Francisco 50 Andrelino T. Aragão
34 Villa Nova 46 Manoel J. Rodrigues
35 Praia de Sapateiro 45 Duarte & Magalhães
36 Port. Franc. 45 Francisco C. Mourão
37 Forte de Veneza 44 Ipiranga & Irmão
38 Panorama 41 Raimundo Barbosa Leite
39 Boa Sorte 40 Soares & Vitor
40 Gloria 39 Soares & Vitor
41 Bom Destino 38 Soares & Vitor
42 Santa Fé 37 Cristiano Magalhães
43 Samauma 36 Soares & Vitor
44 Floresta 35 Soares & Vitor
45 Bello Monte 32 Viúva de Ml. Corsino
46 Nictheroy 30 F. Jeremias Rodrigues
47 Cajazeira 30 Raimundo Nonato & Comp.
48 Bello Porvir 29 Soares & Vitor
49 Espírito Santo 29 Heds. de Ant. Santos
50 Benfica 26 Raymundo N. de Araújo
51 Silveira 25 Martins Junior Comp.
52 Telheiro 22 Soares & Vitor
53 Providência 22 Antônio Almeida
54 Paumari 22 João Felippe Medeiros
55 São Jerônimo 21 Soares & Vitor
56 Boa União 20 José F. da Silva
57 Camocim 19 F. de Araújo Costa
58 Vista Alegre 19 Antônio Pinto e Comp.
59 Colibri 18 José F. da Silva
60 Novo Aripuanã 18 Antônio R. Vianna
61 Boca do Xapuri 16 Odorico Carvalho
62 Amapá 15 João Donato
63 União 14 José F. da Silva
64 Primavera 14 Caural e Marçal
65 Suissa 12 João Cordeiro
66 Catuaba Velha 7 Ant. P. de Sta. Anna
67 Bom Futuro 4 Antônio G. Nascimento
68 Flor D'Ouro 0 -
 

Totais 4874 56 

 
Fonte: Paravicini, José. Relatório de governo. 1900. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. 

 

Na documentação pesquisada encontramos um levantamento sobre os 

seringalistas ao longo do Vale do Rio Acre, quando este curso navegável pertencia à 
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Bolívia. Trata-se de um relatório do intendente José Paravicini de 1899 e tinha como 

objetivo encontrar os proprietários dos seringais, que deveriam pagar impostos ao 

governos nos anos seguintes. Com a anexação do Acre ao Brasil, esse projeto encerrou-

se em 1903. Os dados coletados nesse ano, porém, mostram quantos seringalistas havia 

no Acre e os seringais cada um possuía (Tabela 9). 

A família Maia era a maior detentora de proprietários de seringais com Antônio 

Leite Barbosa, Victorino Maia, Joaquim Maia e Nogueira Maia. Há os aliados 

declarados desse grupo familiar como os senhores João Donato, Raimundo Barbosa 

Leite e Suarez & Hermanos. Entre os seringalistas adversários desse conglomerado 

encontramos Joaquim Vitor, proprietário de alguns pequenos seringais.  

 Chama a atenção, porém, que o seringal Volta da Empresa de Neutel Maia não 

fosse contabilizado pelo governo boliviano, enquanto que todos os seringais do entorno 

foram registrados como o Empresa, Nova Empresa, Panorama e Amapá. O historiador 

Isaac Ronaltti Sarah da Costa, que estudou o censo de Paravicini e fez uma biografia 

desse seringalista, diz que o governo boliviano não efetuou o levantamento do Volta da 

Empresa porque seu proprietário estava viajando pela Europa já fazia dois anos e 

retornaria ao Acre pouco tempo depois de efetuada essa pesquisa78. 

 Neutel Maia, seu primo, Antônio Leite Barbosa, os seringalistas da J. Parente & 

C. e outros foram apoiadores de primeira hora do governo boliviano. Barbosa seria 

inclusive nomeado como corregedor da Intendência da Bolívia no Acre79. Maia, por sua 

vez, era aliado dos seringalistas bolivianos Suarez & Hermanos, com quem mantinha 

uma rota comercial de gado80, e por causa dessa ligação chegou a ser preso pelo 

governo interino de Luiz Galvez81.  É possível que Paravicini tenha deliberadamente 

retirado do censo o nome de um aliado tão influente, tendo em vista que todos os 

citados teriam que pagar impostos ao governo boliviano. De todo modo, Maia e os seus 

foram partidários dos bolivianos no Acre durante um tempo e por causa disso foram 

identificados por um dos primeiros historiadores do Acre como traidores82. 

 O Vale do Rio Acre tinha mais de 1000 quilômetros de extensão e em 1899 

Paravicini conseguiu verificar que ali haviam cerca de 68 seringais, que pertenciam a 
                                                 
78 Costa, Isaac Ronaltti Sarah da.  Neutel Maia: a biografia do fundador da cidade de Rio Branco. 
Disponível em: http://www.webprofessores.com/novo/artigos/im-
pressao.php?autor=129&artigo=891&tipo_autor=professor. Acessado em 04 de janeiro de 2010. 
79 Paravicimi, José. Relatório de governo. 1900. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p 73.   
80 Costa, opt. cit. 
81 Tocantins, Leandro. Formação histórica do Acre. Volume 1. 4 ed. Brasília: Senado Federal, 2001. P. 

356-391. 
82 Ribeiro, Napoleão. O Acre e seus heróis. Brasília: Senado Federal, 2008.   
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apenas 56 seringalistas. Independentemente do movimento político que poderia ter 

existido com o censo, esses dados apontam uma concentração de seringais nas mãos de 

um grupo restrito de pessoas frente ao número total de trabalhadores. Em um primeiro 

momento nota-se que a divisão de propriedades e de seringueiros entre esse grupo de 

seringalistas era mais ou menos igualitária naquele ano. Um deles possuía oito 

seringais, que tinha um número mediano de trabalhadores, enquanto que outro, três 

pequenas propriedades, e dois com quatro (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Seringalistas e seringueiros no Vale do Rio Acre em 1899. 
 
N. de 
seringais 

Total de 
seringalistas 

% 
seringalistas 

N. de 
seringais 

N. de 
seringueiros 

% de 
seringueiros 

Média de seringueiros 
por seringais 

1 52 93,0 52 4298 88,4 82,7 
2 2 3,6 4 264 5,4 66,0 
3 1 1,7 3 52 0,9 17,3 
8 1 1,7 8 260 5,3 32,5 

Totais 56 100,0 67 4874 100,00 72,0 

 
Fonte: Tabela 9. 

 

Entre os anos de 1905 e 1906 o fotógrafo Emílio Falcão percorreu o Vale do Rio 

Acre fazendo um minucioso registro de seus seringais, lançando o precioso Álbum do 

rio Acre que reúne imagens panorâmicas dessas propriedades. Flagrou os 

empreendimentos que vão desde a foz do rio Acre até as proximidades da cidade de 

Xapuri, fazendo as devidas identificações de seus proprietários. A partir de suas 

informações montamos uma lista desses seringais e seus proprietários (Tabela 11).  

 

Tabela 11: Seringais e seus proprietários da foz do rio Acre até as proximidades da 

cidade de Xapuri, 1905/1906. 

 

Seringal Proprietário 

1 Bela Vista (Paraná, Mourinha e Antimary) Manoel Madeira Hall 
2 Francisco Capitão Marcario Miquelino da Cunha 
3 Novo Encanto Capitão Miguel Alves Bezerra 
4 Mundo Novo Nogueira & Irmão 
5 Granada João Izidio 
6 Macapá Marques Nogueira & Comp. 
7 Caquetá Joaquim Victor 
8 Lua Nova Anna Umbelina 
9Redenção Francisco de Pontes 
10 Floresta Guilherme Augusto de Miranda 
11 Bom Destino Joaquim Victor 
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12 Gloria Guilherme Augusto de Miranda 
13 Curupaity Capitão Antônio Leite Barbosa 
14 Amazonense Alves & Braga. 
15 Humaytha Capitão Antônio Leite Barbosa 
16 Iracema Leite & Cia. 
17 Baixa Verde Luiz de Mendonça & Cia. 
18 Nova Olinda Porfírio da Purificação 
19 Nova Olinda Porfírio da Purificação 
20 Vista Alegre Maria Rodrigues de Azevedo 
21 Catuaba Francisco de Mello 
22 Alto Alegre Manoel Pereira 
23 Panorama Adolpho Barbosa Leite 
24 Empresa  Lopes & Brito/José Augusto Maia 
25 Volta da Empresa N & Maia e Companhia 
26 Forte de Veneza Alexandrino José da Silva 
27 Bajé Peregrino Eufrásio 
28 Nova Empresa Hypólito Moreira 
29 Riozinho I Dias & Comp. 
30 Riozinho II Herdeiros de Felismino Alves 
31 Benfica Pedro Braga & Cia. 
32 Acarahú Definer & Cia. 
33 Itú Honório Alves 
34 Remanso Annitiliano Ferreira 
35 São Luiz Francisco de Azevedo 
36 São Gabriel Major Antônio Franco 
37 Nova Floresta Soares & Hermanos 
38 Santa Flora João de Souza Monte 
39 Perseverança  Antônio Araripe 
40 S. Francisco do Iracema Francisco Antônio de Brito 
41 Seringueiro Guilherme Augusto Miranda Filho 
42 Iracema Francisco Antônio de Brito 
43 S. João do Iracema Francisco Antônio de Brito 
44 Independência  Pedro Jácome 
45 Páo Mary João Rufino 
46 Paris Antônio Pinto de Mesquita 
47 Carão Fiuzas & Cia. 
48 Aquidaban Fiuzas & Cia. 
49 Soledad Souza & Cia. 
50 Equador Coronel Cassiano Silva 
51 Mucuripe Fiuzas & Cia. 
52 Boa Vista Pimenteis & Fernandes 
53 Rio Pauiny Martins Ribas & Companhia 
54 Sibéria J. Soares & Sobrinho 
55 Esmeralda Alves & Braga 
56 Xapuri Victorino Maia 
57 Floresta II Dutra & Cia. 

 
Fonte: Falcão, Emílio. Álbum do rio Acre. Rio Branco: Fundação Cultural do Acre, 1990.  

 

O levantamento fotográfico de Emílio Falcão tem uma abrangência geográfica 

menor do que aquele efetuado por Paravicini em 1899 e, além disso, consiste num 
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quadro que registra apenas os seringais que foram fotografados, mas isso não lhe retira 

o valor histórico de suas observações. Dos dados de Falcão também podemos fazer 

algumas considerações sobre o processo de concentração dos seringais nas mãos de seus 

proprietários (Tabela 12)83. 

 

Tabela 12: Seringalistas e seringueiros no Vale do Rio Acre, 1905/1906. 
 

N. de 
seringais 

Total de 
seringalistas 

% 
seringalistas 

N. de seringais 

1 40 84,9 40 
2 4 8,6 8 
3 3 6,5 9 

Totais 47 100,0 57 

 
Fonte: Tabela 11. 

 

Em um espaço de seis anos o que se verifica é que o processo de concentração 

de propriedades nas mãos de alguns seringalistas se acelerou. É possível que os 

percentuais de seringalistas do Vale do Rio Acre que possuíam mais de uma 

propriedade fosse maior do que o levantado por Falcão, mas suas observações já 

apontam esse contexto em que percebemos uma crescente diferenciação nesse grupo de 

pessoas (Tabela 12). 

Através de algumas aproximações dos nomes ou da simples citação de alguns 

proprietários nos dois levantamentos, podemos fazer algumas observações. A primeira 

delas é que possivelmente os seringalistas Francisco Antônio de Brito, Suarez & 

Hermanos, Joaquim Victor, Antonio Pinto e Alves & Braga eram na verdade 

arrendatários de seringais. Somente Joaquim Victor possui uma propriedade fixa entre 

1899 e 1905/1906, o Bom Destino. O arrendamento era basicamente o aluguel que um 

seringalista pagava a outro proprietário para poder utilizar os recursos de uma dada 

propriedade. Victorino Maia, o Capitão Antônio Leite Barbosa e os senhores Raimundo 

e Adolpho Barbosa Leite – pai e filho respectivamente – são os únicos seringalistas que 

possuem propriedades fixas nos dois levantamentos (Tabela 13). 

O conglomerado de proprietários da família Maia é o que mais apresenta 

proprietários nos dois levantamentos (Victorino Maia, Nogueira Maia, Joaquim Maia, 

José Maia, N & Maia e Companhia e Antônio Leite Barbosa), bem como o que reúne o 

                                                 
83 Nos dados da tabela contabilizamos com três seringais as propriedades de Guilherme Augusto de 
Miranda e Guilherme Augusto de Miranda Filho. Supomos que sejam pai e filho respectivamente. 
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maior número de aliados (João Donato, Adolpho Leite, Raimundo Leite, Suarez & 

Hermanos e Hypólito Moreira). Assentando-se como um grupo de proprietários de 

relevância capital nos primeiros anos do Acre, a família Maia dará corpo nas décadas 

seguintes a maior firma seringalista de todo o Acre, a N & Maia e Companhia, que terá 

como liderança o seringalista Neutel Maia. 

 

Tabela 13: Seringalistas e seringais do Vale do Rio Acre nos levantamentos de 

Paravicini (1899) e Emílio Falcão (1905/1906). 

 

                      Seringais 
Seringalistas 1899 1905/1906 

A Souza Braga/Alves & Braga Boca do Riozinho Esmeralda 
   
Victorino Maia Xapuri Xapuri 
   
Suarez & Hermanos/Soares & Hermanos Amélia Nova Floresta 
   
Adolpho Barbosa Leite/Raimundo Barbosa Leite (Pai 
e filho respectivamente) 

Panorama Panorama 

   
Antônio Pinto e Comp./Antônio Pinto de Mesquita Vista Alegre Paris 
   
Capitão Antônio Leite Barbosa Humaitá Humaytha 
 Curupaiti Curupaity 
   
Francisco Antônio de Brito São Francisco S. Francisco do 

Iracema 
  S. João do Iracema 
  Independência 
   
Soares e Victor/Joaquim Victor Bom Destino Bom Destino 
 Boa Sorte Caquetá 
 Gloria  
 Samauma  
 Floresta  
 Bello Porvir  
 Telheiro  
 São Jerônimo  

 
Fonte: Falcão, Emílio. Álbum do rio Acre. Rio Branco: Fundação Cultural do Acre, 1990; Paravicini, 
José. Relatório de governo. 1900. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. 

 

O jogo de assentamento no poder operado pelos seringalistas tinha, porém, suas 

contradições internas. Dos documentos que evidenciam esses conflitos, encontramos um 

que é exemplar. Trata-se de um relato para a eleição da presidência da Associação 

Comercial do Acre. Em 1913 a Associação abriu sua primeira eleição para a mesa 
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diretora. Na pesquisa Comércio do Acre, do Departamento de Patrimônio Histórico e 

Cultural do Acre, encontramos o relato desse pleito, que é um documento instrutivo dos 

conflitos que envolviam as coalizões entre os seringalistas. O dado a ser levado em 

conta é que até aquela data a mesa diretora da Associação era eleita por aclamação de 

chapa única. Naquele ano a mesa apresentou como presidente o candidato Manoel 

Theophilo Maia, primo de Neutel Maia, e para vice o juiz federal Hypólito Moreira, que 

era sócio da N & Maia e Companhia. Concorrendo com estes, o seringalista Joaquim 

Vitor financiou a campanha de Sebastião Mello para presidente e vice o senhor Victor 

Porto.  

 O pleito, nas palavras que ficaram registradas no documento, foi “ranhido, de 

que não há exemplo naquella associação, votando livremente, sem tibiezas nem 

vacillações consultando somente o mérito e a sympathia dos candidatos apresentados”84. 

Os seringalistas ligados a N & Maia levaram todos os cargos elegendo ainda como 

primeiro secretário o senhor José Augusto Maia, o tesoureiro Guilhermino Bastos (sócio 

proprietário da firma), Ananias Maia para segundo tesoureiro e para o conselho diretor o 

próprio Neutel Maia e João de Oliveira Rola. O discurso entre os vitoriosos é de que os 

eleitos representam os pioneiros da ocupação do Acre, não são dominados por interesses 

externos e que irão defender a “classe seringalista” contando com o apoio irrestrito do 

então prefeito departamental Deocleciano Coelho85. 

 A eleição da Associação Comercial do Acre em 1913 é um exemplo de que os 

seringalistas montavam coalizões fortes, principalmente para afrontar grupos 

concorrentes. A questão era quem detinha nas mãos a hegemonia da cadeia de 

aviamento no Vale do Rio Acre. Nesse exemplo podemos ver que o grupo ligado a 

Neutel Maia controlava essa instituição e que havia alguns concorrentes, principalmente 

aqueles que gravitavam em torno do seringalista Joaquim Vitor, proprietário do seringal 

Bom Destino.  

 Acompanhando esses casos, podemos dizer que os seringalistas formavam um 

grupo social com amplos poderes. Esse grupo, porém, era fraturado internamente por 

conta de conflitos envolvendo posições estratégicas nos postos de comando do Estado e 

nos canais de venda e distribuição de borracha.  

 

O trabalho nos seringais. 

                                                 
84 Jornal O Rebate, 22 de junho de 1913, p. 01. 
85 Id, ibid. 
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 A renda, os lucros, enfim, o sustento da cadeia de aviamento da borracha 

dependia do seringueiro, que era colocado em uma rotina extenuante de trabalho e 

endividamento. Esses trabalhadores ajudaram a dar corpo ao ciclo da borracha e suas 

rotinas ainda permanecem um problema para a historiografia.  

 Nas duas últimas décadas diversas pesquisas têm se dedicado a investigações 

sobre os modos de vida dos seringueiros, destacando-se a do historiador Carlos Alberto 

Alves de Souza, Varadouros da liberdade86. Esse texto foca os arranjos sociais desse 

grupo heterogêneo de trabalhadores a partir da década de 1970 e outros abordam as 

questões envolvendo o seringueiro durante o ciclo da borracha no início do século XX. 

O Migrantes cearenses no Pará de Franciane Gama Lacerda faz uma análise dos 

costumes, cotidiano e embates dos trabalhadores nordestinos no Pará da virada do 

século, sendo, portanto, mais um exemplo de como os historiadores abordaram os 

modos de vida dos seringueiros87. 

 Um dos autores que deu uma contribuição inestimável para os estudos dos 

trabalhadores seringueiros nos tempos áureos da borracha foi Carlos Walter Porto 

Gonçalves. Geógrafo e docente da Universidade Federal Fluminense, Gonçalves lançou 

o grande volume Geografando, nos varadouros do mundo88, que defende a ideia de que 

através de seus modos de vida, os seringueiros foram capazes de modificar a 

territorialidade seringalista, o seringal, e transformar em territorialidade seringueira, as 

reservas extrativistas.  

 Gonçalves afirma que a territorialidade seringalista dominou o ciclo da borracha, 

porque os donos dos seringais tratavam essas propriedades como verdadeiros 

complexos fabris e submetiam os seringueiros a uma condição de endividamento 

constante. Para ele havia inclusive uma linguagem de identificação dos partícipes dos 

seringais que era muito próxima das usadas em uma fábrica: os seringalistas eram 

chamados de patrões, os seringueiros de fregueses e a extração do látex para produção 

de borracha era o fabrico. Ainda 

 
                                                 
86 Souza, Carlos Alberto Alves de. “Varadouros da liberdade”: cultura e identidade dos seringueiros de 
Brasiléia-Acre na luta pela posse da terra (1972-1990). 1996. 335 p. Tese. Doutorado em História 
Social/Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
87 Lacerda, Franciane Gama. Migrantes cearenses no Pará: faces da sobrevivência (1889-1916). 2006. 
340 p. Tese. Doutorado em História Social/Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade de 
São Paulo. 
88 Gonçalves, Carlos Walter Porto. Geografando nos varadouros do mundo: da territorialidade 
seringalista (o seringal) à territorialidade seringueira (a reserva extrativista). Brasília: Ibama, 2003.  
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a territorialidade seringalista se aproxima de uma manufatura típica dos 
primórdios da revolução industrial. Afinal, trata-se de manter sob 
coordenação o trabalho de múltiplos trabalhadores com uma finalidade 
explícita de produzir um valor de uso que não tinha nenhum uso para os 
envolvidos diretamente na sua extração89. 

 

 A borracha produzida pelo seringueiro não gerava recursos que fossem 

suficientes para sua manutenção satisfatória. Os trabalhadores ficavam somente com 

aquilo que garantia sua sobrevida mínima e a renda de toda a cadeia de aviamento, em 

última instância, era fruto da exploração desse grupo social.  

 Essa exploração estava completamente verticalizada nas mãos de poucas 

pessoas. Gonçalves afirma que no Vale do Rio Acre entre 1906-1907 havia 85 seringais 

e dessas propriedades identificou 48 seringalistas que possuíam 77 do total. Para 

mensuração do tamanho de alguns seringais, o autor cita exemplos como o do Bom 

Destino que tinha 48 quilômetros de frente por 54 de fundos e o Nova Olinda, com 25 

de frente por 108 de fundos90. 

 Nesse sentido sugere que além de possuírem o controle do trabalho seringueiro e 

o poder de ficarem com a renda gerada por ele, os seringalistas mantinham-se no topo 

do ciclo da borracha ao tornarem-se grandes proprietários de terras91. Poucos desses 

senhores possuíam quase que o território como um todo, dominando completamente a 

produção e comércio da borracha. Para constar, Gonçalves observou que dos 

seringalistas do Vale do Rio Acre a família Maia era a maior proprietária da região, 

porque Vitorino Maia e Neutel Maia, que eram primos, possuíam muitos seringais entre 

as cidades de Xapuri e Rio Branco.  

 Nesses mundos de terras que eram os seringais, os seringueiros foram colocados 

para trabalharem em colocações cujos tamanhos variavam entre 3.000 a 15.000 

hectares. As jornadas que deveriam dar conta para cobrir toda essa extensão eram 

pesadas, porque tinham que percorrer caminhos longos no meio da mata recolhendo o 

látex para o fabrico da borracha. Para submetê-los a uma teia de dívidas os seringalistas 

proibiam o seringueiro de plantar ou criar animais para sua subsistência, o que fazia 

com que esse trabalhador ficasse totalmente liberado para a produção da borracha e 

                                                 
89 Id, ibid, p. 106. 
90 Id, ibid, p. 119-123. 
91 É bom frisar que os seringalistas é quem detinham as terras e os seringueiros somente podiam residir 
nas colocações caso trabalhassem para esses proprietários. Décadas mais tarde, nos idos dos anos de 
1970, quando os seringais oram sendo vendidos, os seringueiros sofreram o impacto da chegada dos 
pecuaristas que lhes retiraram das colocações, pois tinham adquirido as terras dos seringais e não seus 
trabalhadores, que chegavam a morar por gerações no mesmo lugar. 
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atrelado ao barracão do seringal, onde obrigatoriamente devia comprar sua alimentação 

e utensílios diversos. Nas palavras de Gonçalves as dívidas para com sua manutenção 

prendiam esses trabalhadores nessas propriedades, por isso 

 

Ter saldo era, assim, uma verdadeira obsessão no seringal. Na verdade, 
patrões e fregueses, seringalistas e seringueiros, mais do que borracha, 
queriam saldo em suas contas correntes. O único valor de uso que a borracha 
tinha para elas era servir como valor de troca92.  

 

 Trabalhando para ter saldo, o seringueiro procurava obter algum recurso para 

não ficar preso nos seringais no período invernoso. Com uma ou outra variação, os 

seringueiros trabalhavam no Acre entre abril e princípios de dezembro, época do verão e 

início do inverno. Nas chuvas apenas uns poucos mantinham atividades de transporte da 

borracha para os portos, ou seja, uma grande quantidade de trabalhadores não cortava 

seringa e faziam outras atividades. Aqueles que tiravam saldos passavam o tempo entre 

dezembro e abril nas cidades93.  

 O autor explica que algumas cidades da região que tinham normalmente cerca de 

600 pessoas no verão passavam para quase 3.000 no inverno. Havia no ciclo da 

borracha, portanto, um verdadeiro movimento migratório entre as zonas urbanas nesse 

interstício. Além disso, havia um grupo restrito desses trabalhadores que conseguiam 

saldos, voltavam para seus estados de origem no Nordeste brasileiro e depois de um 

tempo retornavam por conta própria para o vale amazônico, retomando suas atividades 

como seringueiros94. 

 As investigações do professor Carlos Walter Porto Gonçalves nos indicam dois 

caminhos para compreendermos as rotinas de trabalho durante o ciclo da borracha no 

início do século XX: que de um lado os seringueiros eram submetidos a uma rotina 

extenuante no período de verão, que em muitos casos lhes retirava inclusive a vida; por 

outro lado, que a relação que vigorava entre esses trabalhadores e seus patrões era 

mediada pela dívida.  

Ao comprar os gêneros para sua manutenção, o seringueiro adquiria também os 

materiais necessários para a execução de seu trabalho. Como ele era impedido de 

produzir, esse trabalhador constantemente adquiria conservas, enlatados e outros 

gêneros industrializados para se alimentar. Esse sistema garantia ao seringalista uma 

                                                 
92 Gonçalves, opt. cit., ibid, p. 144. 
93 Id, ibid. 
94 Id, ibid, p. 148-149. 
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dupla fonte de renda: uma oriunda da produção da borracha e outra das dívidas dos 

seringueiros. 

Os seringalistas do Acre poderiam ou não estar atrelados a alguma casa aviadora 

de Manaus ou Belém, dependendo da situação em que estivessem na cadeia de 

aviamento. Se estivessem atrelados a essas casas aviadoras, eram eles também 

portadores de dívidas nessa rede comercial. Caso contrário, poderiam atuar como 

aviadores regionais e controlar com mais ênfase os seringueiros. De todo modo, esses 

proprietários não sofriam tanto com os impactos que abalaram o mercado da borracha a 

partir de 1910, porque suas rendas de fato provinham em sua maioria da exploração dos 

seringueiros. Isso explica porque no Acre os seringais mantiveram suas atividades 

mesmo depois da década de 1940, como é o caso do Bom Destino95. 

  Em alguns relatórios institucionais da primeira metade do século XX 

encontramos informações valiosas sobre o cotidiano dos seringais. O de Wenceslau 

Brás para a Sociedade Nacional de Agricultura de 1908 é um exemplo desse tipo de 

documento96.   

 Após fazer uma descrição de como os seringalistas contratavam os seringueiros, 

dizendo que nesse processo valia mais a propaganda do que qualquer outro negócio, 

Brás informa que os trabalhadores eram assentados nas colocações de seringa com 

algumas máquinas, vestuário e alimentação. Os locais escolhidos para os seringais e 

suas colocações eram as terras com adensamento florestal de seringueiras e o Vale do 

Rio Acre era o que oferecia as melhores condições de toda a Amazônia nesse sentido. O 

autor conta que os seringueiros eram alocados primeiramente em grupos, que roçavam a 

mata para abrir as clareiras das colocações, levantavam suas casas de palmeiras de 

paxiúba e amarravam suas redes. Nessa instalação, 

 

uns se ocupavam em preparar a vivenda, outros abriam as estradas para o 
trabalho. Consistem as estradas em picadas estreitas, que ligam uma 
seringueira à outra, de maneira que dê um rodeio a ficar a última próximo à 
primeira, onde o seringueiro levanta uma pequena barraca de palha, que não 

                                                 
95 O seringal Bom Destino virou um ponto turístico do Acre e todas as suas construções remanescentes, 
com materiais caros, foram erguidas na década de 1940, quando em tese o mercado da borracha no Brasil 
estava falido. Os seringalistas se desfizeram de suas propriedades na década de 1970 para os fazendeiros 
do centro sul não por causa da falência do ciclo da borracha, mas por causa do declínio da escravidão por 
dívidas impostas aos seringueiros. Obviamente que esse é um tema que merece atenção em um outro 
trabalho. 
96 Brás, Wenceslau. A borracha. Relatório entregue a Sociedade Nacional de Agricultura. Rio de Janeiro: 
Tribunal de Justiça, 1908.  
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acommoda mais do que  dous homens, para se agasalhar das chuvas e poder 
defumar a borracha, sem que o vento impeça97. 

 

 Cada estrada de seringa abrangia de 60 a 120 seringueiras e os trabalhadores 

mantinham as trilhas sempre limpas, retirando o leite das árvores na média de 4 a 12 

tigelas. Esse número de tigelas de colheita em cada árvore dependia do seu tamanho e 

capacidade de gerar o látex, material base da borracha. 

 Braz diz que os seringueiros percorriam muitos quilômetros todos os dias 

andando por entre as seringueiras, passando de madrugada bem cedo cortando as 

árvores e deixando as tigelas e recolhendo-as ainda pela manhã no retorno. Esse vai e 

vem deve-se ao fato de que o leite da seringueira poderia coagular, impedindo sua 

defumação. 

 Os instrumentos desses trabalhadores eram um pequeno machado de ferro ou 

aço, as tigelas de zinco ou terracota, uma bolsa e espingarda. Ao lado da colocação onde 

moravam havia os defumadores, que eram uma espécie de boião de terra, com uma 

abertura na base e na parte superior. Ali o seringueiro acendia os lenhos, que jorravam 

jatos de vapor em uma madeira aonde ia colocando o leite da seringueira. Girando essa 

madeira, o leite coagulava com a defumação e formava gradativamente as bolas de 

borracha. Depois disso as bolas eram levadas ao sol, onde secavam e ficavam 

completamente pretas. O relatório de Brás diz que esse processo de corte e defumação 

das seringas foi adaptado dos métodos de produção dos índios Omauas98.  

 No relatório de sua administração à frente da Prefeitura Departamental do Vale 

do Rio Acre de 1907, Plácido de Castro informa que os seringueiros acordavam bem 

cedo, por volta das quatro horas da madrugada, preparavam um copo graúdo de café, 

tomavam às vezes com macaxeira, e saiam para trabalhar. De acordo com suas 

observações o seringueiro voltava para a colocação cedo da noite, fazendo sua segunda 

e última refeição do dia, dormindo logo em seguida. 

 Plácido de Castro diz que no processo de defumação uma bola de borracha 

consumia cerca de 50 tigelas colhidas nas seringueiras e o trabalhador ia acumulando 

esses produtos no entorno das colocações. Em alguns casos ele tirava alguns dias da 

semana para transportar as borrachas ou para às margens dos rios ou para a sede dos 

seringais, noutros os seringalistas montavam regularmente tropas de mulas para 

                                                 
97  Id, ibid, p. 8. 
98  Id, ibid, p. 9-13. 
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recolherem as borrachas nas colocações dos seringais e reuniam todas elas nos 

barracões99.  

 Existem poucos levantamentos sobre como se organizavam os seringais, quais 

eram as quantidades de seus trabalhadores e como se dividiam. Para esse texto 

encontramos dois dos primeiros levantamentos que foram efetivados no Vale do Rio 

Acre com essas informações entre 1899 e 1904.  

 

Tabela 14: Levantamento dos seringais do Vale do Rio Acre em 1899.  
 

Seringal Homens Mulheres Crianças Totais 
   
1 Empresa 311 119 65                495 
2 Bagaço 198 71 61 330 
3 Boca do Riozinho 236 33 31 300 
4 Xapuri 140 35 39 214 
5 Amélia 120 42 42 204 
6 São João do Itú 100 24 25 149 
7 Catuaba  96 25 20 141 
8 Soledad 65 42 32 139 
9 Bom Futuro 71 40 21 132 
10 Perseverança 75 19 17 111 
11 Echo dos Andes 80 16 14 110 
12 Carmem 70 20 12 102 
13 Porvir 60 25 15 100 
14 Bagé 62 21 15 98 
15 Nova Empresa 60 15 17 92 
16 Paris 60 18 10 88 
17 Remanso 65 12 7 84 
18 Mucuripi 45 17 14 76 
19 Iracema 49 16 10 75 
20 Sant'Anna 45 18 12 75 
21 São Francisco 52 9 12 73 
22 Santa Cruz 50 12 9 71 
23 Esperança 50 10 8 68 
24 Humaitá 50 9 8 67 
25 Independência  45 9 13 67 
26 Victoria 45 10 12 67 
27 Paraíso 45 8 12 65 
28 Santo Eloy 50 4 8 62 
29 Curupaiti 45 8 7 60 
30 Buenos Aires 42 10 8 60 
31 Bello Monte II 45 9 4 58 
32 Velha Vista 45 7 5 57 
33 São Francisco 40 5 5 50 
34 Villa Nova 40 3 3 46 
35 Praia de 
Sapateiro 

20 10 15
45 

36 Port. Franc. 25 15 5 45 
37 Forte de Veneza 22 11 11 44 
38 Panorama 30 7 4 41 
39 Boa Sorte 30 3 7 40 
40 Gloria 30 4 5 39 

                                                 
99 Castro, Plácido de. Relatório de governo. 1907. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 19-20. 
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41 Bom Destino 25 11 2 38 
42 Santa Fé  30 5 2 37 
43 Samauma 30 2 4 36 
44 Floresta 25 7 3 35 
45 Bello Monte 20 8 4 32 
46 Nictheroy 25 3 2 30 
47 Cajazeira 20 8 2 30 
48 Bello Porvir 15 9 5 29 
49 Espírito Santo 19 7 3 29 
50 Benfica 23 1 2 26 
51 Silveira 20 3 2 25 
52 Telheiro 10 8 4 22 
53 Providência 17 3 2 22 
54 Paumari 20 2 0 22 
55 São Jerônimo 15 4 2 21 
56 Boa União 15 3 2 20 
57 Camocim 10 3 6 19 
58 Vista Alegre 12 3 4 19 
59 Colibri 12 3 3 18 
60 Novo Aripuanã 12 3 3 18 
61 Boca do Xapuri 12 2 2 16 
62 Amapá 10 3 2 15 
63 União 10 2 2 14 
64 Primavera 10 1 3 14 
65 Suissa 8 2 2 12 
66 Catuaba Velha 3 2 2 7 
67 Bom Futuro 2 1 1 4 
68 Flor D'Ouro 0 0 0 0 
   

Totais 3329 916 729 4874 

 
Fonte: Paravicini, José. Relatório de governo. 1899. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 68-71. 
 

O primeiro refere-se ao feito pelo intendente boliviano da região, José 

Paravicini. O segundo foi realizado por Cunha Matos, primeiro prefeito departamental 

brasileiro do Território Federal do Acre. O levantamento de Matos abrange um espaço 

um pouco menor, entre as cidades de Rio Branco e Xapuri.  

Esse levantamento de Paravicini (Tabela 14) diz que a capacidade instalada de 

um seringal residia na força de trabalho masculina, que colhia e produzia borracha, mas 

observa que com a participação das mulheres esse processo poderia ser melhor 

aproveitado.  

Diante do quadro podemos dividir as propriedades de uma maneira bem simples 

a partir da quantidade de seus habitantes considerando que até 20 pessoas o seringal era 

de pequeno porte, de 20 a 50, médio, e daí em diante, grande. Assim, o levantamento 

demonstra que em 1899 no Vale existiam 11 pequenas propriedades, 24 de médio porte 

e mais de 30 grandes seringais. Mesmo com essa classificação, vemos que dos 68 

seringais pesquisados quase 15 tinham mais de 100 pessoas. 
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Esse levantamento faz uma divisão dos moradores desses seringais a partir dos 

homens, mulheres e crianças. De longe os homens compõem a maior parte da 

população, sendo 3,6 vezes mais do que as mulheres e 4,6 vezes mais do que as 

crianças. A presença de tantas crianças nesses seringais é um indício de que suas 

populações estavam formando famílias, o que significava um incremento na capacidade 

produtiva instalada dessas propriedades.  

O censo de Cunha Matos foi bem menor que o de Paravicini, mas os padrões 

verificados em 1899 permanecem em grande medida na pesquisa de 1904 como, por 

exemplo, a proeminência de homens perante os números totais de mulheres. A mão de 

obra masculina era 2,5 vezes maior que a feminina, sendo que somente nos seringais 

São Raimundo e Apihy é que as mulheres chegavam perto dos homens nos totais dos 

habitantes dessas propriedades (Tabela 15).  

Através desse levantamento podemos perceber que na região entre as cidade de 

Rio Branco e Xapuri havia 4 seringais com mais de 150 pessoas sendo eles o Catuaba, 

Bagé, Bagaço e Nova Olinda. Desses o primeiro detinha 30% de toda a população 

levantada, ou seja, era o maior seringal dessa zona produtiva. Vê-se que há muitas 

propriedades medianas como o Amapá, Baixa Verde, Boa Água, Forte de Veneza, 

Panorama, São Carlos, São João do Iquiry, São José, São Salvador e Transwaal. A 

maioria desses seringais, porém, eram de pequeno porte com no máximo 20 pessoas 

como o Apihy, Arvoredo, Belo Jardim, Boa Vista, Colibri, Felicidade, Liberdade, 

Morada Nova, Nova Vista, Propriedade, São José do Iquiry, São Raimundo, Vida Nova 

e Vista Alegre. 

 

Tabela 15: Levantamento dos seringais entre as vilas de Rio Branco e Xapuri no Vale 
do Rio Acre em 1904. 
 

Seringal Homens Mulheres Totais 

    

1 Catuaba 496 172 668 

2 Bagaço 253 124 377 

3 Bagé 150 64 214 

4 Nova Olinda 119 36 155 

5 São Carlos 63 26 89 

6 São Salvador 56 24 80 

7 São José 48 25 73 

8 Transwaal 45 27 72 
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9 Forte de Veneza 59 11 70 

10 Baixa Verde 39 12 51 

11 Panorama 29 17 46 

12 São João do 
Iquiry 

29 11 40 

13 Vista Alegre 32 6 38 

14 Boa Água 20 12 32 

15 Amapá 16 5 21 

16 Morada Nova 11 8 19 

17 Belo Jardim 10 7 17 

18 São Raimundo 9 8 17 

19 Felicidade 12 3 15 

20 Vida Nova 10 5 15 

21 Nova Vista 8 5 13 

22 Boa Vista 9 3 12 

23 Liberdade 10 1 11 

24 Apihy 4 3 7 

25 Propriedade 5 2 7 

26 São José do 
Iquiry 

5 0 5 

27 Arvoredo 3 1 4 

28 Colibri 3 1 4 

    

Totais 1553 619 2172 

 
Fonte: Matos, Raphael Augusto da Cunha. Relatório de governo. 1904. Rio Branco: Tribunal de Justiça 
do Acre. p. 97-100. 
 

Tomando-se os censos de Paravicini e Matos em uma perspectiva comparada, 

podemos dizer que a capacidade instalada de produção em um seringal dependia tanto 

dos homens quanto das mulheres ali residentes, porque havia trabalhos que se 

adequavam a cada um deles. A tarefa do corte e produção de seringa era uma obrigação 

preferencial dos homens, mas o cuidado com os doentes, a higiene, etc, eram quase 

sempre executadas por mulheres. Quanto mais diversificada era a população de um 

seringal, melhor capacidade dessa propriedade.  

A pesquisa de Paravicini é mais abrangente do que a de Matos e o tempo que 

separam ambas é muito curto, de cinco anos apenas, então era de se esperar que muitos 

seringais aparecessem nas duas, mas não foi isso o ocorrido. Somente oito estão 

presentes nessas pesquisas, o que pode indicar um alto número de falências, compras, 
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vendas, fusões ou mudanças nos nomes das propriedades. Vejamos então esses oito 

seringais que aparecem em 1899 e 1904 (Tabela 16). 

 

Tabela 16: Dados relativos aos seringais que aparecem nos censos de 1899 e 1904. 

 

Seringais/Ano Homens Mulheres Crianças Totais 

Catuaba – 1899 96 25 20 141 

Catuaba – 1904 496 172  668 

Bagaço - 1899 198 71 61 330 

Bagaço 253 124  377 

Bagé – 1899 62 21 15 98 

Bagé – 1904 150 64  214 

Forte de Veneza – 1899 22 11 11 44 

Forte de Veneza – 1904 59 11  70 

Vista Alegre – 1899 12 3 4 19 

Vista Alegre – 1904 32 6  38 

Amapá – 1899 10 3 2 15 

Amapá – 1904 16 5  21 

Panorama – 1899 30 7 4 41 

Panorama – 1904  29 17  46 

Colibri – 1899 12 3 3 18 

Colibri – 1904 3 1  4 

 
Fonte: Matos, Raphael Augusto da Cunha. Relatório de governo. 1904. Rio Branco: Tribunal de Justiça 
do Acre. p. 97-100; Paravicini, José. Relatório de governo. 1899. Rio Branco: Tribunal de Justiça do 
Acre. p. 68-71. 
 

Dos seringais que permaneceram em atividade de um censo para o outro 

somente o Colibri apresentou queda de sua população, reduzindo de 18 para 4 

habitantes no total. Todos os outros apresentaram aumentos populacionais, sendo os 

mais visíveis o Bagé que pulou de 98 para 214 habitantes e o Catuaba, cujo crescimento 

foi de 141 habitantes para quase 670.  

Esses seringais que se mantiveram em atividade nesses cinco anos nos 

demonstram que o mercado da borracha era altamente competitivo. As propriedades que 

aparecem nos dois censos devem ter se adaptado com relativo sucesso, porque 

aumentaram os números totais de seus trabalhadores e, consequentemente, de sua 

produção. 

Carlos Corrêa Teixeira observou que no fundo um seringal dependia pouco da 

borracha e muito dos seus trabalhadores, ou seja, da renda que forneciam com as dívidas 
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da cadeia de aviamento. A produtividade aí seria o casamento entre a quantidade de 

borracha vendida com a renda oriunda do aviamento, pesando para o seringalista o saldo 

de débitos nos balanços a seu favor das firmas que possuíam. O autor verificou a 

situação de um seringal amazônico entre 1936 e 1938, analisando o ativo de devedores e 

o passivo de credores (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Devedores e credores de um seringal na Amazônia, 1936-1938. 
 

Situação das contas correntes 

Ano Ativo (devedores – mil-réis) Passivo (credores – mil-réis) 

   
1936 73:204$800 12:401$740 
1937 96:385$490 7:881$000 
1938 17:241$650 6:551$380 
   

 
Fonte: Teixeira, Carlos Corrêa. Servidão humana na selva – o aviamento e o barracão nos seringais da 
Amazônia. Manaus: Ed. Valer, 2009. p. 118. 

 

No livro de caixa do seringal, Corrêa viu que entre os devedores haviam 

regatões, mas em um número bem menor que o de seringueiros. Sua constatação foi que 

o saldo do barracão da propriedade sempre estava positivo100. Sem ter acesso aos dados 

relativos sobre quanto um seringueiro produzia e o montante de sua dívida no seringal 

ao longo década de 1930, o autor foi nessa propriedade no final da década de 1970 para 

verificar se a cadeia de aviamento ainda funcionava. 

Teixeira observou que em 1978 pagava-se Cr$ 21 por cada quilo de borracha e 

um seringueiro poderia fabricar 28 quilos semanais, o que lhe daria uma renda de Cr$ 

588. Acontece, ainda segundo o autor, em teoria, a receita e a despesa de um seringueiro 

estariam assim equilibradas. Mas verificou, por exemplo, que seu João, um trabalhador 

qualquer do seringal, na primeira semana de setembro de 1978 só produziu 13 quilos 

brutos e 9 líquidos de borracha, gerando uma renda de Cr$ 188 e o débito de Cr$ 375 

para com o barracão101. A lista semanal de aquisições de seu João perante o seringalista 

ficou assim descriminada conforme a tabela 18. 

  

Tabela 18: Gêneros alimentícios e ferramentas de trabalho adquiridos por seu João em 
setembro de 1978. 

                                                 
100 Teixeira, Carlos Corrêa. Servidão humana na selva – o aviamento e o barracão nos seringais da 
Amazônia. Manaus: Ed. Valer, 2009. p. 118. 
101 Id, ibid, p. 123. 
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Relação de compras do seu João em set. 1978(em Cr$)  

Gêneros Valor % 

   
Utensílios de trabalho 350 62,2 
   
125 tigelinhas de seringa 275  
4 litros d querosene 40  
2 cartuchos 26  
50 gramas de pólvora 9  
   
Alimentos e higiene 213 37,8 
   
5 kg de açúcar 45  
0,5 kg de café 45  
1 lata de leite em pó 30  
1 lata de Neston 20  
1 kg de roscas 16  
1 barra de sabão 15  
Meio... (ilegível – conforme o original) 8  
1 libra de velas 8  
100 gr. de pimenta 8  
2 kg de sal 8  
1 pcte. de Bombril 4  
Em chicletes 5  
1 livro de papel (p/fumo) 1  
   

Total 563 100,00 

 
Fonte: Teixeira, Carlos Corrêa. Servidão humana na selva – o aviamento e o barracão nos seringais da 
Amazônia. Manaus: Ed. Valer, 2009. p. 123. 

 

Seu João adquiria no barracão do seringal uma quantidade grande de utensílios 

para produção de borracha, sendo que desses as tigelas de fixação nas seringueiras para 

colheita do látex eram os mais representativos. Os custos para fazer o seu trabalho eram 

quase o dobro daqueles envolvendo sua alimentação e higiene. O seringalista, portanto, 

lucrava com esse trabalhador de todas as formas possíveis. Primeiro nos produtos 

vendidos, que tinham valores inflacionados; segundo, com a borracha que o seringueiro 

lhe trazia; e, por último, com a própria execução da produção, porque o trabalhador é 

quem arcava com os gastos relativos aos materiais utilizados. Esses dados são 

evidências que a cadeia de aviamento era sustentada nas costas do seringueiro. 

Esses trabalhadores, além de serem a base da cadeia de aviamento, eram 

colocados sob a vigilância constante dos poderes públicos e senhoriais. Nesse sentido, 

existia um diálogo de relações de força, onde a resistência de parte a parte era presente. 

Para manterem o controle dos trabalhadores os seringalistas montaram uma série de 
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regulações e vigilâncias como, por exemplo, regras para o devido corte das seringueiras. 

Se por um acaso uma seringueira fosse cortada com mais dureza, ela poderia sangrar até 

morrer. Um seringueiro que matasse uma árvore dessa forma seria duramente punido e 

no Acre a primeira lei de punição dessa infração foi publicada pelo prefeito Cunha 

Matos em 1904.  

Essa lei diz que as incisões nas árvores deveriam ser de no máximo três 

decímetros, proibindo que fosse erguido qualquer tipo de construção ao redor das 

árvores. Se algum seringueiro causasse dano às seringueiras pagariam de 25 a 100 réis 

de multa. Caso matasse alguma, teria que arcar junto com o seringalista com cerca de 

500 réis e quando houvesse reincidência os patrões pagariam multa e os trabalhadores 

ficariam presos por 15 dias em regime fechado102.   

Uma última observação a respeito do trabalho dos seringueiros trata de um 

flagrante único em toda a documentação consultada. É o relato de três revoltas desses 

trabalhadores, que aconteceram no ano de 1908 nas proximidades de Rio Branco nos 

tempos da administração do prefeito departamental Gabino Besouro. 

 Um dos primeiros prefeitos departamentais do Vale do Rio Acre, Besouro não 

era seringalista como seus antecessores e sucessores no cargo. Talvez por isso 

registrasse em seu relatório que havia nos seringais do Acre um sistema “defeituoso de 

pagamentos”. Dizia também que era necessária e urgente a implantação de um regime 

de contratos nessas propriedades, porque com a continuidade das dívidas, os conflitos 

entre patrões e fregueses (seringalistas e seringueiros) continuariam por muitas 

décadas103. 

 De alguma maneira os seringueiros sabiam que Gabino Besouro era um pouco 

diferente dos seus patrões, encontrando nele um administrador capaz de abrir pequenas 

portas de diálogo a respeito dos suas condições de trabalho. Diante disso os 

trabalhadores do Riozinho realizaram aquilo que o ex-prefeito chama literalmente de 

greve, saindo do seringal e indo acampar em frente à prefeitura de Rio Branco.  

 O prefeito informa que de imediato recebeu aquele grupo e que após ouvir suas 

reclamações achou justas as exigências. Em seu relatório anotou que procurou o 

proprietário do seringal, que resolveu atender as demandas solicitadas. A queixa dos 

                                                 
102 Matos, Raphael Augusto da Cunha. Relatório de governo. 1904. Rio Branco: Tribunal de Justiça do 
Acre. p. 125. 
103 Besouro, Gabino. Relatório de governo. 1908. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 102. 
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seringueiros era que o seringalista do Riozinho comprava a borracha por preços muito 

baixos, o que tornava o aviamento ainda mais caro104.  

 Poucos dias após a greve dos trabalhadores do Riozinho, Gabino Besouro diz 

que os seringueiros do Bagaço procederam da mesma forma, baixando da propriedade e 

vindo acampar em Rio Branco. Fala que as exigências foram parecidas e que procurou 

ouvir também o proprietário. Após as negociações, tanto o patrão quanto os seringueiros 

entraram em acordo. Nas palavras de Besouro 

 

Com relativa facilidade tenho conseguido o meu intento, procurando obter 
dos patrões e fregueses às concessões reciprocas, que me parecem reclamadas 
com direito; ou convencendo-os, pelo conselho e cabíveis ponderações, dar 
sem razão das queixas, fazendo sentir os direitos de uns e outros e os deveres 
correspondentes105. 

 

 Essas observações do prefeito para o Ministério do Interior indicam que os 

seringueiros perceberam que em sua administração poderiam ao menos tentar negociar 

melhores condições de trabalho, principalmente no que diz respeito aos pagamentos 

pela borracha produzida com os bens do aviamento. As falas dos seringueiros, filtradas 

pela narrativa do ex-prefeito, são evidências que esses trabalhadores não procuravam 

uma mudança completa da cadeia de aviamento, apenas reformas pontuais e locais a 

respeito dos preços praticados na compra da borracha. É possível visualizar também que 

esse grupo social sabia que sua condição era abusiva, principalmente no que diz respeito 

ao controle que estavam submetidos com relação às dívidas. 

 O último relato de Besouro demonstra, porém, que os seringueiros do Vale do 

Rio Acre pegaram carona nessas duas manifestações e começaram a mostrar uma 

organização cuja resistência fosse mais incisiva. Poucos dias depois da greve no 

Bagaço, os trabalhadores do Catuaba resolveram tomar de assalto o seringal. O Catuaba 

era propriedade da firma The Mello Brazilian Rubber Company que tinha investido com 

outra empresa britânica quase 700.000 libras esterlinas entre 1907 e 1908 em seringais 

do Acre e do Mato Grosso106. Nessa propriedade a firma havia colocado um gerente que 

era estranho à lógica de negociação com os trabalhadores da localidade, entrando em 

conflito com eles com relação ao fornecimento de aviamento. Os seringueiros tomaram 

a sede do seringal, prenderam o gerente, sua família e exigiram do prefeito um 

negociador no Catuaba.  
                                                 
104 Id, ibid, p. 101. 
105 Id, ibid. 
106 Brás, Wenceslau, opt. cit., p. 27. 
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 Gabino Besouro diz que mandou para a região de conflito o delegado Manoel 

Theophilo Maia, que era um dos sócios da empresa seringalista N & Maia e 

Companhia. Maia foi incumbido de negociar com ambas as partes, retornando dias 

depois da propriedade com um acordo selado. A firma tratou de demitir o gerente, 

colocando em seu lugar um antigo funcionário do barracão sede do seringal107. Esses 

casos demonstram que os seringueiros enxergaram a possibilidade de que era possível 

modificar as condições em que trabalhavam, exigindo melhores condições nos preços 

praticados pelos aviadores.  

  

Algumas notas de encerramento. 
 

 O papel da borracha no que diz respeito ao movimento da economia da 

Amazônia brasileira era de capital importância para essa região, tendo em vista que se 

colocava como seu principal produto. Nesse cenário a borracha acreana era disputada 

pelos estados do Amazonas e o Pará, que concorriam entre si para dominar o mercado 

desse artigo.  Mesmo não possuindo um porto de exportações tal como o de Manaus ou 

Belém, o Acre detinha uma produção de borracha que o colocava no mesmo patamar do 

Amazonas e Pará. Isso se deve a grande capacidade instalada nos seringais nativos dos 

vales dos rios Acre, Purus e Juruá.   

 Controlando esse complexo produtivo e comercial da borracha, os seringalistas 

eram os proprietários de seringais ao longo dos rios amazônicos. No Acre podemos 

perceber que um grupo pequeno desses proprietários controlava um grande número de 

trabalhadores. Esses trabalhadores, chamados de seringueiros, eram a base de 

sustentação de todo esse arranjo econômico. Os trabalhadores eram submetidos a uma 

rotina extenuante de produção de borracha e um complexo arranjo de dívidas, que os 

ligavam aos seus patrões, os seringalistas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Besouro, Gabino, opt. cit., p..101-102. 
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Capítulo 3. A cadeia de aviamento em questão: concorrência e falências de coronéis 

em tempos de crise. 

Apresentação. 

 

A historiografia que se debruçou sobre o ciclo da borracha percebeu que sua 

base de sustentação, a cadeia de aviamento, entrou em colapso frente à concorrência 

asiática a partir de 1912. Esses autores afirmam que os países asiáticos despejaram no 

mercado internacional tanta borracha, que o preço desse produto despencou e provocou 

a decadência desse ramo da economia amazônica. 

 Através de processos judiciais esse capítulo apresentará a cadeia de aviamento e 

seu desordenado arranjo de créditos e como eram suas relações mediadas pelo 

compadrio, tentando demonstrar que para além da concorrência asiática, essa rede 

produtiva e comercial faliu também por causa de suas contradições internas.  

O capítulo se organiza com uma discussão historiográfica introdutória, passando 

a seguir para uma exposição de como era formada a cadeia de aviamento e suas 

especificidades, seguindo para um debate sobre a crise e como os agentes desse sistema 

econômico lidaram com ela. 

 

Os processos judiciais como fontes. 

 

 Os documentos judiciais são fontes históricas hoje reconhecidas e amplamente 

estudadas. Como bem afirma Carlos Bacellar, os arquivos do judiciário têm uma 

importância capital para a pesquisa histórica, apesar de estarem em estado precário de 

conservação. Ainda com esse autor podemos dizer que as fontes mais garimpadas pelos 

historiadores nessas instituições são os inventários e testamentos, que contém uma gama 

de informações que vão desde a análise das crenças de uma época até a transmissão 

patrimonial de uma geração para outra108. 

 Esse e o próximo capítulo farão uso majoritário das informações colhidas no 

Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre, mas não terão foco nos testamentos e 

inventários, posto que esses não foram encontrados naquela instituição, e sim em 

processos judiciais em que de alguma maneira a N & Maia e Companhia aparece como 

parte interessada.  

                                                 
108 Bacellar, Carlos. Fontes documentais: uso e mau uso dos arquivos. In: Pinsky, Carla Bessanezi. Fontes 
históricas. São Paulo: Contexto, 2006. p. 36. 
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Bacellar diz que os processos judiciais são fontes que dão voz a diversos atores 

sociais, nos fornecem dados para entendermos as atividades mercantis, relações de 

vizinhança e das redes de sociabilidade em geral109. Suas observações foram valiosas 

para o tipo de leitura que propomos, sobretudo no que diz respeito aos questionamentos 

que apareceram ao longo da pesquisa e pelos testemunhos da época estudada110. 

Nesse sentido retomamos uma avaliação de trabalhos com processos judiciais 

que foi efetivada pelo historiador Sidney Chalhoub ainda no início da década de 1990. 

O historiador diz que os processos judiciais são testemunhos do que aconteceu em um 

determinado passado e podem extrapolar e muito as barreiras dos estudos sobre a 

criminalidade de uma época. Assim as manipulações e diversas representações 

presentes em uma peça processual são respostas para uma multiplicidade de interesses 

em voga num determinado contexto. Sua sugestão é que os historiadores interessados 

em pesquisar processos judiciais, devem desde logo enfrentar os problemas que essas 

fontes abrem111. 

Ao longo da pesquisa se percebeu que os processos judiciais em que a N & Maia 

tomava parte nos falavam de um tempo, aquele do Acre no período da borracha. A 

partir daí também se verificou que essas fontes traziam toda uma trama que envolvia 

conflitos de interesses pesquisa entre seringalistas, proprietários de casas comerciais, 

roceiros e até mesmo políticos regionais. Para tentarmos não cair nos meandros dessas 

fontes e assumir algum dos lados envolvidos nas tramas que testemunharam, utilizamos 

os conselhos de Carlos Bacellar: 

 

O historiador não pode se submeter à sua fonte, julgar que o documento é a 
verdade, assim como que o jovem candidato a recruta saiu de casa; antes de 
tudo, ser historiador exige que se desconfie das fontes, das intenções de quem 
a produziu, somente entendidas com o olhar crítico e a correta 
contextualização do documento que se tem em mãos112. 

 

 Por isso observamos que os processos judiciais que serão analisados cobrem as 

quatro primeiras décadas do século XX e são oriundos de querelas envolvendo 

cobranças de dívidas entre comerciantes, questões de ajustamento de conduta entre 

vizinhos e conflitos entre comerciantes e políticos. Ou seja, eles nos oferecem uma 

                                                 
109 Id, ibid, p. 37. 
110 Barros José D’Assunção. O campo da história. Petrópolis: Vozes, 2004. pp. 134-135. 
111 Chalhoub, Sidney. Trabalho, lar e botequim. Campinas: Ed. Unicamp, 2001. p. vii. 
112 Bacellar, opt. cit., p. 64. 
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gama de informações a respeito da inserção do Acre entre 1904 e 1945, em todas as 

suas longitudes e latitudes. 

 

A cadeia de aviamento 

 

 As relações de produção, comércio e trabalho durante o ciclo da borracha 

dependiam em grande parte de uma rede de organização desse complexo que era 

denominada de cadeia de aviamento. Essa cadeia apresentava variações de região para 

região e de uma época para outra. Levantamos então a seguinte questão: como era 

gerada a riqueza nesse tempo? 

 Dentre os autores que estudaram essa rede citamos dois, Roberto Santos e Pedro 

Martinelo. Ambos se debruçaram em longos estudos sobre a constituição da cadeia de 

aviamento, chegando a conclusões que dialogavam entre si em diversos aspectos. 

 Lançado em 1980 o História econômica da Amazônia de Roberto Santos tem um 

capítulo todo para discutir a formação e desenvolvimento da cadeia de aviamento113
. Ali 

o autor diz que no Grão Pará o uso da moeda não era corrente, tendo sido instituído 

somente em 1749. 

Nesse período um regime de crédito tomava conta das empresas coletoras de 

drogas do sertão, onde os trabalhadores retiravam da floresta temperos, carnes, peles e 

recebiam em troca mercadorias para o sustento. Nas palavras de Roberto Santos essas 

transações eram uma espécie de crédito sem dinheiro que os ribeirinhos chamavam de 

aviamento114. 

 Como as coletas de drogas do sertão eram insipientes no vale amazônico, o 

aviamento era ele também muito restrito. Com o crescimento da exploração da 

borracha, porém, esse sistema de crédito foi retomado e ampliado pelas elites 

econômicas regionais. Santos diz que houve uma coordenação entre investidores 

internacionais e comerciantes da Amazônia no sentido de se financiar a exploração da 

borracha, havendo uma introdução de recursos para que trabalhadores fossem levados a 

produzir borracha nos seringais. 

 Mas essa introdução monetária passou por uma filtragem, tendo em vista que os 

investidores internacionais compravam borracha de atravessadores locais pagando com 

                                                 
113 Santos, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia: 1820-1920. São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1980. 
114 Id, ibid, p. 156. 
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dinheiro. Estes adquiriam borracha com aviamento e seus fornecedores davam vazão a 

esse sistema de crédito, que era na segunda metade do século XIX uma prática secular, 

tradicional e adaptada às hierarquias sociais amazônicas do ciclo da borracha115.  

 Roberto Santos nos informa que o aviamento era um sistema produtivo e 

comercial que garantia aos membros dominantes da rede uma posição de superioridade 

perante os demais trabalhadores da economia regional, porque era usado para organizar 

também a pesca e a agricultura na região. Os seringueiros vindos do Nordeste, que eram 

contratados para trabalharem na extração da borracha, formaram a base produtiva e da 

exploração do aviamento. Nas palavras do autor, alguns seringueiros até recebiam 

algum estímulo monetário em dinheiro, mas 

 

ficava de tal forma isolado, pela própria disposição geográfica das atividades 
produtivas regionais, que seu vínculo com o 'barracão' se tornava exclusivo e 
ele perdia quase totalmente a liberdade de usar o que ganhava. Nessas 
condições, a grande função desempenhada pela moeda seguia sendo a 
prestação de serviços de cálculo116. 

 

 A cadeia do aviamento prendia os agentes da rede uns aos outros porque havia 

uma série de contratos formais entre seus organizadores, os seringalistas e seringueiros. 

Grosso modo a cadeia de aviamento era organizada entre as empresas seringalistas, que 

tinham seringais e vendiam borracha exclusivamente para uma casa aviadora local, que 

levava borracha para alguma casa aviadora de Manaus ou Belém e nessas capitais os 

produtos eram negociados com as casas exportadoras. 

 Esses agentes eram os controladores do sistema e o dinheiro só circulava em 

abundância entre as casas exportadoras e as aviadoras de Manaus e Belém. As demais 

recebiam pela borracha fornecida algum recurso monetário e gêneros industrializados, 

que chegavam às mãos dos seringueiros através dos seringalistas. Os trabalhadores 

seringueiros não possuíam terras, porque extraiam e produziam borracha nos seringais, 

lugares em que trabalhavam para os seringalistas, que pagavam pela borracha com 

gêneros do aviamento. A partir do que diz Roberto Santos, podemos montar uma 

estrutura para explicar esse primeiro modelo de aviamento (Figura 1). 

Através desse esboço podemos perceber que as casas exportadoras eram as 

financiadoras da cadeia de aviamento, os aviadores eram os atravessadores e os 

seringueiros os produtores, a base de sustentação dessa rede hierarquizada. Os 

                                                 
115 Id, ibid, p. 157. 
116 Id, ibid, p. 158. 
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seringueiros possuíam sua força de trabalho, os aviadores de segunda linha detinham a 

propriedade dos seringais, os de primeira linha forneciam basicamente o aviamento de 

toda a cadeia e as casas exportadoras vendiam borracha no mercado internacional 

(Figura 1). 

 
Figura 1: A cadeia de aviamento tradicional, vale amazônico, Brasil, 1890 – 1910. 
 
 

 
Fonte: Santos, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia: 1820-1920. São Paulo: 
T.A. Queiroz, 1980, p. 160. 
 

 Santos explica que a cadeia de aviamento era ela mesma a geradora de renda dos 

mandatários da Amazônia e não a borracha em si, porque eles se ancoravam na 

exploração dos trabalhadores seringueiros. Ele diz que essa renda 

 

resultava de extorquir do seringueiro, até o ponto de intolerância fisiológica, 
o máximo de rendimento com o mínimo de pagamento. O excedente era 
compartilhado pela rede de 'aviadores', transportadores, pelo governo, etc, 
inclusive pelos industriais117. 

 

 A borracha era apenas o produto dessa exploração, que se organizava de uma 

forma altamente hierarquizada e interdependente. Monetariamente o ciclo da borracha 

entrou em falência a partir da década de 1910, não conseguindo superar a produtividade 

asiática. Muitos dos agentes mandatários dessa rede entraram em falência, mas a 

maioria deles conseguiu se sustentar, porque a própria cadeia de aviamento não 

                                                 
117 Id, ibid, p. 162. 
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dependia em si do mercado internacional, mas em grande parte da exploração do 

trabalho seringueiro118. 

 Após Roberto Santos ter lançado seu estudo, Pedro Martinelo defendeu junto a 

Universidade de São Paulo sua tese de doutorado em História Econômica intitulada A 

batalha da borracha na segunda guerra mundial e suas consequências para o vale 

amazônico, elaborando uma discussão que fazia uma avaliação sobre a cadeia de 

aviamento. A sua ideia era de que essa rede se caracterizava pelo trabalho compulsório 

dos seringueiros119. 

 Seu texto dialogava, portanto, com as posições de Roberto Santos. Entre ambos 

havia uma diferença tênue, mas crucial porque Santos percebia que a cadeia de 

aviamento era um movimento econômico oriundo das relações sociais internas da 

Amazônia e que se inseriu dentro de um contexto maior de exploração da borracha no 

mercado internacional. Martinelo entende, por sua vez, que a instalação das empresas 

gumíferas no vale amazônico se deve ao fato de que na segunda metade do século XIX 

os países centrais do globo consolidaram suas economias monopolistas, com seus 

grandes trustes e que demandavam matérias-primas de países periféricos, no caso a 

borracha do Brasil. Nas suas palavras esses países periféricos eram  

 

Importantes escoadouros para sua produção industrial, estas novas economias 
dependentes desempenhavam papel decisivo na produção de capitais nas 
metrópoles, pois o expediente usado pelo capitalismo era o de investir 
capitais na indústria extrativa e bloquear o surgimento de qualquer indústria 
interna. Destarte, estavam garantidos, por um lado, o mercado para os seus 
produtos manufaturados e, de outra parte, o fornecimento das matérias-primas 
de que tanto careciam120.  

 

 Para Pedro Martinelo a cadeia de aviamento e o ciclo da borracha eram uma 

parte desse complexo mundial de exploração, que era operado pelos países centrais do 

mundo em favor de seus trustes empresariais. Nesse sentido a cadeia de aviamento era 

um braço de fornecimento local de matérias-primas para as industriais automobilísticas, 

pneumáticas e de plásticos em geral.  

 Mas apesar dessa oposição, os dois reconheciam, por exemplo, que o capital 

financista de toda a cadeia de aviamento era basicamente fornecido por grandes 

empresas da Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França e outros grandes países. 

                                                 
118 Discutiremos essas portas de saída da cadeia de aviamento nos capítulos 3 e 4. 
119 Martinelo, Pedro. A batalha da borracha na segunda guerra mundial e suas consequências para o vale 
amazônico. Rio Branco: UFAC, 1985. p. 251. 
120 Id, ibid, p. 25. 
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Martinelo cita como exemplo as companhias de navegação do Amazonas, que eram 

controladas por duas grandes empresas inglesas, a The Amazon Steam Navegation Co. 

e a The Amazon River Stean Navegation. Ambas eram responsáveis de levar a borracha 

dos portos brasileiros para o mercado internacional121.  

 Martinelo explica que as casas exportadoras, cujo capital era estrangeiro, 

compravam borracha dos atravessadores e pagavam suas contas com letras de crédito, 

que só eram quitadas após noventa dias, período em que os produtos já tinham sido 

vendidos. Essas operações até causaram certas resistências por parte dos atravessadores, 

que passaram eles mesmos a embarcar borracha por alguns períodos para o exterior. 

Essas operações, porém, eram deficitárias porque as casas exportadoras faziam com que 

o preço da borracha no mercado internacional entrasse em queda122. 

 Isso se deve ao fato de que a cadeia de aviamento até o período áureo do ciclo da 

borracha era extremamente hierarquizada, sendo controlada de perto pelas casas 

exportadoras. Para Martinelo a cadeia de aviamento se organizava da mesma forma que 

Santos havia traçado, explicando com mais ênfase o seu foco, a exploração do trabalho 

compulsório dos seringueiros. Segundo ele como a cadeia era extremamente vinculada 

ao controle do capital externo, a renda para seus agentes controladores regionais era 

gerada através do controle dos produtos aviados, que tinham um filtro peculiar. 

 Como o dinheiro circulava somente entre os atravessadores de primeira linha e 

as casas exportadoras, os demais agentes tinham que conseguir renda remetendo 

produtos aviados para as camadas inferiores. Esses produtos sofriam uma série de 

especulações ao longo da cadeia: 

 

O elevado custo nos fretes de cabotagem e os preços e lucros altíssimos 
exigidos pelos comerciantes sulistas encareciam sobremaneira as mercadorias 
entradas na Amazônia. O comerciante, por seu turno, calculava seus preços 
com uma margem de juros e lucros excessivos; o mesmo faziam os aviadores 
com os seringalistas que, por sua vez, carregavam sem comiseração, nos 
preços, sobre o seringueiro – extrator – o derradeiro destinatário desta cadeia 
de exploração e iniquidades destes intermediários sem escrúpulos123. 

 

 De uma maneira geral, Martinelo nos diz que os empresários atravessadores de 

Manaus e Belém eram explorados pelas casas exportadoras de capital monopolista. As 

                                                 
121 Id, ibid, p. 31. 
122 Id, ibid. 
123 Id, ibid, p. 35. 
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casas aviadoras tinham que conseguir renda, o que faziam explorando os seringalistas, 

que por sua vez arrochavam os seringueiros, a base dessa cadeia.  

 Tanto Roberto Santos quanto Pedro Martinelo apresentam uma análise 

macrossocial da cadeia de aviamento, demonstrando sua lógica e a maneira como a 

hierarquia da exploração seguia pela rede comercial até chegar em sua base, os 

seringueiros.  

 Nos documentos de época, porém, essa rede de exploração não era explicita. Os 

grandes agentes da cadeia de aviamento procuravam esconder como se dava a 

organização da rede e a exploração aguda dos trabalhadores seringueiros. Até o 

momento não encontramos relatos dos seringueiros sobre como se constituía a cadeia de 

aviamento no início do século XX.   

 Para confrontarmos esses dois historiadores, porém, faremos uso de relatórios 

oficiais e processos judiciais de agentes da cadeia de aviamento. Através dessas fontes 

poderemos ter acesso às informações de como esses atores viam a organização dessa 

rede de produção e comércio da borracha, percebendo como elas podem oferecer 

variações dos modelos explicativos consagrados pela historiografia.  

 Um dos primeiros relatórios que se debruçou sobre uma análise da produção da 

borracha foi elaborado por Wenceslau Brás e entregue à Sociedade Nacional de 

Agricultura em 1908. Intitulado A borracha, o texto se propunha explicar como se dava 

o processo produtivo e comercial do principal produto extrativo do Brasil124. 

 Brás não trata do conceito de cadeia de aviamento, mas elabora uma narrativa 

dizendo que a borracha da Amazônia é apenas mais uma das que são produzidas no 

Brasil, porque havia zonas de extração na Bahia, Minas Gerais, Piauí e Maranhão, que 

exporta sua produção no porto de Tutóia. 

 Nos arredores da cidade de Corumbá, no Estado de Mato Grosso, concentrava-se 

o segundo maior polo de exploração gumífera do país, sendo negociados no porto de 

Murtinho uma quantidade sempre crescente do produto desde o início do século XX. O 

autor informa que essa produção era creditada ao Uruguai, tendo em vista que era 

exportada internacionalmente pelo porto de Montevidéu125.  

 Com relação a maior parte da produção nacional, Brás diz que de longe o Pará é 

o Estado onde mais se produz borracha. Essa, porém, não se concentra em uma região, 

mas ao longo de quarenta e sete municípios dos cinquenta e quatro de todo esse Estado. 

                                                 
124 Brás, opt. cit.  
125 Id, ibid, p. 35-36. 
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Apesar disso, os rios com maior produtividade na Amazônia eram o Purus, Juruá, 

Madeira, Solimões e Javari, todos correndo em grande parte pelo Amazonas.  

 A concentração da maior parte das exportações de borracha no Brasil eram 

basicamente efetivadas em Manaus, Belém e Santarém, que juntas mandavam para o 

exterior quase noventa por cento da produção nacional. Ainda pelo porto de Manaus 

passavam uma quantidade anual de quase mil toneladas que vinham das cidades 

peruanas de Iquitos e Caballo Cocho126. 

Brás fala que toda essa produção de borracha no Brasil depende dos capitais 

estrangeiros, que na sua visão são os verdadeiros financiadores desse complexo 

comercial. Ele cita como exemplo desse processo de financiamento os investimentos 

das empresas inglesas The Brazilian Rubber Plantations Estates e The Mello Brazilian 

Rubber Company, que juntas injetaram no Amazonas e Mato Grosso cerca de 675.000 

libras esterlinas no biênio 1907-1908127.  

 Esse relatório, portanto, aponta alguns caminhos importantes para 

compreendermos o processo de formação dessa rede. Noutro, o do ex-prefeito 

departamental do Vale do Rio Acre, Plácido de Castro, podemos encontrar mais 

algumas referências importantes, sobretudo no que diz respeito aos problemas 

enfrentados pelos seringalistas (o tom de Castro, porém, é de aliança para com esses 

proprietários)128. 

 Castro nos informa que a cadeia de aviamento começa no Nordeste, 

principalmente no Ceará. Lá os seringalistas contratam os trabalhadores fornecendo um 

adiantamento em dinheiro, roupas, hospedagem e transporte para a Amazônia. Segundo 

ele muitos seringalistas são aviltados nesse processo, porque alguns trabalhadores 

fogem logo que recebem esses adiantamentos. 

 Além disso, os trabalhadores que são transportados sofrem pressões dos 

seringalistas concorrentes, que vão de porto em porto adentrando nos vapores e levando 

os seringueiros arregimentados. Dá como exemplo a casa Souza & Company, do 

seringal acreano Soledade, que perdeu toda uma tropa de trabalhadores no porto de 

Manaus129. 

 O autor do relatório diz que quando os seringueiros são alocados nos seringais, 

eles começam a produzir borracha primeiramente para pagar os custos de sua 

                                                 
126 Id, ibid. 
127 Id, ibid, p. 27. 
128 Castro, José Plácido de. Relatório de governo. 1907. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 17. 
129 Id, ibid, p. 17-18. 



99 

 

contratação inicial (os adiantamentos em dinheiro, roupas, hospedagem, transporte e 

alimentação). Depois de quites esses gastos, o trabalhador deve pagar os débitos com 

sua manutenção e se ao final de cada ano conseguir obter um saldo, pode receber em 

dinheiro130. 

 Para Plácido de Castro os verdadeiros assaltados pela cadeia de aviamento são 

os seringalistas, que devem vender a borracha produzida em seus seringais para os 

aviadores. Estes comerciantes compram o produto a preço do dia, descontando o 

aviamento, impostos, despesas com o transporte e beneficiamento. Ao término dessa 

negociação, o 

 

proprietário é torpemente roubado na classificação e na pesagem, e só depois 
de tantos e tão grandes assaltos, são confeccionadas as chamadas contas de 
venda, onde não há alguma de authenticidade da parte do comprador, de 
forma que, muitas vezes, como nos aconteceu recentemente, a borracha 
vendida a 6$800, liquida apenas 4$700 por kilo131. 

 

 Na narrativa de Castro, os aviadores após adquirirem a borracha dos 

seringalistas nesse contexto de aquisição que era sempre fraudulenta, revendiam a 

borracha para as casas exportadores em Manaus e Belém sempre a preços vantajosos. O 

relatório conclui a explanação sobre a cadeia de aviamento dizendo que os seringueiros 

não são explorados pelos patrões a comprar o aviamento. Esses trabalhadores é que 

possuíam uma índole perdulária, entregando-se às bebedeiras, comprando objetos de 

luxo e endividando-se todo o final de ano com os regatões132. 

 Ao falar da cadeia de aviamento, Plácido de Castro identificava em seu relatório 

de governo o verdadeiro explorado dessa rede, os seringalistas. Eram esses proprietários 

os agentes que eram roubados pelo complô entre aviadores e exportadores de borracha. 

Os seringalistas eram patronos e bons investidores, tendo em vista que empregavam 

seringueiros e ainda assim continuavam obstinadamente com suas atividades. 

 Após a leitura desses dois relatórios, podemos partir para os processos judiciais. 

Nesses documentos encontramos os agentes da cadeia de aviamento nos falando sobre 

como organizavam seus negócios, a maneira como produziam e negociavam a borracha. 

Nessas fontes não temos falas diretas sobre a cadeia de aviamento, mas podemos fazer 

inferências de como ela se organizava. 

                                                 
130 Id, ibid, p. 20-21. 
131 Id, ibid, p. 20. 
132 Comerciantes avulsos que percorriam os seringais vendendo produtos por fora da cadeia de aviamento. 
Falaremos deles a seguir. 
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 Uma inferência possível pode ser tecida a partir de uma série de cartas entre a 

empresa seringalista do Acre, N & Maia e Companhia, com a casa aviadora de Belém, 

Pereira Bessa. Essas firmas comerciais mantinham uma relação de aviamento que 

podem fornecer dados importantes sobre como a cadeia se organizava.  

 Nesse sentido uma das cartas diz que a N & Maia vendia borracha para a Pereira 

Bessa, que pagava com aviamento. Essa missiva informa também que a Pereira Bessa, 

por sua vez, revendia a borracha para a casa exportadora Alves Braga de Belém. Em 

fevereiro de 1911 a Pereira Bessa dizia para sua cliente no Acre que a Alves Braga lhe 

comprava borracha a crédito, ou seja, pagando somente após dois meses de carência. 

 A Alves Braga explicou que o mercado da borracha se apresentava deficitário, 

logo não iria mais investir na borracha da Pereira Bessa. De imediato a casa aviadora de 

Belém procura a N & Maia para pedir remessas de borracha, que seriam pagas 

normalmente com o aviamento que não seria cortado133.     

 Até esse momento o que vemos nessa relação é o padrão clássico da cadeia de 

aviamento: os seringueiros produziam seringa para a N & Maia, que revendia para a 

Pereira Bessa em troca de aviamento, que por sua vez atravessava para a Alves Braga. 

Acontece que a Alves Braga cessava seu fluxo de compras de borracha, fechando assim 

uma porta para a Pereira Bessa, que se via na obrigação de manter uma rede de 

aviamento em detrimento da manutenção de sua cliente no Acre. 

 A Pereira Bessa mesmo sem ter para quem vender a borracha da N & Maia, 

passa ela própria a comprar a borracha da sua cliente e mandar carregamentos de 

aviamento. Os custos dessas operações vão onerar a casa aviadora, tendo em vista que 

ela não tinha para onde escoar a borracha e quitar seus débitos de aquisição dos 

produtos do aviamento da N & Maia134. 

 Assim, a casa aviadora de Belém dá início a outro padrão de aviamento ao 

comprar a borracha da empresa seringalista acreana, revendendo ela mesma no mercado 

consumidor e fornecendo o aviamento. A Pereira Bessa assumia nesse caso o papel de 

financista da cadeia de aviamento (Figura 2). 

Com a ausência de uma casa exportadora, a Pereira Bessa assumia o papel de 

financista, mas sem qualquer experiência naquele momento com as negociações de 

borracha no mercado consumidor. Nesse padrão a casa aviadora de Belém teria que 

                                                 
133 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0301 de 1916. Março de 1916.  Carta da 
Pereira Bessa a N & Maia em 11 de fevereiro de 1911. 
134 Os problemas vivenciados por essa empresa serão debatidos no capítulo 3. 



101 

 

procurar consumidores no mercado brasileiro que eram poucos no início do século XX 

ou vender borracha nas bolsas de Londres, o que seria caro e complicado. 

 Na relação que se mantinha entre a casa aviadora, a empresa seringalista e o 

seringueiro o aviamento permanecia mais ou menos como vinha sendo praticado. O 

seringueiro continua sendo à base de sustentação dessa outra maneira de se articular a 

cadeia de aviamento (Figura 2).  

 

Figura 2: A cadeia de aviamento em crise, vale amazônico, Brasil, 1910-1915. 
 
 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0301 de 1916. Março de 1916. 
Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 11 de fevereiro de 1911. 

 

Em outra carta trocada entre a Pereira Bessa e a N & Maia encontramos uma 

lista de produtos aviados, que na fatura estavam descriminados como produtos para 

serem remetidos aos seringueiros. Essa lista é de suma importância, pois flagra quais os 

produtos que eram aviados entre essas empresas, quanto valiam e a quantidade de cada 

item. A lista é relativa da remessa de aviamento enviada ao Acre em 12 de junho de 

1911 (Tabela 1). 

Os produtos listados nessa remessa de aviamento da Pereira Bessa para a N & 

Maia chegavam perto de treze contos de réis, o que era um carregamento considerável e 

que ocuparia os interiores de um grande vapor para transportar a carga de Belém a Rio 

Branco, capital do Acre. 

 Podemos ver que essa carga de aviamento poderia ser dividida em três tipos de 

produtos: a) os alimentícios de primeira necessidade como milho, arroz, feijão charque, 
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carne seca de primeira, segunda, cebola e sardinha; b) alimentos de segunda necessidade 

tais como manteiga, biscoito, goiabada, leite condensado e salame; c) bebidas que 

incluem cervejas, vinhos, conhaques e champanhe (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Produtos aviados entre a casa aviadora Pereira Bessa e a empresa seringalista 
N & Maia em carregamento de 1911, circuito Belém-Rio Branco. 
 

Produtos Quantidade  Valor (Réis). 

   

Charque 4.886 kgs 4.718.210 

Milho 1.300 kgs 1.060.000 

Feijão  1.800 kgs 990.000 

Sardinha 1000 caixas 920.000 

Champanhe 5 caixas 700.000 

Cerveja fina 10 caixas 480.000 

Leite condensado 40 caixas 480.000 

Vinho 20 caixas 420.000 

Carne seca de primeira 20 caixas 420.000 

Arroz 500 kgs 375.000 

Conhaque 5 caixas 325.000 

Manteiga 5 caixas 275.000 

Biscoitos 2 caixas 240.000 

Cerveja 20 caixas 200.000 

Goiabada  2 caixas 188.000 

Vinho Porto Moreira 5 caixas 185.000 

Feijão preto 300 kgs 176.000 

Cebolas 20 caixas 160.000 

Vinho Porto Adriano 10 caixas 140.000 

Salame 15 caixas 120.000 

Carne seca de segunda 10 caixas 100.000 

Feijão branco 150 kgs 90.000 

   

Totais 8.936 kgs e 1167 caixas 12.762.210 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0301 de 1916. Março de 1916.  
Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 12 de junho de 1911. Há doze itens da lista que estão com grafia 
ilegível.  
 

 O carregamento já tinha um valor alto para a N & Maia, que deveria caprichar 

nos juros para repassar alguns dos produtos listados para os seringueiros. É possível que 
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todos esses itens estivessem acessíveis para os trabalhadores que estivessem dispostos a 

arcar com o endividamento. 

 Como os seringueiros eram proibidos pelos seringalistas de cultivarem alimentos 

para sua subsistência, podemos ter acesso com essa lista a determinados aspectos da 

alimentação desses trabalhadores. Muita conserva, carboidratos e poucas fibras 

formavam uma alimentação calórica e regrada, quando possível, com alguma bebida.   

 A partir de outro processo judicial encontramos novamente a N & Maia e 

Companhia nos fornecendo mais algumas pistas sobre a cadeia de aviamento. A Pereira 

Bessa entrou em falência pouco tempo depois de assumir o papel de financista da rede 

em que se envolveu com a N & Maia, logo a empresa seringalista acreana percebeu que 

havia aí uma possibilidade de atuação.  

 Ela poderia formar uma cadeia de aviamento local, no Acre, controlada a seu bel 

prazer. Em um comunicado do final de 1928 podemos ler o gerente do seringal 

Remanso, que pertencia a N & Maia, comunicando aos seus patrões que a produção de 

borracha do ano estava pronta para ser recolhida no porto. 

 O gerente Antônio Rodrigues Sampaio informava que os seringueiros haviam 

coletado seringa e produzido borracha desde fevereiro daquele ano, entrando nas 

florestas por cerca de oito meses. Diz que a maioria desses trabalhadores estava naquele 

momento no porto do seringal, esperando pelo aviamento da temporada e por alguma 

notícia135. 

 A N & Maia responde ao gerente de que enviaria o aviamento no vapor 

ZéFlorencio, que deveria retornar a Rio Branco com a borracha produzida. Na capital o 

vapor seria abastecido ainda com castanha e seguiria para Manaus, onde os produtos já 

tinham compradores136. 

 Não encontramos como o vapor ZéFlorencio voltou de Manaus. Presumimos que 

na capital amazonense a firma seringalista do Acre vendesse a borracha e a castanha 

para qualquer comprador de ocasião, adquirindo nos pontos mais baratos da cidade os 

aviamentos necessários para seus clientes no Acre.  

 Agindo dessa forma a empresa liberava-se das transações hierárquicas nas quais 

se submetia às casas aviadoras (como a Pereira Bessa de Belém). Sua base de 

sustentação no Acre era mais ampla, porque como as casas aviadoras deixaram de atuar 

                                                 
135 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2401 de 1929. Novembro de 1928.   
Auto provisório de manutenção de posse em favor da N & Maia e Companhia. 
136 Id, ibid. 
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na região com a crise da borracha, a N & Maia se transformava em fornecedora de 

aviamento para empresas menores e principalmente para os seringueiros que 

trabalhavam em suas propriedades. 

 A empresa passou a atuar regionalmente emprestando dinheiro para outras casas 

comerciais e seringalistas, fornecendo aviamento para aviadores menores, mantendo 

seringais e uma rede de produção de borracha contando inclusive com lanchas e vapores 

de transporte próprios137. A partir disso podemos montar outro modelo formal da cadeia 

de aviamento (Figura 3). 

 

Figura 3: Cadeia de aviamento na estagnação do ciclo da borracha, vale amazônico, 
Brasil, 1920-1945. 
 
 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2401 de 1929; Arquivo Histórico 
do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0907 de 1906. Julho de 1906; Arquivo Histórico do Tribunal 
de Justiça do Acre. Processo n. 2202. Esses e outros que serão discutidos no capítulo 3. 
 

 Nesse modelo vemos outra forma que a cadeia de aviamento assumiu a partir da 

crise do ciclo da borracha. Aqui desapareceram as casas exportadoras e aviadoras, 

assumindo a N & Maia um papel de financista local da cadeia de aviamento, ou noutras 

palavras, desvinculada da rede hierarquizada na qual era submetida, a empresa passou a 

                                                 
137 Essa capacidade da empresa em superar a cadeia de aviamento será discutida nos capítulos 3 e 4. 
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formar uma base economia mais ampla para sua sustentação na produção e comércio da 

borracha. 

 Por se tratar de uma empresa local, fornecendo aviamento para outras 

companhias do Vale do Rio Acre menores que ela, a N & Maia não tinha que se 

preocupar tanto assim em vender borracha nos mercados internacionais. Qualquer 

negociação por mínima que fosse nas praças de Manaus ou Belém poderia lhe render 

lucros, porque a manutenção do sistema dependia muito mais da exploração dos 

trabalhadores seringueiros do que propriamente das vendas de borracha (Figura 3). 

 A venda de borracha para a N & Maia nesse cenário era tão somente um negócio 

a mais da sua cadeia de aviamento. Isso sem falar que com a crise a partir de 1912, no 

Vale do Rio Acre a firma dominou quase que soberana o mercado desse produto, 

porque suas competidoras entraram em falência ou seus proprietários mudaram de 

atividades. Com pouca concorrência e encontrando um contexto favorável para atuar 

como aviadora, a N & Maia encontrou, na época de crise, um espaço de conforto aberto 

pela ausência das casas aviadoras de Belém ou Manaus (Figura 3).  

 Após fazermos essa passagem palas formas de organização da cadeia de 

aviamento, percebemos que essa rede era sustentada pela renda gerada na exploração 

dos trabalhadores seringueiros. Em qualquer etapa da evolução do ciclo da borracha, os 

seringueiros foram a base desse sistema econômico. Sobre suas costas deitavam-se as 

elites que controlavam as sucessivas formas de organização da cadeia de aviamento.  

 

A cadeia de aviamento que não soube se adaptar. 

 

A cadeia de aviamento da borracha na Amazônia entrou em colapso devido a sua 

incapacidade de se adaptar perante seus concorrentes internacionais. A produtividade 

asiática da borracha estava ancorada em fazendas de criação de seringueiras, que 

conseguiam em um espaço geográfico muito menor, produzir mais do que a Amazônia.  

Essa inépcia para com a adaptação se deve ao fato de que os agentes da cadeia 

de aviamento não foram capazes de modificar antigas estratégias comerciais frente a 

esses novos concorrentes vindos da Ásia e comandados em sua maioria pela Inglaterra. 

Algumas dessas estratégias eram verdadeiros entraves para a continuidade do ciclo da 

borracha e faziam com que a cadeia de aviamento fosse ficando deficitária com o passar 

dos anos. As dívidas entre as partes envolvidas nessa rede, por exemplo, impediam que 

relações de comércio menos deficitárias surgissem nesse contexto.  
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Podemos acompanhar esse processo de endividamento na relação entre os 

seringueiros e seus patrões. Os seringueiros produziam a borracha em suas colocações e 

as vendiam para os seringalistas, que não pagavam em dinheiro pelo produto, mas com 

alimentos em conservas, armas e utensílios diversos.  

Os seringalistas, por sua vez, revendiam a borracha para casas aviadoras em 

Belém ou Manaus, recebendo em troca algum recurso monetário e principalmente 

produtos industrializados. As casas aviadoras revendiam a borracha para as casas 

exportadoras, que pagavam em dinheiro.  

Nesse sentido todo o processo de produção e comércio da borracha na Amazônia 

era baseado em uma rede hierarquizada de agentes dependentes uns dos outros. As casas 

exportadoras podem ser consideradas as financiadoras desse processo de endividamento 

e os demais agentes seus dependentes138. 

Diante desse exemplo percebem-se como as estratégias de ação dos mandatários 

da cadeia de aviamento eram hierarquizadas, não oferecendo grande margem de 

manobra por parte de seus integrantes. Mas não só a esfera econômica da Amazônia da 

borracha era permeada por relações fechadas. Os contratos para fornecimentos de 

borracha firmados entre seringalistas e os proprietários das casas aviadoras, por 

exemplo, era resultado de acordos entre cavalheiros, que sequer assinavam qualquer 

documento para executarem suas transações. A esfera política que circundava a cadeia 

de aviamento era dominada por uma ética normativa pré-escrita, onde os contratos 

escritos não tinham vez.   

Então o processo de adaptação da cadeia de aviamento conviveu com elementos 

tradicionais das relações comerciais da Amazônia, que demoraram a se modificar. 

Muitos interpretes do ciclo da borracha pensaram esse processo como a superação dos 

atrasos regionais, ou seja, a caminhada da economia em direção a uma modernização 

constante.  

Márcio Souza, por exemplo, enxerga que esse processo tem a ver com a inserção 

da Amazônia ao Brasil. Para ele a região foi de fato um país muito superior ao Brasil-

colônia, que vivia mergulhado na escravidão. Souza diz que o Grão Pará era entre 1630 

e 1823 uma zona que quase desconhecia o trabalho escravo, possuía manufaturas, 

 

                                                 
138 Santos, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia: 1820-1920. São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1980. 
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uma verdadeira vida urbana e uma população erudita que teceu laços 
estreitos com a Europa desde o século XIX. Aliás, nisso residem as maiores 
possibilidades de resistência e de sobrevivência dessa região139. 

 

 Para este autor a presença dos atrasos na vida social e política dos habitantes da 

Amazônia se devem aos processos violentos de sua anexação como tábua de salvação 

econômica para o resto do país a partir de 1823. Na sua visão, após esse acontecimento 

a Amazônia jamais completou sua modernização. 

 Muitos autores consideram que as contradições entre uma Amazônia moderna e 

outra atrasada afloraram no período do ciclo da borracha. Para Ana Maria Daou esse 

tempo trouxe essa região de fato para dentro do cenário brasileiro, porque seu principal 

produto de exportação era a segunda força da economia nacional. Nas palavras da 

autora: 

 

Os seringais do Pará, do Amazonas e do Acre monopolizaram a produção 
mundial da goma-elástica até o final da década de 1910. Transformações 
econômicas e sociais marcaram profundamente as sociedades. O lucro da 
borracha, especialmente advindo do avultado valor das exportações, 
promoveu uma significativa alteração da morfologia social, facultou aos 
indivíduos o acesso a novos estilos de vida e tanto Belém quanto Manaus 
foram objeto de expressivas intervenções no sentido da modernização dos 
serviços urbanos, da ampliação dos espaços públicos e dos reforços dos 
controles sociais140. 

 

 Na descrição de Daou a modernização provocada pelo ciclo da borracha gerou 

riquezas e alterou alguns padrões no comportamento das elites de Manaus e Belém. 

Assim o processo de modernização do ciclo da borracha operou a instalação de uma 

sociedade extremamente hierarquizada.  

 Mediante essa descrição percebe-se que a modernização da Amazônia não se 

deu apenas na economia, mas também atingiu as esferas política e social da região. 

Avaliando os trabalhos dos historiadores que discutiram o processo de modernização do 

ciclo da borracha, Rosineide Bentes afirma que muitos fizeram uma oposição entre a 

floresta primitiva, natural e vazia na qual se coletava a seringa na Amazônia com as 

“plantations” da Ásia. Segundo a autora nessa oposição considerava-se os processos da 

                                                 
139 Souza, Márcio. Amazônia e modernidade. Revista Estudos Avançados, São Paulo, v. 16, n. 45, p. 31-
36, 2002. p. 35-36. 
140 Daou. Ana Maria. Instrumentos e sinais da civilização: origem, formação e consagração da elite 
amazonense. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 6, suplemento, p. 867-888, 
2002. p. 868. 
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Ásia como um estágio superior da evolução comercial e financeira em torno da 

borracha141.  

 Bentes diz que esses autores afirmam que diante desse complexo de exploração 

moderno da Ásia, a produção primitiva da borracha brasileira teria fracassado. Na sua 

concepção o que ocorreu foi um confronto entre dois modos diferentes de apropriação 

da terra: na Amazônia a exploração da borracha se apropriava da terra a partir dos 

seringais, que eram medidos pela quantidade de seringueiras nativas que possuíam; na 

Ásia a terra era vista como um espaço em que a floresta deveria ser derrubada para dar 

lugar as rubber plantations, ou seja, aos seringais de cultivo. 

  Para a autora foi dessa oposição entre as formas de apropriação da terra é que 

teria surgido o declínio da borracha no Brasil frente à concorrência asiática. Assim ao 

contrário dos métodos científicos seguidos em países como o Ceilão, Indonésia e outros, 

que separam a produção da borracha das práticas de conservação, no Brasil a 

apropriação dos seringais estava baseada na preservação da floresta e no seu uso como 

mercadoria de controle social142. 

 Dialogando com esses autores propomos que a cadeia de aviamento no Acre seja 

compreendida dentro de um contexto em que as novas formas de interações sociais, de 

uso das tecnologias produtivas e enfrentamentos políticos entraram em choque com 

aspectos arcaicos desse cenário como o poder quase irrestrito dos coronéis de barranco 

no início do século XX, a permanência das relações de compadrio no controle das trocas 

econômicas, etc.  

A ideia é que possamos perceber como os agentes mandatários da cadeia de 

aviamento usaram essa rede para consolidarem suas posições, submeterem dependentes 

e concorrentes, tratando em segundo plano suas estratégias comerciais. A tentativa é 

superar a concepção historiográfica corrente de que a convivência desses elementos 

contraditórios seja percebida como de um lado o avanço de um processo de 

modernização, superior, e de outro a permanência de contextos superados, inferiores. 

  

A crise da borracha. 

 

                                                 
141 Bentes, Rosineide. A apropriação ecológica dos seringais na Amazônia e a advocacia das rubber 
plantations. Revista de História, São Paulo, v. 02, n. 151, p. 115-150, 2004. p. 2. 
142 Id, ibid, p. 3. 
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Sobre o ciclo da borracha há uma interpretação corrente de que na Amazônia 

brasileira esse período entrou em declínio por conta da moderna zona de produção 

asiática, que superou a nacional devido a sua alta produtividade. Essa interpretação se 

apresenta dominante na historiografia e tem uma raiz explicativa que remonta a primeira 

década do século XX. Para seguirmos adiante com uma análise desse tempo, cabe 

levantarmos agora um debate com a historiografia. 

 A alta produtividade asiática é fruto da abertura de grandes fazendas de 

seringueiras naquele continente a partir do final do século XIX. Essas fazendas de 

plantio de seringueiras demoraram perto de vinte anos para chegarem à maturidade, 

atingindo assim a partir de 1912 uma produção que completamente varreu a brasileira e 

entulhou os mercados internacionais de borracha com toneladas e toneladas do produto. 

A explicação desse contexto pode ser encontrada em Roberto Santos, Bárbara Weinstein 

e Pedro Martinelo, autores clássicos para a compreensão do ciclo da borracha143.  

 Os principais elementos que nortearam as explicações desses intérpretes 

clássicos já estavam, porém, presentes em alguns relatos contemporâneos à crise desse 

período tais como alguns estudos que foram patrocinados por organizações estatais 

interessadas no mercado da borracha. Um desses relatos é um estudo patrocinado pelo 

então prefeito departamental do Vale do Rio Acre em 1911, Epaminondas Jácome. 

 Jácome, na época da elaboração de seu relatório de governo a ser enviado ao 

Palácio do Catete, encomendou um amplo estudo a respeito da produção e do mercado 

da borracha no Brasil e na Ásia. O estudo levantou alguns dados que descreviam a 

capacidade produtiva instalada de países como a Indonésia, Ceilão e Índia para a 

produção de borracha. Diante desse levantamento começa seu texto com um alerta de 

que  

 

Este Departamento está ameaçado de soffrer, em futuro próximo, uma grave 
crise. Já ninguém ignora que a indústria estractiva da borracha nativa está em 
risco de ser inteiramente anniquilada pela séria concorrência que, dentro em 
poucos annos, lhe fará a borracha de plantação144. 

 

 Epaminondas Jácome alertava o Palácio do Catete que em 1911 era preciso que 

os coronéis da borracha e os governos amazônicos modificassem a cadeia de aviamento, 

                                                 
143 Santos, op. cit; Weinstein, Bárbara. The Amazon Rubber Boom. 1850-1920. Stanford: Stanfor 
University Press, 1983; Martinelo, Pedro. A batalha da borracha na segunda guerra mundial e suas 
consequências para o vale amazônico. Rio Branco: UFAC, 1985.  
144 Jácome, Epaminondas. Relatório de governo. 1911. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 143.  
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tendo em vista que naquele ano todos sabiam que as autoridades britânicas vinham 

cultivando borracha em plantações por toda a Ásia.  

 O texto ainda informa que a área contígua de seringueiras plantadas nessas 

regiões da Ásia em 1909 passava de mais de 420.000 hectares. Em 1910 esse número 

tinha alcançado mais de 700.000 hectares e deveria passar de 800.000 em 1911. Essa 

área cultivada já tinha um fluxo produtivo capaz de despejar nos mercados 

internacionais tanta borracha, que o preço do produto iria despencar até o início de 

1912. Nas estimativas de Epaminondas Jácome haveria inclusive mais seringueiras 

cultivadas na Ásia do que as naturais de toda a Amazônia. Em cálculos razoáveis, 

segundo ele, seria possível que essas plantações já tinham mais de 124.000.000 de 

seringueiras145.   

 Esse estudo aponta que as plantações asiáticas estavam atraindo numerosas 

companhias internacionais, que começavam a investir nesses negócios, gerando 

escassez de recursos e fuga de capitais nas praças de Manaus e Belém. Em 1910 o 

número de firmas internacionais que deixaram essas duas capitais tinha chegado a 

160146.  

Em linhas gerais o estudo patrocinado por Epaminondas Jácome demonstra que 

em 1911 já era possível prever-se como a borracha asiática afetaria a brasileira. Em duas 

décadas as fazendas asiáticas de cultivo de seringueiras tinham superado a indústria 

extrativa da borracha brasileira, que era muito antiga e remetia aos tempos coloniais. 

Márcio Souza diz que essa indústria antiga do Grão Para e do rio Negro era  

 

fundada na produção manufaturada, a partir das transformações do látex. Era 
uma indústria florescente, produzindo objetos de fama mundial, como 
sapatos e galochas, capas impermeáveis, molas e instrumentos cirúrgicos, 
destinados à exportação ou ao consumo interno147. 

 

 Como essas atividades econômicas, tão antigas no Brasil, foram superadas pela 

espetacular produtividade asiática? O que se verifica a partir do texto de Epaminondas 

Jácome é que a capacidade produtiva de borracha instalada na Ásia era fruto de um 

processo de cultivo, no qual as seringueiras eram aclimatadas, plantadas em série e 

exploradas. Tudo nesse processo remetia aos complexos fabris da Europa, Estados 

Unidos e Japão, já que a organização das técnicas e do trabalho nessas fazendas de 

                                                 
145 Id, ibid, p. 144. 
146 Id, ibid, p. 144-145. 
147 Souza, op. cit., p. 31-32. 
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seringueiras era parecida com as rotinas de uma fábrica. Na Amazônia, como bem alerta 

o estudo do ex-prefeito departamental, a cadeia de aviamento ficou estagnada, presa nas 

malhas do endividamento de seus agentes, na baixa lucratividade e incapaz de competir 

com as plantações148.  

 Apesar de fazer essa constatação o texto de Epaminondas Jácome não demonstra 

os motivos dessa estagnação na cadeia de aviamento. Talvez não fosse interessante 

naquele momento levantar críticas contra os agentes dessa rede em um relatório 

governamental e ele próprio era um homem compromissado com muitos desses 

mandatários. Mas os agentes da cadeia de aviamento também percebiam que a crise 

nessa rede era uma realidade na década de 1910. Alguns relatos desses agentes 

demonstram ainda que além de perceberem a crise, eles sabiam quais eram os motivos 

que levaram a estagnação de seus negócios.  

 Por meio de uma série de cartas trocadas entre a casa aviadora Pereira Bessa e a 

empresa seringalista do Vale do Rio Acre, N & Maia e Companhia, é possível termos 

acesso a uma parte desses relatos. Essas duas firmas mantinham desde o início do 

século XX uma relação comercial na cadeia de aviamento, na qual a N & Maia fornecia 

borracha para a Pereira Bessa, que pagava em troca com produtos industrializados.  

 No início de 1911 a casa exportadora Alves Braga havia rescindido sua relação 

comercial com a Pereira Bessa, deixando de comprar sua borracha. A Alves Braga 

enviou um comunicado para a Pereira Bessa através de seus gerentes, os senhores 

Avelino e Cagy. Nele informava que o mercado da borracha em Belém estava em crise 

devido à concorrência internacional, que o Brasil sofreria uma recessão, logo não 

poderia mais receber a borracha da casa aviadora149.  

 A casa aviadora de Belém destituída do seu comprador de borracha envia para a 

N & Maia um comunicado informando o ocorrido. A firma paraense também informa a 

empresa acreana que o mercado da borracha entrava em crise, a produção internacional 

tomaria o lugar da brasileira dentro em breve e por isso imploravam ansiosamente por 

algum envio de borracha o mais rápido possível150.  

Poucos dias após a Pereira Bessa enviava a N & Maia um aviso de quanto que a 

empresa acreana estava lhe devendo, lembrando que em Belém as casas exportadoras 

não queriam mais comprar borracha devido aos seus estoques abarrotados com esse 

                                                 
148 Jácome, op. cit., p. 144. 
149 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0301. Março de 1916. Carta da Pereira 
Bessa a N & Maia em 01 de fevereiro de 1911. 
150 Id, ibid.  
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produto. A carta diz que o mercado internacional da borracha via seus preços caírem dia 

após dia151.    

Somamos a esse vai e vem um comunicado da Pereira Bessa de dezembro de 

1911, dizendo que recebeu da N & Maia uma determinada quantia de borracha para 

pagamento das dívidas em aberto, fazendo também o seguinte pedido: 

 

Em outro motivo e aguardando o favor de suas prezadas ordens para 
qualquer remessa de gêneros com que os amigos nos queiram obsequiar e 
para a qual podem contar com a segurança do nosso maior cuidado e 
interesse, nos firmamos antecipadamente, agradecidos, com súbita estima e 
apreço152. 

 

 Segundo a carta, a Pereira Bessa se via às voltas com o mercado de Belém, que 

estava atribulado e muito concorrido. O pedido obsequioso da empresa do Pará para que 

a N & Maia enviasse qualquer tipo de remessa de borracha o mais breve possível é um 

indicativo de que a crise se apresentava sinistra para esses agentes da cadeia de 

aviamento. 

 Nesse momento o que as cartas trocadas entre a Pereira Bessa e a N & Maia 

evidenciam é que esses agentes da cadeia de aviamento, no calor de suas transações 

comerciais, já percebiam que o mercado da borracha estava em crise. Essa percepção se 

deve ao fato de que as casas exportadoras já não estavam mais comprando borracha, os 

estoques de Belém estavam cheios, logo a cadeia de aviamento estaria em risco. 

 Esse percurso demonstra que as visões acerca da crise na cadeia de aviamento 

eram bastante apuradas tanto para seus agentes quanto para observadores 

contemporâneos desse processo, como é o caso do estudo patrocinado por Epaminondas 

Jácome.   

 Então os próprios agentes da cadeia de aviamento sabiam da crise nessa rede 

comercial, compreendiam quais eram seus motivos, mas não procuraram enfrentá-los. 

Assim como esses mandatários não procuravam sanar os problemas da cadeia de 

aviamento, os estudos de época também não levantaram críticas a esse processo, como é 

o caso daquele patrocinado por Epaminondas Jácome. 

 Não tocar nos problemas centrais da cadeia de aviamento como suas relações 

hierarquizadas, a concessão desordenada de crédito e o demasiado controle dos 

trabalhadores parece que era uma norma enraizada. Até mesmo o maior historiador da 

                                                 
151 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 25 de março de 1911. 
152 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 07 de dezembro de 1911. 
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Amazônia do período do ciclo da borracha, Arthur Cezar Ferreira Reis, não levanta 

críticas mais contundentes à cadeia de aviamento.  

 Os silêncios de Arthur Reis em relação aos problemas da cadeia de aviamento 

devem-se ao fato de que ele não estava somente compromissado com os membros da 

elite econômica e política da Amazônia, mas com a do Brasil como um todo. Podemos 

dizer que ele era a voz dos coronéis de barranco de toda a região e dialogava 

amplamente com outras elites brasileiras. Foi o primeiro governador do Amazonas no 

período após o golpe militar de 1964, sócio do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e diretor de diversos programas da ditadura como a Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia153. 

 Arthur Reis era, portanto, não só um intelectual que tinha se transformado a 

partir da década de 1960 em referência nos estudos amazônicos, mas um agente ativo 

das elites regionais no cenário nacional brasileiro. Para não afrontar seus pares, a 

avaliação que faz do ciclo da borracha não toca em questões problemáticas da cadeia de 

aviamento. 

 O seu maior trabalho sobre a crise da borracha é o livro A Amazônia e a cobiça 

internacional154, no qual avalia a crise do ciclo da borracha a partir da premissa de que 

o Brasil foi dilapidado. Nesse texto Reis demonstra como foi o processo de aclimatação 

das seringueiras na Ásia, como elas foram plantadas em fazendas de criação e como sua 

produtividade cresceu entre o final do século XIX e a primeira década do XX. 

 Segundo suas observações, em 1914, a produção brasileira de borracha estava 

estagnada em pouco mais de 30.000 toneladas do produto, enquanto que a asiática 

ultrapassava mais de 70.000. Para Reis essa superação do Brasil no mercado 

internacional da borracha só foi possível devido a uma perversão intelectual orientada 

pelo colonialismo das nações ricas do mundo.  

 Ele diz que essa perversão colonialista projetou no século XIX os grandes 

jardins de aclimatação da seringueira silvestre amazônica, de onde surgiram as mudas 

que posteriormente foram levadas para a Ásia e possibilitaram o surgimento das 

fazendas de cultivo dessa planta.  

                                                 
153 Villaça, Fabiano. Arthur Cezar Ferreira Reis (1906-1993). Disponível em: 
www.revistadehistoria.com.br/secao/arquivo-morto/arthur-cezar-ferreira-reis-19061993. Acessado em 15 
de dezembro de 2010. 
154 Reis, Arthur Cezar Ferreira. A Amazônia e a cobiça internacional. São Paulo: Ed. Nacional, 1960. p. 
17. 
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 A essa perversão intelectual foi somada uma lógica diplomática sem entranhas 

nos seus desígnios políticos por parte das nações imperialistas, que enviaram para a 

Amazônia uma série de cientistas e aventureiros para roubarem mudas de seringueiras. 

Nas palavras de Reis a partir dessa lógica diplomática comprovou-se 

 

muito do que se sabia com segurança. Apuraram muito do que nada se sabia. 
Nesse afã, entraram pelas portas largas das franquias que lhes eram 
proporcionadas sob a segurança de seus objetivos espirituais e serviram ao 
apetite de suas pátrias. Ligavam-se às ideias de superioridade de raças, que 
teriam missão civilizadora a cumprir sobre os povos subdesenvolvidos dos 
outros continentes155. 

  

 Esses cientistas e aventureiros foram os braços do imperialismo e para Reis os 

brasileiros nessa conjuntura foram vítimas. Segundo o autor a produção de borracha na 

Ásia nasce dessa prospecção intelectual colonialista e perversa. 

É lógico que Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Japão e companhia limitada 

agiam pelo globo como aves de rapina, mas Reis não fala uma linha sequer da 

conivência dos seringalistas, aviadores e políticos da Amazônia para com esse saque. 

Permanece mudo a respeito desse tema, isso sem falar que não dedica espaço para com 

a própria organização hierárquica da cadeia de aviamento e das rotinas estafantes de 

trabalho impostas aos seringueiros. 

 Seu silêncio demonstra que para esse autor não era interessante elaborar uma 

crítica a determinados elementos da cadeia de aviamento, tendo em vista que se assim 

procedesse poderia atacar seus pares, logo, aqueles que o sustentavam no poder. 

 A partir da década de 1980, as interpretações sobre a crise do ciclo da borracha 

adentraram no cenário acadêmico. É do início dessa década que surgem os trabalhos 

clássicos de historiadores e economistas que se debruçaram sobre esse tema. Nesse 

sentido o primeiro estudo que se dedicou a uma análise demorada sobre a borracha foi o 

do economista paraense Roberto Santos156. Seu estudo descreve como a cadeia de 

aviamento se constituiu ao longo do século XIX, a maneira como dominou a produção e 

o comércio da borracha na Amazônia e de que forma não foi capaz de superar a 

produtividade asiática. 

 Santos argumenta que entre 1870 e 1940 o ciclo da borracha amazônico 

atravessou diversas etapas e as mais importantes foram seu tempo áureo, entre 1900 e 

1911, e a de crise, de 1912 a 1920. Nos tempos áureos da borracha o autor diz que o 
                                                 
155 Id, ibid, p. 103. 
156 Id, ibid. 
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sistema de créditos da cadeia de aviamento era custoso demais, hierarquizava suas 

partes através da dívida e estava dominado pelo capital especulativo.  

 Esse capital especulativo investiu seus recursos na cadeia até o momento em que 

ela poderia fornecer algum retorno financeiro, mas quando a Ásia começou a despontar 

no cenário internacional, esses financistas abandonaram a Amazônia. Sem capital de 

financiamento e com a produtividade asiática crescendo cada vez mais, os agentes da 

cadeia de aviamento entraram em falência157.  

 A contribuição de Roberto Santos para os trabalhos que avaliaram a borracha foi 

sua capacidade de problematizar esse processo, levantando dados e montando modelos 

explicativos que davam conta da maneira como a Ásia superou o Brasil na produção e 

comércio da borracha. 

 Mas o próprio Roberto Santos alertava seus leitores que o estudo que fez 

procurava somente descrever os sentidos gerais que a produção da borracha assumiu, 

faltando uma avaliação de seus fatos cotidianos158.  

 A partir daí levantamos o questionamento: teria sido a espetacular produtividade 

asiática um fator condicionante para a decadência do ciclo da borracha? A partir dessa 

pergunta norteadora podemos seguir adiante, tendo em vista que a cadeia de aviamento 

se descortina como um problema, porque ela foi determinante para a decadência da 

borracha na Amazônia. 

 

Uma cadeia deficitária e endividada. 

 

A produtividade asiática foi mais um fator que contribuiu para com o declínio da 

borracha na Amazônia, espaço dominado pela cadeia de aviamento e suas contradições 

internas. Quando a superprodução asiática de borracha afogou o mercado internacional 

com esses produtos em 1912, a cadeia de aviamento já vinha experimentando um 

declínio nos preços da borracha. O que se percebe, portanto, é uma aliança indissociável 

entre as contradições internas e externas na bancarrotas da cadeia de aviamento. 

Mediante um determinado documento que foi levantado para este trabalho, 

podemos perceber os preços da borracha na praça de Belém entre 1909 e 1911. Essa 

série demonstra que os preços da borracha já vinham em declínio nesse período (Tabela 

2). 

                                                 
157 Id, ibid, p. 232 e segs. 
158 Id, ibid, p. 239. 
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Tabela 2: Evolução do preço da borracha na praça de Belém entre as transações da casa 
aviadora Pereira Bessa com a firma N & Maia e Companhia de Rio Branco, 1910-1911. 
 

 Valores em contos de réis para 100 kg de borracha. 

Mês/Ano Efina Fina Sby da Fina 
   - 
Fevereiro de 1909 8$000 8$700 - 
Fevereiro de 1910 7$600 8$200 6$200 
Fevereiro de 1911 6$900 7$600 5$500 
Junho de 1911 4$400 5$000 3$000 
    

 
Fonte: Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo 0301 de 1916. Cartas de 18 de 
fevereiro de 1910, 11 de fevereiro de 1911 e 12 de junho de 1911. 
 
 Segundo Loureiro159, em um dos estudos mais significativos sobre a decadência 

do ciclo da borracha, encontramos a informação de que o mercado internacional do 

produto foi dominado pelo Brasil até 1911. Segundo ele em 1912 o país chegava ao 

ápice de sua produtividade, atingindo mais de 70.000 toneladas de borracha. 

 Concomitante a isso a produção asiática vinha crescendo vertiginosamente desde 

1909. Malásia, Ceilão, Indonésia e até mesmo partes da Índia conseguiram produzir 

mais borracha que o Brasil em 1912. Nesse contexto a oferta de borracha era tão grande, 

que o mercado não conseguia absorver tudo que era produzido, logo, seu preço 

despencou160. 

 Acontece que os dados demonstrados (Tabela 2) são uma evidência de que os 

preços da borracha já vinham caindo, ano após ano, desde 1909, ou seja, ela indica que 

mesmo antes da entrada espetacular da borracha asiática no mercado internacional em 

1912, os preços da borracha na praça de Belém já estavam com uma acentuada 

tendência de queda.  

 Ao longo de 1911 essa tendência acelerou-se a tal ponto que a borracha na 

qualidade Sby de Fina teve seu preço de revenda reduzido em menos da metade de seu 

valor em 1910. Com relação aos tipos Fina e Efina essa redução também chegou perto 

da metade. 

 Os preços constantes nesses dados (Tabela 2) nos trazem a baila o debate sobre 

quando teria começado a crise da borracha. Podemos dizer que a partir de 1909 essa 

crise já era visível na praça de Belém, onde os preços começavam a decair. Em 1912, 

                                                 
159 Loureiro, Antônio de Jesus Souto. A grande crise (1908-1916). Manaus: T. Loureiro & Cia., 1985. p. 
10. 
160 Id, ibid. 
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quando esses preços despencam por conta da concorrência internacional da borracha 

asiática, essa tendência de queda só aumenta.  

 Nesse sentido afirmamos que a crise da borracha na década de 1910 foi 

motivada por dois fatores: os déficits internos da cadeia de aviamento e a concorrência 

asiática. No foco que pretendemos para a tese, já que os estudos sobre a concorrência 

asiática da borracha são amplos, pensamos na seguinte pergunta: quais teriam sido as 

causas motivadoras que levaram aos déficits internos da cadeia de aviamento? 

 A resposta para tal pergunta pode estar em uma peça judicial movida pelo Banco 

do Brasil, através de sua sucursal de Belém, contra a empresa seringalista acreana N & 

Maia e Companhia em 1916. Através dessa fonte podemos perceber como a cadeia de 

aviamento se organizava, a maneira como seus agentes concediam créditos 

desordenados uns aos outros, a forma como se davam os contratos comerciais, que não 

seguiam regras escritas e sim acordos entre cavalheiros, etc. Essa fonte documenta 

alguns elementos constitutivos das contradições internas da cadeia de aviamento. 

 O Banco do Brasil era o gerente da massa falida da casa aviadora Pereira Bessa 

de Belém, que mantinha relações comerciais com a N & Maia desde o início do século 

XX. A empresa seringalista acreana teria deixado algumas dívidas em aberto quando da 

falência da casa aviadora paraense. Por meio desse jogo de concessão de créditos entre 

esses dois agentes da cadeia de aviamento é possível adentrarmos nas causas 

motivadoras que levaram a crise interna da borracha na década de 1910. 

Por meio dessa peça judicial podemos afirmar que a Pereira Bessa fornecia 

produtos para o aviamento da N & Maia desde pelo menos 1908. Em 1909, por 

exemplo, o gerente da casa aviadora informava que gostaria de manter as relações de 

aviamento entre as partes, enviando unilateralmente para N & Maia uma remessa de 

produtos industrializados no valor de mais de dezessete contos de réis. Esses valores 

foram lançados no nome da empresa acreana e o carregamento estava a caminho de Rio 

Branco em um vapor alugado161. 

Apesar do envio unilateral de mantimentos, a N & Maia parece ter concordado 

com a ação da casa aviadora e solicita nova remessa de produtos no início de 1910. A 

Pereira Bessa informa que com os últimos lançamentos, o debito da empresa passava 

                                                 
161 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0301 de 1916. Março de 1916.  Carta da 
Pereira Bessa a N & Maia em 01 de dezembro de 1909. 
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dos trinta contos e que não poderia enviar mais nenhuma remessa sem adiantamento de 

borracha como pagamento162. 

Com base nessas trocas comerciais nota-se que pelo menos desde 1909 a Pereira 

Bessa estava em processo de endividamento, remetendo para a N & Maia produtos 

industrializados sem receber pagamento algum. Em 1910 sua liquidez já se apresenta 

completamente comprometida, tendo em vista que chega mesmo a recusar o aviamento 

para com sua cliente no Acre.  

Na cadeia de aviamento a N & Maia era uma empresa seringalista que produzia 

borracha em seus seringais no Acre e revendia esse produto para a Pereira Bessa, que 

por sua vez pagava remetendo produtos industrializados. 

Valendo-se dessa troca, a empresa seringalista acreana recebia os produtos 

industrializados que consistiam basicamente de alimentos enlatados, conservas, 

aguardente, roupas, secos e molhados em geral, e os revendia na praça de Rio Branco, 

capital do Acre, ou pagava os seringueiros que para ela trabalhavam. 

A Pereira Bessa, por sua vez, revendia a borracha para casas exportadoras em 

Belém, recebendo em troca dinheiro, que era revertido para o caixa da empresa. Uma 

parte desse recurso era destinada para o aviamento de suas clientes, como a N & Maia. 

O problema é que a Pereira Bessa resolveu unilateralmente fornecer aviamento 

para sua cliente no Acre sem receber borracha em troca. A consequência disso foi que 

deixou de abastecer a casa exportadora que comprava sua borracha, a Alves Braga. Em 

1910 essa casa exportadora informava a Pereira Bessa que não compraria mais sua 

borracha163.  

Diante dessa situação a Pereira Bessa percebeu que a especulação que operou 

em 1909 não deu certo, a N & Maia não lhe pagou e ela ficou sem fornecer borracha 

para a Alves Braga. O resultado disso foi que a casa aviadora de Belém ficou sem 

recursos.  

Sem ter como receber qualquer tipo de recurso da Alves Braga, a Pereira Bessa 

recorre a N & Maia. Envia para sua cliente no Acre uma carta em março de 1911 

cobrando as dívidas que possuía que estavam naquele momento em setenta contos de 

réis. Apesar de sua situação economicamente frágil, a casa aviadora informava a 

empresa seringalista que não efetuaria nenhuma cobrança judicial das dívidas164.  

                                                 
162 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 18 de fevereiro de 1910.  
163 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 01 de fevereiro de 1911. 
164 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 25 de março de 1911. 
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Fica obvio nesse momento que a Pereira Bessa, ao enviar unilateralmente bens 

para o aviamento da N & Maia sem receber nada em troca, estava pondo em risco sua 

liquidez. Sem estoques, como ela poderia sustentar o abastecimento de clientes pelos 

rios amazônicos? Além disso, é possível que a N & Maia fosse sua única fornecedora de 

borracha, tendo em vista que em momento algum cogita cobrar sua cliente 

judicialmente pelas dívidas.  

O que a concessão desordenada de créditos por parte da Pereira Bessa demonstra 

é que esse não era um problema marginal, envolvendo uma firma descuidada para com 

sua liquidez. Assim como ela, outras casas aviadoras de Belém deveriam fornecer 

aviamento para suas clientes unilateralmente, sem receber borracha como pagamento. 

Como resultado disso as casas exportadoras ou rescindiam seus contratos de 

compra para com as casas aviadoras, como aconteceu com a Pereira Bessa, ou 

compravam borracha a preços menores. Isso explicaria, também, porque na praça de 

Belém os preços da borracha estavam em franco declínio desde 1909 (Tabela 2). 

A posição da N & Maia nesse cenário era confortável porque as dívidas que 

possuía para com a Pereira Bessa eram virtuais. A empresa seringalista acreana não 

forneceu borracha para sua contraparte paraense sem receber recursos, muito pelo 

contrário. A especulação nesse caso partiu da Pereira Bessa, ou seja, o pêndulo do 

endividamento caiu sobre seus ombros. 

Esse processo especulativo em que as casas aviadoras remetiam o aviamento 

para suas clientes sem receber pela transação era uma regra comum. Durante 

determinado período essas práticas podem ter funcionado, porque as empresas 

seringalistas se viam na obrigação de pagar pelo aviamento remetido unilateralmente, 

mas elas chegaram à exaustão por volta de 1910, justamente no tempo em que a 

produtividade asiática começava a varrer o mercado internacional. 

Na cadeia de aviamento as casas aviadoras eram o elo mais fraco desse processo 

especulativo. Com a crise da borracha essas casas entraram em falência, as firmas 

exportadoras abandonaram as praças de Belém e Manaus em favor dos países asiáticos e 

os seringalistas assumiram outras atividades, deixando de lado a combalida cadeia de 

aviamento. 

A Pereira Bessa não conseguiu resistir nesse processo. Era uma firma 

especializada demais no ramo de atravessamento do aviamento. Não possuía seringais, 

pontos comerciais ou outras atividades diversificadas que pudessem lhe oferecer uma 

base maior de sustentação. As últimas comunicações entre a Pereira Bessa para com a N 
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& Maia indicam que, mesmo caminhando a passos largos para a falência, a casa 

aviadora continuava a se endividar. 

Como demonstram essas comunicações, o endividamento da Pereira Bessa era 

curioso: em novembro de 1911 a firma havia recebido da N & Maia um carregamento 

no valor de cinco contos em borracha, enviando logo em seguida uma remessa de 

aviamento que passava de vinte contos165. Após o envio dessa remessa, a Pereira Bessa 

comunicava a N & Maia que suas dívidas passavam de trinta contos de reis166. 

Mesmo a beira da falência a empresa paraense continuava a enviar para sua 

cliente no Acre remessas de aviamento em valores muito superiores aos pagamentos 

recebidos, ou seja, o seu endividamento só crescia. Parece que as apostas da casa 

aviadora giravam na ideia de que o mercado da borracha voltaria a se recuperar e ela 

poderia lucrar novamente com essa especulação.  

Mas a situação da casa aviadora estava deteriorada. Sabendo que a N & Maia era 

uma empresa seringalista que tinha outras atividades econômicas, enviou ao Acre um 

comunicado em maio de 1912 cobrando as dívidas com a remessa de qualquer produto 

que não fosse borracha.  

A empresa acreana se prontificou a quitar parte de suas dívidas com o envio de 

bois vivos de suas fazendas em Rio Branco. Nessa transação a Pereira Bessa enviou ao 

Acre o senhor Francisco R. de Assis, que estava autorizado a receber qualquer quantia 

que a empresa quisesse enviar com os bois solicitados167.    

 Em junho Francisco R. voltou para Belém com cinco contos em dinheiro pagos 

pela N & Maia e quarenta bois no valor de vinte contos, que foram revendidos para um 

fazendeiro de Macapá no Amapá. Poucos dias depois a Pereira Bessa agradecia a N & 

Maia pelos pagamentos, informando que o fazendeiro que tinham sugerido havia 

comprado o rebanho a muito bom preço168. 

 O que essas transações demonstram é que à beira do abismo, a casa do Pará 

procurou em sua cliente uma tábua de salvação, solicitando qualquer produto que a N & 

Maia pudesse fornecer. Vemos então a entrada de gado no circuito do aviamento entre 

esses dois agentes, que passaram a negociar em um espaço que superou a rota entre 

Belém e Rio Branco, incluindo comerciantes de Macapá.  

Mas essa ampliação dos circuitos do aviamento por parte da Pereira Bessa não 

                                                 
165 Id, ibid,  Extrato de novembro de 1911. 
166 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 30 de novembro de 1911. 
167 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 19 de junho de 1912. 
168 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 16 de setembro de 1912. 
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foi suficiente para lhe salvar da falência, porque no decorrer de 1912 ela fechou as 

portas e entregou sua massa falida para a administração do Banco do Brasil169. 

 A estratégia comercial da Pereira Bessa na cadeia de aviamento foi pautada pela 

especulação, na qual enviava insistentemente para a N & Maia remessas de produtos 

industrializados em valores superiores aos pagamentos que recebia. A partir daí 

podemos dizer que esse processo era mais ou menos comum às demais casas aviadoras 

de Belém, o que levou com que os preços da borracha nessa praça entrassem em 

declínio a partir de 1909.   

 O espetáculo de produção de borracha na Ásia foi, portanto, mais um fator que 

motivou a decadência econômica da cadeia de aviamento, que estava organizada 

internamente de uma forma que era deficitária para muitos de seus agentes. A constante 

especulação promovida pelas casas aviadoras fazia com que entrassem em falência, 

motivando assim a quebradeira de outras empresas ao longo da cadeia de aviamento. 

Nesse cenário, as firmas seringalistas que souberam lidar com esse processo, não se 

endividando, puderam atravessar a crise mais ou menos ilesas. 

 

Senhores, ao distante vale do Acre então. 

 

Os agentes da cadeia de aviamento se conectavam uns aos outros através dos 

rios, que eram as principais vias de comunicação na Amazônia no início do século XX. 

O problema é que naquele tempo essa modalidade de transporte era cara, demorada e 

insegura. Para as regiões distantes da Amazônia como eram as bacias do Purus e 

principalmente do Acre, o transporte longe de ser um benefício barato, cobrou seu preço 

ao ser uma das mais caras e dispendiosas contradições internas do ciclo da borracha. 

 Para alguns cronistas, o processo de navegação pelos rios amazônicos no início 

do século XX era um suplício. Os barcos eram lentos e navegavam a velocidades 

menores do que vinte quilômetros por hora, além de que deveriam superar os bancos de 

areia. Esses bancos faziam com que esses barcos encalhassem com frequência, porque a 

variação no calado dos rios Purus e Acre era muito grande, passando de algumas 

centenas de metros para poucos centímetros170.  

                                                 
169 Id, ibid, Termo de recurso da N & Maia em 30 de março de 1916, p. 2 
170 Sobrinho, José Moreira Brandão Castelo Branco. Descobrimento das terras da região acreana. Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 239, 1958. p. 105. 
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 Diferentemente de outras regiões da Amazônia próximas às cidades de Belém e 

Manaus, que eram banhadas por rios de grande calado e poderiam ser facilmente 

alcançadas por qualquer vapor, o rio Acre só vai aparecer para a Companhia de 

Navegação do Amazonas em 1877. Nesse ano essa Companhia enviou para a foz 

daquele rio o vapor Andirá, que partiu de Manaus e gastou no trajeto de ida e volta 

quatorze meses171.  

 Apesar dessa viagem do Andirá ter sido extremamente demorada, em 1899, José 

Paravicini, primeiro e único intendente boliviano nas terras acreanas, diz que para 

chegar à foz do rio Acre partindo de Manaus gastou doze dias subindo o Purus em um 

vapor que fez somente uma escala de algumas horas172.  

 Para os agentes da cadeia de aviamento, os fretes com a navegação 

representavam mais um problema a ser enfrentado, principalmente aqueles que 

comerciavam com empresas no Acre. De Manaus a Rio Branco, esses agentes tinham 

que alugar vapores para subirem o rio Amazonas, o Purus e o Acre. Esses vapores 

percorriam nesse trajeto mais de mil quilômetros, enfrentado rios caudalosos e piratas. 

 A pirataria era um caso sério para a cadeia de aviamento. A Pereira Bessa 

quando enviava suas remessas de aviamento para a N & Maia alugava vapores em 

Belém e contratava seguranças para subirem os rios com as embarcações. Mas mesmo 

contratando seguranças, ainda estava à mercê dos piratas. 

 Em 1909 a casa aviadora de Belém enviou uma carta para sua cliente no Acre 

informando que o preço dos alugueis de vapores tinha aumentado, que a violência nos 

rios era maior e torcia para que os produtos das cargas remetidas por ela chegassem ao 

seu destino sem qualquer saque173. 

 Atuar na cadeia de aviamento era arriscado. Os pontos comerciais eram 

distantes, a navegação difícil e a pirataria um problema constante. Mesmo rotas 

menores, como as que ligavam determinadas localidades do rio Acre, eram perigosas.  

 A N & Maia e Companhia atuava através do médio curso desse rio, fornecendo 

ela própria aviamento para empresas seringalistas menores. Ao longo desse trajeto 

relativamente curto, a empresa enfrentava constantes ataques de piratas, que eram na 

verdade outros seringalistas e agentes da cadeia de aviamento.  

                                                 
171 Id, ibid, p. 131. 
172 Paravicini, José. Relatório de governo. 1899. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 45-47. 
173 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0301. Março de 1916. Carta da Pereira 
Bessa a N & Maia em 01 de dezembro de 1909. 
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 Um registro dramático sobre como as águas do rio Acre se apresentavam 

violentas para os agentes da cadeia de aviamento se deu em 1913. Para realizar o 

aviamento de seus clientes ao longo do rio Acre, a N & Maia havia comprado a lancha 

Guilhermina há alguns anos.  

Guilhermino Bastos, um dos sócios da N & Maia, era o responsável pela 

pilotagem da lancha. Em uma viagem naquele ano, Bastos e seu ajudante foram 

atacados na lancha pelo barco de A. P. Viana. Nesse dia a embarcação estava com a 

carga completa, havendo entre os víveres inclusive um garrote.  

 O ataque se deu ao final do segundo dia de navegação, quando a lancha de A. P. 

Viana abalroou a Guilhermina no meio do rio Acre. Bastos e seu ajudante guiaram a 

embarcação até uma praia próxima e salvaram-se174.  

Encalhada, a lancha começou a ser tomada pelas águas e os dois trataram de 

socorrer o aviamento, carregando tudo para a margem. Minutos após, a lancha Adelita 

aportou no local e seus tripulantes socorreram Bastos e seu funcionário. O rio estava 

calmo, logo todos os gêneros foram salvos e levados de volta para Rio Branco. Dias 

depois a empresa entrou na justiça para pedir uma indenização de dois mil e quinhentos 

réis contra A.P. Viana175.  

Em uma das petições do processo que a N & Maia abriu sobre esse caso, 

Guilhermino Bastos anotou que ataques parecidos eram frequentes ao barco da firma, 

ou seja, o problema da violência era normal para aqueles empresários, que tinham que 

lidar com mais esses custos para sustentarem-se na cadeia de aviamento.  

Alguns flagrantes das condições de transporte na cadeia de aviamento podem ser 

oferecidos pelas fotografias. Um dos fotógrafos que percorreu o Vale do Rio Acre 

registrando como era o cotidiano desse meio de transporte foi Avelino Medeiros, que 

fez várias panorâmicas sobre esse tema em 1913. 

Uma dessas panorâmicas demonstra um carregamento de borracha prestes a ser 

embarcado em um vapor. Antes do embarque as pélas de borrachas foram dispostas em 

grupos diferenciados com base em seus tipos e os trabalhadores estão em pé, fitando o 

fotógrafo (Foto 1).  

Essa panorâmica demonstra que um vapor transportava uma grande quantidade 

de carga e esta deveria ser embarcada por muitos trabalhadores. Certamente esse não era 

                                                 
174  Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1403. Março de 1913. Interrogatório de 
Guilhermino Teixeira Bastos em 16 de março de 1913. 
175 Id, ibid, Recibo do livro de receitas da Mesa de Rendas do Acre. 
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um trabalho de rápida execução, ou seja, o transporte de borracha era uma atividade 

cara, que tornava ainda mais problemática a manutenção das redes de abastecimento da 

cadeia de aviamento.  

 

Foto 1: Embarque de borracha no rio Acre por volta de 1913. 
 

 
 
Fonte: Medeiros, Avelino. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
 

  Mas os exemplos mais vivos das condições do transporte fluvial da 

cadeia de aviamento são aqueles oferecidos pelas fotografias das balsas de borracha. O 

rio Acre não era navegável o ano todo pelos vapores. No período de estiagem os agentes 

da cadeia de aviamento tinham duas saídas: ou paralisavam suas atividades de 

transporte ou recorriam às balsas. Em outra panorâmica de Avelino Medeiros podemos 

visualizar três dessas balsas percorrendo o rio Acre. Ambas estão aportando em uma das 

margens desse curso navegável (Foto 2). 

O método encontrado pelos seringalistas para transportarem borracha no verão 

foi o das balsas, que eram baratas e poderiam percorrer o baixo calado do rio Acre. A 

própria constituição das balsas demonstra com perfeição as condições precárias de 

transporte dessa região amazônica.  

Através da fotografia percebe-se que a construção das balsas era rudimentar. 

Podemos ver as borrachas amarradas umas as outras, seguradas por dois troncos nas 

extremidades. Como guias dessas embarcações seguem um grupo de trabalhadores em 

canoas. A força motriz da embarcação era a correnteza do rio (Foto 2). 
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Foto 2: Transporte de pélas de borracha em balsa pelo rio Acre em 1913. 
 

 
 
Fonte: Medeiros, Avelino. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 
 A condição de transporte através das balsas é um flagrante que problematiza 

ainda mais as contradições internas da cadeia de aviamento, porque seus agentes tinham 

que contornar o problema da navegação dos rios no período de verão. Euclydes da 

Cunha176 escreveu em 1907 um levantamento sobre a navegação nas bacias do Purus e 

nos narra alguns desses problemas, principalmente aqueles advindos das terras caídas.  

Cunha diz que o rio Purus e seus afluentes como o Acre eram cursos impróprios 

a navegação no verão, já que os navios poderiam atolar-se nos seus leitos a qualquer 

momento. Esses leitos guardavam perigos como as 

 

‘terras cahidas’ das quaes resultam sempre duas sortes de obstáculos: de um 
lado, o inextrincável acervo de galhadas e troncos que se entrecruzam à 
superfície dágua, ou irrompem em pontas ameaçadoras, do fundo, e de 
outro, as massas argillosas, ou agillo arenosas, que a corrente pouco veloz 
não dissolve, perminttindo-lhes acumularem-se nas minúsculas ilhotas dos 
‘torrões’, ou, mais prejudiciais, nos rasos bancos compactos dos ‘salões’, 
impropriando a passagem dos mais diminutos calados177. 

 

                                                 
176 Grafamos Euclydes e não 'Euclides' porque é assim que consta na grafia de época que o autor deixou 
na publicação de seu artigo sobre o rio Purus na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
177 Cunha, Euclydes da. Rio abandonado (o Purus). Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
Rio de Janeiro, v. 308, p. 133-152, 1975. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de 
Janeiro, p. 277-300, Tomo LXVIII, parte II, 1907. p. 386. 
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 O relato de Cunha pode ser somado ao discurso visual oferecido pela fotografia 

que flagra as balsas (Foto 2) para demonstrar como em uma determinada época do ano 

os agentes da cadeia de aviamento quase que paralisavam suas remessas de borracha. 

 No período das secas o rio Acre ficava intransitável e manter rotas de aviamento 

nessa região era custoso demais. O que tais relatos, tomados no todo, demonstram é que 

as contradições internas da cadeia de aviamento foram se avolumando, somando-se de 

tal forma que ela acabou se tornando em um mau negócio. Dessas contradições os 

transportes na região dos vales do Purus e Acre com certeza formaram alguns dos 

problemas mais caros, custosos e difíceis de serem superados da cadeia de aviamento.  

 

Uma mediação muito pessoal. 

 

Em meio a relações econômicas cada vez mais mediadas por uma ética escrita e 

contratual no início do século XX, a cadeia de aviamento era mergulhada em um 

contexto dominado pelas regras personalistas de comércio em que imperava a troca de 

favores e o compadrio. Essa ética sutil de relações permeava os acordos comerciais em 

detrimento dos contratos escritos na cadeia de aviamento e se tornou mais uma de suas 

especificidades.  

A permanência dessa ética personalista era tão assentada para alguns 

seringalistas, que eles não souberam se adaptar aos novos tempos de contratos escritos, 

regulação legal da produção e comércio da borracha. O aparecimento dessas regras 

legais nas relações comerciais ao longo da cadeia de aviamento coincidiu justamente 

com seu período de crise.   

 Um momento em que essa ética pessoal determinou a maneira como alguns 

agentes da cadeia de aviamento se portaram foi quando a casa aviadora de Belém, a 

Pereira Bessa, se recusou a enviar produtos para a N & Maia em 1910. A casa aviadora 

alegava que não poderia mais continuar essa atividade porque sua cliente no Acre estava 

lhe devendo altas somas. 

 A empresa acreana não perdeu tempo. Recolheu em suas contas do Acre um 

total de doze contos de réis em dinheiro vivo, entregou ao sócio Manoel Theophilo 

Maia e a seguir o enviou a Belém. Chegando lá Theophilo Maia procurou a Pereira 

Bessa e pagou em mãos essa quantia, quitando assim parte da dívida.  

 Theophilo Maia solicitou, então, que diante daquele adiantamento feito 

pessoalmente, a Pereira Bessa poderia recolocar o fornecimento do aviamento em dias 
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para com a sua empresa. Em abril de 1910 a casa aviadora de Belém já enviava um 

carregamento para o Acre, em que seguia uma carta que congratulava a N & Maia pelos 

“préstimos” recebidos e pela polidez de Theophilo Maia178. 

 Os doze contos de réis que a empresa acreana pagou para a Pereira Bessa não 

quitaram por inteiro suas dívidas, mas foram responsáveis para que a casa aviadora de 

Belém continuasse com o fornecimento do aviamento. Pela lógica fria dos números a 

Pereira Bessa não poderia continuar aviando a N & Maia, uma vez que colocava em 

risco sua liquidez.  

 Mas aquele mundo comercial da cadeia de aviamento não era regido por esse 

jogo numérico. A presença pessoal de Theophilo Maia na casa aviadora de Belém era 

uma imposição bastante presente do poder que a N & Maia possuía e um contrato 

selado verbalmente entre essas partes não poderia ser recusado. Custava a Pereira Bessa 

dar continuidade àquelas operações deficitárias em nome da lhaneza do trato. 

 Theophilo Maia deveria ser bastante treinado para as negociações com os pares 

da N & Maia, porque após as remessas de abril, tornou a voltar para Belém. Lá se 

encontrou pessoalmente com o senhor Pereira Bessa, proprietário da casa aviadora. Não 

sabemos quanto ele pagou ou o que ficou acertado nessa reunião. O certo é que a 

Pereira Bessa carregou um vapor em 12 de junho com uma remessa de aviamento no 

valor de vinte e quatro contos de réis para sua cliente no Acre. 

 Essa remessa foi enviada a Rio Branco em um vapor que levava o senhor 

Abraham M. Mendes. A Pereira Bessa autorizou a N & Maia a pagar a estadia de 

Abraham M., podendo gastar uma quantia de até cinquenta contos com o mesmo, que 

era enviado da casa aviadora para negociar com os seringalistas da região179. 

 Quando retornou a Belém, Abraham M. entregou a Pereira Bessa um relato de 

sua viagem. Disse que recebeu da N & Maia um total de dois contos de réis para a sua 

manutenção em Rio Branco, informou ainda que negociou no Acre com diversas firmas 

e participou de várias reuniões180. 

 Tanto a segunda viagem de Theophilo Maia quanto a do senhor Abraham M. nos 

indicam a via de mão dupla que eram as relações entre essas empresas. Imperava aí, no 

meio desses parlatórios, uma troca de favores que rumava para muito além das trocas 

comerciais.  

                                                 
178 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0301. Março de 1916. Carta da Pereira 
Bessa a N & Maia em 01 de abril de 1910. 
179 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 12 de junho de 1911. 
180 Id, ibid, Carta da Pereira Bessa a N & Maia em 13 de julho de 1911. 
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 A própria viagem de Abraham M. é um contrassenso para as lógicas comerciais 

frias, regidas pelas regras contratuais e do mercado. Porque a Pereira Bessa em meio à 

crise na cadeia de aviamento enviava ao Acre um negociante cuja estadia foi tão cara? 

Não há uma resposta economicamente coerente para essa pergunta, porque a 

manutenção dessa ética arcaica de relação comercial era um problema social que 

perpassava o ciclo da borracha.  

A Pereira Bessa não soube superar essa lógica comercial e pediu falência em 

1912. Após sua falência o Banco do Brasil em Belém assumiu sua massa falida, que 

passou a cobrar nos tribunais as dívidas que as casas seringalistas tinham para com essa 

casa aviadora. No Acre, o alvo do banco seria, portanto, a N & Maia e Companhia. 

 Esse novo agente que adentrava nessa relação comercial da cadeia de aviamento, 

o Banco do Brasil, não era da mesma estirpe da Pereira Bessa. O banco não tinha 

interesse em manter qualquer tipo de ralação amistosa com os devedores da casa 

aviadora. 

 O que regia a lógica comercial do Bando Brasil então eram os números das 

contas bancárias, os seus débitos, créditos e regulamentos escritos das relações 

comerciais. Nesse sentido seus administradores tinham em mãos todos os comprovantes 

de que a N & Maia era uma devedora da massa falida da Pereira Bessa, logo trataram de 

lhe cobrar judicialmente aquelas somas.  

 Mas a N & Maia tinha um trunfo em suas mãos. Sabendo que as regras arcaicas 

de relações comerciais que permeavam a cadeia de aviamento estavam sendo 

gradativamente substituídas, a empresa seringalista conseguiu da Pereira Bessa um 

título de quitação das suas dívidas181. 

Ao longo do processo judicial de execução, o Banco do Brasil reconheceu que 

esse documento era um comprovante válido, mas recorreu da peça porque a Pereira 

Bessa sequer registrou essa quitação na sua massa falida, ou seja, nas contas da casa 

aviadora aqueles débitos permaneciam em aberto182. 

Como o Banco do Brasil resolveu cobrar judicialmente a N & Maia, agindo de 

uma forma que a Pereira Bessa jamais cogitou, um novo tipo de confronto aparecia para 

aquele agente da cadeia de aviamento. Podemos ver, porém, que a empresa seringalista 

do Acre soube se adaptar a esse novo cenário, porque para sua defesa apareceu com um 

                                                 
181 Id, ibid, Agravo da N & Maia. 
182 Id, ibid, Embargos do Banco do Brasil ao agravo da N &  Maia. 
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título de quitação de suas dívidas em mãos, ou seja, tinha um documento escrito que 

comprovava suas alegações. 

 A dúvida é se a N & Maia de fato quitou suas dívidas para com a casa aviadora 

de Belém. Se não pagou, o título que usou contra o Banco do Brasil era uma fraude que 

nasceu no seio de suas relações de compadrio para com a Pereira Bessa. Se esse título 

era uma fraude, a casa aviadora de Belém, mesmo perto de falir, manteve laços de 

amizade para com sua antiga cliente no Acre.  

 Mas as questões envolvendo esse processo judicial não terminam por aí. Por 

intermédio dele podemos perceber como se deu o embate entre esses dois tipos 

diferentes de agentes comerciais da cadeia de aviamento: de um lado a N & Maia e sua 

ética baseada na lhaneza do trato e do outro o Banco do Brasil e suas concepções 

comerciais ancoradas no legalismo dos códices escritos. 

 O Banco do Brasil resolveu abrir seu processo de execução das dívidas da N & 

Maia na comarca de Rio Branco, ou seja, nas franjas dos domínios da empresa 

seringalista acreana. Nesse cenário a N & Maia poderia atuar nos bastidores, trocando 

favores com funcionários do judiciário e comprando juízes por exemplo. 

 Para dificultar as ações do banco nesse processo judicial, ele sequer possuía 

alguma agência em Rio Branco. Nesse contexto de disputa ele estava longe demais do 

Acre e para vencer a N & Maia era preciso mais do que argumentos justos, provas 

escritas ou uma peça judicial bem construída.  

O Banco do Brasil abriu esse processo de execução em 1916, mas logo em 

seguida o juiz Lourenço de Albuquerque Rosa abriu outro. Essa outra peça era uma 

carta testemunhal em favor da N & Maia e esclarecia os vícios do processo do Banco do 

Brasil. Na carta há também todo um relato minucioso do andamento da peça, o que foi 

julgado e analisado como prova183.  

 A N & Maia de imediato envia para o Tribunal de Apelação em Sena Madureira 

essa carta testemunhável. Lá o Banco do Brasil entra com um pedido de agravo e o juiz 

Lourenço de Albuquerque é chamado para depor.  

 O depoimento de Albuquerque é um verdadeiro relato de como a N & Maia 

impunha suas pressões nos meandros desse processo de execução, superando com larga 

vantagem o Banco do Brasil. O juiz diz o seguinte: 

 

                                                 
183 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0408. Abril de 1916. Carta 
testemunhável em favor da N & Maia e Companhia. 
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Grosseiramente que possa autorizar o juízo das testemunhas a respeito dos 
meus intuitos, que não visam senão o comprometimento da lei. O egrégio 
tribunal na sua alta prudência bem compreenderá de quanto é capaz o 
interesse das partes em impor ao espírito do julgador às suas causas, sendo 
de notar que o meio escolhido na minuta deste recurso, revela a intenção de 
coagir-me a modificar os meus despachos anteriores, pelo receio de, por 
sentença poderem achar os maus efeitos das alegações feitas contra mim184. 

 

 Na sua fala o juiz alega que agiu conforme a lei e pede ao Tribunal de Apelação 

compreensão para com as pressões sofridas e acusa o banco, que por meio de um 

recurso tentou fazer com que modificasse despachos anteriores, ou seja, a carta 

testemunhável. O depoimento de Albuquerque Rosas indica que ele próprio reconhecia 

as pressões que sofria para além dos meandros escritos do processo judicial, mas 

reafirma sua posição favorável a N & Maia.  

 Assim como na comarca de Rio Branco, a N & Maia procura em Sena 

Madureira negociar com os juízes do Tribunal de Apelação. Isso ficou claro após uma 

sentença em favor da empresa seringalista, lhe eximindo da exigência de pagamento da 

dívida. Esse movimento foi percebido pelo advogado do Banco do Brasil, que 

reconheceu de imediato o jogo de influências e entrou com um recurso. 

 O advogado disse no recurso que o legislador manifestou seu agrado pela N & 

Maia, dando celeridade a decisões equivocadas em favor dessa empresa. Além disso, 

pedia que o processo seguisse adiante, porque após a decisão estava parado há meses. 

Conclui o recurso dizendo que esperaria o “andamento do processo até... a vinda do 

messias”185. 

 O resultado desse confronto em certo sentido já era esperado, porque após o 

recurso do Banco do Brasil o processo emudece. Não há mais depoimentos, despachos 

ou alguma sentença que finaliza a peça. O caso é arquivado em 1927186. 

 Sem agências em Rio Branco, o comando do Banco do Brasil estava distante 

demais do Acre. Longe das investidas políticas que poderia executar com mais precisão, 

o banco abriu um processo na qual sua contraparte poderia se tornar uma oponente 

difícil de ser batida.  

 A N & Maia era uma casa comercial muito influente nos meios políticos 

regionais do Vale do Rio Acre e no início do século XX, dentro de uma república 

comandada pelos grandes comerciantes e chefes políticos locais. Essa posição lhe era 

                                                 
184 Id, ibid, Depoimento do juiz Lourenço de Albuquerque Rosa ao Tribunal de Apellação em 19 de 
janeiro de 1917. 
185 Id, ibid,  Recurso do Banco do Brasil ao pleno do Tribunal de Apellação em 16 de setembro de 1916. 
186 Id, ibid, Termo de arquivamento. 



131 

 

plenamente favorável porque poderia atuar nos flancos do judiciário, tecendo acordos e 

exercendo pressões em seu favor.  

A carta testemunhal, reconhecendo o teor contraditório do processo, a sua 

aceitação no tribunal de apelação e o depoimento do juiz Lourenço foram passos 

preponderantes para que a empresa nunca tenha sido cobrada pelas dívidas da massa 

falida da Pereira Bessa.  

A partir daí podemos perceber que havia na cadeia de aviamento duas formas 

contraditórias de atuação, uma ancorada no legalismo da regulação comercial e outra no 

compadrio. Mas o processo aberto pelo Banco do Brasil também demonstra que a 

imposição de regras escritas começava a fazer parte dessa cadeia, em que alguns 

souberam se adaptar como a N & Maia e outros não. 

A relação entre a N & Maia e a Pereira Bessa demonstrou para a empresa 

seringalista acreana que a cadeia de aviamento estava literalmente desmoronando. Para 

ela não era mais interessante nem lucrativo manter esse exclusivismo comercial. Tratou 

dali por diante de abandonar essa rede e atuar somente em sua região. Mantendo suas 

atividades comerciais voltadas para o Vale do Rio Acre, a N & Maia teria acesso às 

trocas de favores mais confortáveis para sua manutenção.  

Um caso típico desse contexto se deu quando da morte de João Chrispim em 

1912. Chrispim era um importante seringalista do Acre, que tinha tomado empréstimos 

junto a N & Maia, sem, contudo, registrar nenhuma dessas transações. A N & Maia 

sabia que isso não era problema para ela e procurou a justiça para executar essas dívidas 

no espólio do falecido. Essa peça processual foi encaminhada pelo juiz do caso para o 

Curador Geral dos Ausentes187. 

Esse curador emitiu um parecer informando que as dívidas da N & Maia de fato 

não possuíam registro algum, não constavam em contratos ou nas contas bancárias do 

falecido. Porém o documento informa que a petição da empresa era valida porque 

entendia “o conceito de seriedade que me merece a alludida firma. Assim a reconheço 

para o effeito de ser a mesma petição liquidada em tempo oportuno”188.  

 O espólio do falecido não tinha nenhum registro das dívidas que a N & Maia 

possuía. Pelas regulamentações escritas, a empresa jamais poderia cobrar a inclusão das 

mesmas na herança do falecido. Mas o curador despacha um parecer reconhecendo a 

                                                 
187 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2202. Fevereiro de 1912. Vistas pelo 
Curador dos Ausentes. 
188 Id, ibid. 
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validade das dívidas simplesmente porque tinha da empresa um bom conceito. Para 

constar o juiz José Augusto Maia despacha a sentença final seguindo o voto do curador, 

mandando executar o depósito dos bens do falecido em tantos quantos fossem 

necessários para quitação das dívidas junto a N & Maia189. 

 A N & Maia possuía, portanto, uma rede de apoio no Acre que lhe permitia ter 

vantagens econômicas em sua região em melhores condições do que se fosse atuar 

como fornecedora na cadeia de aviamento para alguma casa aviadora. Suas vantagens 

no Acre dependiam das trocas de favores políticos, do compadrio, etc. Essas relações, 

porém, foram indicando aos agentes da cadeia de aviamento, que era possível superar o 

esfacelamento comercial dessa rede que estava indo para o fundo do poço, mas seus 

agentes acreanos não. 

 Firmas como a Pereira Bessa, que se vinculavam com unha e carne a essa rede 

afundaram junto com o colapso do ciclo da borracha. A trajetória da N & Maia, 

reorganizando suas estratégias nesse cenário, demonstra que era mais fácil para os 

agentes das regiões marginais dessa rede superarem a crise da borracha. A empresa 

seringalista acreana se aferrou com mais afinco em seus poderes locais e pode-se dizer 

que com a decadência do ciclo da borracha, se tornou mais poderosa em seus domínios 

no Vale do Rio Acre. Isso se deu porque se libertou de uma rede hierarquizada de trocas 

comerciais em que era apenas uma fornecedora como outra qualquer. 

Logicamente que essa postura da N & Maia é um caso emblemático de uma 

empresa que soube lidar com a crise da cadeia de aviamento. Muitas outras empresas 

entraram em falência, afundando junto com essa rede comercial. Mas se uma empresa 

seringalista falia seus proprietários não necessariamente perdiam seus poderes regionais. 

Há casos em que os seringalistas perdiam suas empresas, mas continuavam suas 

atividades nas esferas políticas, atuando no serviço público ou vivendo de renda.  

A falência de uma empresa na cadeia de aviamento significava em muitos casos 

a saída do seringalista de algumas de suas obrigações mais onerosas, liberando-os para 

atuarem noutros afazeres. A falência nesses casos era uma porta de superação da própria 

cadeia de aviamento e um caso exemplar para o Acre foi a falência dos irmãos Ferreira 

Lima, José e Daniel.  

 Os irmãos Ferreira Lima são hoje figuras míticas do Estado do Acre. Tidos 

como fundadores do município de Plácido de Castro recebem homenagens que incluem 

                                                 
189 Id, ibid, Sentença do juiz municipal José Augusto Maia. 
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seus nomes grafados em ruas, praças e datas cívicas. Suas propriedades se estendiam do 

Volta da Empresa, seringal que daria origem a Rio Branco, capital do Acre, até as 

regiões em que o referido município de Plácido de Castro seria aberto.  

O seringal mais famoso que possuiu José foi o Catuaba, uma grande propriedade 

que ligava o rio Acre ao rio Abunã através de uma trilha de mais de sessenta 

quilômetros. Além de serem ricos e famosos na região, os irmãos Ferreira Lima são 

homenageados inclusive pela historiografia do Acre. Exemplo disso é que figuram 

dentre alguns dos personagens principais do livro de Napoleão Ribeiro, O Acre e seus 

heróis190. 

 Segundo esse autor, ambos tiveram participação ativa na última insurreição dos 

brasileiros comandada por Plácido de Castro contra os bolivianos no Acre. Daniel 

Ferreira Lima, inclusive, teve atuação determinante na expulsão de uma coluna 

boliviana no seringal Bom Destino. 

 Respeitados, portanto, é significativo que uma parte do Acre tome esses dois 

indivíduos como fundadores da sua ocupação. José Ferreira Lima, por exemplo, é 

chamado pelos moradores mais antigos de Plácido de Castro como “Ferreirão”, alcunha 

que o eternizou nas lembranças de um tempo distante191.  

 Se tomarmos a esfera econômica como medida, veremos que os irmãos Ferreira 

Lima foram seringalistas falidos, incapazes de se adaptar aos tempos de crise na cadeia 

de aviamento. A estratégia econômica que adotaram não soube lidar com as regras desse 

cenário concorrido, corroído pela concessão desordenada de crédito no aviamento e uma 

série de outros problemas.  

 Economicamente os irmãos Ferreira Lima representavam o caos desse fin de 

cicle da borracha. Eles foram responsáveis pela maior falência de uma empresa 

seringalista de que se tem registro nos arquivos do Tribunal de Justiça do Acre, não 

havendo outra dentro do período levantado entre 1904 e a 1945 que tenha sofrido mais 

processos de execução de dívidas.  

 Mas isso não significou o fim das suas atividades, muito menos a exaustão de 

suas influências políticas regionais. Hoje eles são lembrados no Acre justamente pelo 

que fizeram dentro da cadeia de aviamento e fora dela. Para entendermos o processo de 

falência desses irmãos vejamos alguns dos processos judiciais movidos contra eles. 

                                                 
190 Ribeiro, Napoleão. O Acre e seus heróis. Brasília: Senado Federal, 2008. p. 117. 
191 Tive a oportunidade em uma pesquisa anterior de entrevistar um casal de senhores desse município, 
que me relataram muito sobre a vida dos irmãos Ferreira. A todo o momento eles chamavam tanto Daniel, 
mas principalmente, José pelo apelido de ‘Ferreirão’. 
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 Em vinte e três de setembro de 1922, a N & Maia entra em juízo solicitando 

quase dois contos de réis em dívidas deixadas para empresa pelo senhor José Ferreira 

Lima, que tinha morrido recentemente. Atesta que está entrando em conjunto com 

outros credores na mesma data, para que o juiz se apresse em mandar executar as 

dívidas arroladas192.  

Os outros credores de José Ferreira Lima a se juntarem nessa coalizão foram 

Raimundo Guerreiro, Avelino Chaves e Manoel Rodrigues. Todas as dívidas somadas 

desses credores foram calculadas em mais de dezoito contos de réis193.  

José Ferreira Lima estava afundado em dívidas ao morrer. Em tese deixou sua 

empresa em frangalhos para seu irmão. A questão é que todas essas petições foram 

recusadas em alguns poucos despachos após terem dado entrada no tribunal. Os 

despachos que arquivam essas peças judiciais são indícios do poder que Daniel Ferreira 

Lima ainda detinha perante o judiciário, porque em todos os casos o juiz despachou os 

processos alegando que não poderia trabalhar neles por conta do acumulo de serviços. 

Mas os irmãos Ferreira Lima já vinham enfrentando nos tribunais outras 

cobranças, que tal como essas foram impugnadas ou arquivadas sem maiores 

justificativas. Essas outras cobranças foram arroladas em um único processo, no qual se 

elaborou um parecer descrevendo o teor de tais dívidas.  

O inventariante desse processo, Raimundo Pinto, buscou até o momento que lhe 

foi possível todos os credores com dívidas registradas no nome da última empresa dos 

irmãos Ferreira Lima. Pinto alega que permaneceu no caso do inventário de José 

Ferreira Lima desde pelo menos 1920, quando começou a trabalhar para recolher os 

dados dos credores em cartórios e contratos presentes no espólio do falecido.  

Após a morte de José, seu irmão Daniel passou a ameaçar o inventariante que 

deixou o caso. O parecer de Raimundo Pinto descreve a quantidade dessas dívidas, de 

que lugares surgiram e porque foram sendo impugnadas pela justiça (Tabela 3).   

O que chama atenção no parecer de Raimundo Pinto é a forma com que todas as 

dívidas foram sendo impugnadas pela justiça. Nem mesmo Joaquim Victor e Joaquim 

Rodrigues, maiores credores dos irmãos, tiveram suas execuções aceitas. As dívidas 

juntas somavam perto de setenta contos de réis, um valor alto para a época. As 

                                                 
192 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo 0211C. Novembro de 1922. Petição inicial 
de N & Maia e Companhia. 
193 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processos 0211A, B e D. Novembro de 1922. 
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desculpas para que as dívidas não fossem cobradas eram muitas, desde falta de 

descrição dos débitos a não comprovação das contas.  

 

Tabela 3: Lista de impugnação das dívidas de José Ferreira Lima em janeiro de 1922, 
Acre. 
 
Credores Dívida cobrada Observações 
   
Joaquim Victor 25.201$300 Recusado por apresentar conta corrente sem 

descriminação da dívida. 
José R. Pereira da Silva  21.267$463 Dívida impugnada na justiça por conta das assinaturas do 

requerente não ter sido reconhecida. 
Bento Ghiglione 8.247$000 Não anexa prova da dívida. Impugnado, portanto. 
José Moreira da Costa 6.900$400 Mesma observação do anterior. 
Joaquim Rodrigues 3.282$530 Mesma observação do anterior. 
Henrique Lima & 
Irmão Comp. 

1.801$800 Dívida impugnada na justiça por conta das assinaturas do 
requerente não ter sido reconhecida. 

João Caetano 1.417$250 Dívidas oriundas de pagamentos não efetuados por 
trabalhos junto à firma. O mesmo não comprova a dívida, 
tendo sido impugnado. 

Sangreman e 
Companhia 

806$000 Impugnado por causa do passivo da firma não 
contabilizar nada sobre esse credor. 

   
Total 68.903$743  
 
Fonte: Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo N. 2303 de 1922. Parecer do ex-
inventariante de José Ferreira Lima. Os dados acima aparecem no parecer em parágrafos específicos para 
cada credor. Usamos a tabela para facilitar a leitura. 
 

 Após vermos as relações que envolviam as trocas comerciais entre a Pereira 

Bessa e a N & Maia, podemos dizer que muitos dos credores dos irmãos Ferreira Lima 

jamais teriam como comprovar as dívidas. Isso se deve ao fato de que na cadeia de 

aviamento as transações comerciais eram efetivadas mediante acordos verbais e não 

pelos escritos. Para o legalismo da justiça esses acordos não tinham validade nenhuma, 

diante disso a impugnação de contas como as de Bento Ghiglione no levantamento 

(Tabela 3) eram normais.  

Como já enfatizamos acima, a cadeia de aviamento se mostrava fragilizada 

devido a concessão de créditos, que não seguiam qualquer critério da lógica do mercado 

capitalista. José Ferreira Lima e seu irmão Daniel são dois agentes dessa rede que se 

aproveitaram dessas concessões desordenadas, visto que tomaram empréstimos de todas 

as formas possíveis. Se a cadeia de aviamento fosse regida por regras escritas de 

regulação comercial desde sempre, esses irmãos jamais teriam seguido adiante com sua 

política de tomada de empréstimos.   
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A estratégia dos irmãos era tomar a maior quantidade de empréstimos possíveis, 

deixar o menor número de registro dessas transações e seguir montando o capital da 

firma que possuíam com esses recursos.  Essa estratégia foi determinante para que seus 

credores não conseguissem execução desses empréstimos, que jamais foram quitados.  

 O primeiro a perceber que os irmãos adotavam uma estratégia econômica que 

burlava os critérios de controle da cadeia de aviamento, superando inclusive essa rede 

comercial, foi o promotor Francisco de Oliveira Conde. Essa tortuosa estratégia foi 

condensada em um parecer que o promotor escreveu para um processo aberto pela viúva 

de José Ferreira Lima, dona Adelina de Souza, contra seu cunhado. 

O promotor diz que fez um levantamento apurado do processo de liquidação da 

firma mantida pelo falecido José Ferreira Lima e seu irmão, Daniel, tanto nos arquivos 

do Tribunal de Justiça em Rio Branco quanto nos cartórios do Acre ao longo do ano de 

1922, buscando dados também em contratos e recolhendo informações com os 

credores194. 

Segundo Oliveira Conde os irmãos abriram uma empresa no início de suas 

atividades no Acre, pelos idos dos primeiros anos do século XX. Essa firma não foi 

formalmente aberta, o que para Conde significava que legalmente ela não existiu. O 

problema é que valendo-se dessa firma fantasma, os irmãos começaram a tomar 

empréstimos na praça de Rio Branco. O promotor diz que os empréstimos eram 

concedidos por conta da amizade que os comerciantes da região tinham para com José e 

Daniel195. 

Sem abrir formalmente a firma original, os irmãos a abandonaram e constituíram 

legalmente outra, a Plácido e Companhia. Esta empresa, segundo os levantamentos do 

promotor, continuou com os ativos materiais da anterior, como o seringal Bagaço, 

algumas propriedades em Rio Branco, nos interiores do Vale do Rio Acre e na vila 

Abunã. 

A Plácido e Companhia, porém, não teve uma longa duração. Os irmãos 

continuaram tomando empréstimos e registrando no nome da empresa. Eram 

empréstimos tomados ao longo da década de 1910, com firmas tanto do Acre quanto de 

fora do território. No momento em que a Plácido e Companhia se tornou insustentável, 

                                                 
194  Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2303. Março de 1922. Parecer da 
promotoria pública de fevereiro de 1922. 
195 Id, ibid, p. 3. 
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os irmãos literalmente a abandonaram e abriram outra, a Ferreira & Irmão. Oliveira 

Conde diz que essa foi a última empresa dessa galáxia de empreendimentos falidos. 

O promotor informa que não conseguiu apurar o destino da Plácido e 

Companhia, mas a Ferreira & Irmão continuou com os pedidos de empréstimos junto a 

financiadores de diversas localidades. Nos seus argumentos finais, Conde afirma que 

não era possível dizer com precisão quais foram os primeiros credores dos irmãos, isso 

porque as provas dessas transações nem existiam mais. Diante dos rastros imprecisos 

deixados pelos irmãos Ferreira Lima, o parecer sugere a liquidação imediata da Ferreira 

& Irmão196. 

 Ao que parece a estratégia dos irmãos Ferreira Lima deu certo por um momento. 

O ponto central dessa estratégia era abrir uma empresa, registrá-la legalmente e a partir 

daí tomar empréstimos junto a fornecedores diversos da cadeia de aviamento. Quando a 

firma se mostrava insustentável, abandonavam-na e abriam outra.  

 Esse movimento tinha hora para começar e terminar, porque o controle dos 

dispositivos legais se acentuava nesse cenário comercial amazônico, logo, os irmãos 

Ferreira Lima não poderiam fugir do policiamento cada vez mais fechado dos registros 

escritos, dos tabelionatos de notas e das execuções financeiras. 

 Diante do acumulo de empréstimos que tinham, como os irmãos Ferreira Lima 

conseguiram sustentar essa estratégia por tanto tempo? É possível que os financistas 

regionais da cadeia de aviamento emprestassem dinheiro para esses indivíduos por 

conta da amizade que tinham, em troca de algum favor ou simplesmente por medo.  

 José e Daniel eram coronéis de barranco capazes de intimidar, espancar e 

assassinar seus concorrentes. Eles impunham medo inclusive em outros coronéis do 

Acre. Essas práticas violentas de exercício do poder seringalista foram denunciadas pela 

viúva de José Ferreira Lima, a senhora Adelina de Souza. 

 Adelina de Souza abriu um processo contra o irmão de seu falecido esposo, 

Daniel, em 1924. A viúva protestava na justiça contra um roubo cometido por Daniel no 

quintal de sua casa, onde o seringalista teria espancado inclusive um oficial de 

justiça197. 

 Em agosto de 1924 dona Adelina foi informada de que deveria ir para Rio 

Branco buscar parte dos bens do espólio de seu falecido esposo, que seriam recolhidos 

                                                 
196 Ibidem, p. 3-5. 
197 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2308. Agosto de 1924. Petição inicial. 
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no seringal Catuaba propriedade em que morava. Chegando à capital a viúva procurou a 

N & Maia para que lhe emprestasse um barco para levar os bens. 

 Guilhermino Bastos mandou o barco com dois carregadores, que seguiam com 

os bens junto com a viúva e o oficial Francisco de Mello. O oficial deveria acompanhar 

então a entrega dos bens no seringal. Na petição inicial desse processo Dona Adelina 

diz que esperava reconstruir as suas economias com os bens que seriam depositados em 

sua residência, porque após a morte de seu esposo não tinha mais dinheiro no banco, 

joias e trabalhadores no Catuaba, que se encontrava praticamente abandonado e sem 

produção alguma de borracha. 

Mas no momento em que os bens eram depositados, Daniel Ferreira Lima 

apareceu no local, rendeu os empregados da N & Maia e tomou os bens de Francisco de 

Mello, aplicando-lhe socos e pontapés. Em seguida montou tudo em uma tropa de mulas 

e sumiu na floresta junto com uma turba de homens que o acompanhava198. 

 Poucos dias depois da denúncia de dona Adelina, o acusado é chamado para 

depor. Através do depoimento de Daniel Ferreira Lima pode-se acompanhar um 

flagrante ímpar de como o poder de um coronel da borracha era amplo, quase irrestrito 

no Acre do início do século XX. Esse depoimento demonstra também que mesmo 

estando economicamente falido, esse seringalista não tinha perdido esse poder. 

Comparecendo perante o tribunal, Daniel Ferreira Lima disse ter então cinquenta 

e cinco anos, nascido no Ceará e ser comerciante estabelecido no Acre há várias 

décadas. Declarou também que morava no seringal Capatará, que segundo ele lhe foi 

concedido pelo herói do Acre, Plácido de Castro, que faleceu em 1908 e a quem 

considera um verdadeiro amigo.  

Na sua fala o depoente reconhece que de fato roubou a viúva de seu irmão na 

sede do seringal Catuaba, mas negou que tenha espancado o oficial de justiça. Disse 

também que roubou alguns tachos de cobre e outros objetos de pouco valor, que eram 

seus por direito199. 

 Daniel Ferreira Lima informou que transportou tudo que pegou em mulas para 

Rio Branco. Chegando à capital depositou todos os materiais no porão da sede da loja 

maçônica Igualdade Acreana. Perguntado se sabia das condições de dona Adelina e seus 

sete sobrinhos, respondeu que tinha consciência do estado de penúria em que viviam, 

                                                 
198 Id, ibid, Carta ao juiz municipal de Rio Branco em 20 de agosto de 1924. 
199 Id, ibid, Termo de depoimento de Daniel Ferreira Lima. 
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mas acusou a viúva de ardilosamente pegar um burro e um cavalo do espólio de seu 

irmão e os vender criminosamente para a N & Maia e Companhia.  

 O escrivão que tomou o depoimento disse, antes de fechar os autos, que o 

depoente afirmou “em tempo” que dona Adelina ainda teve a petulância de vender 

alguns móveis que constavam no inventário de José para o advogado da N & Maia, 

Flaviano Flávio Batista200. 

 É interessante vermos como Daniel Ferreira Lima reconhece seu crime, informa 

quais eram seus cúmplices e desafetos. Entre seus comparsas estava a loja maçônica 

Igualdade Acreana e os desafetos a N & Maia e Companhia e o advogado dessa firma, o 

senhor Flaviano Flavio Batista. 

 Mas o fato de reconhecer seus crimes não significava que Daniel Ferreira Lima 

seria preso por isso. O simples fato de ele próprio reconhecer o crime e apontar seus 

cúmplices já é um indício de que ele sabia que não seria preso e não sofreria represálias.  

 Dona Adelina solicita, pouco tempo depois do depoimento de Daniel Ferreira 

Lima, que o caso que abriu fosse arquivado. Ela envia uma petição justificando que sua 

penúria era tão grande, que não poderia ficar acompanhando a tramitação da peça em 

Rio Branco, pois não tinha dinheiro nem para pagar o transporte do Catuaba até a 

capital. Essa petição foi enviada em dezembro de 1924 e diz que: 

 

Acontece porém que presentemente a Supplicante se encontra em um estado 
de penúria tal que lhe faltam até os meios de subsistência para ela e seus sete 
filhos menores, com quem mora, não podendo portanto prosseguir no 
inquérito201. 

 

 A petição diz ainda que dona Adelina não tem mais funcionários no Catuaba, 

que os seringueiros foram embora e que não consegue juntar recursos nem para comprar 

roupa para ela e seus filhos. A coragem de dona Adelina de Souza Lima em denunciar o 

poder sanguinário do irmão de seu falecido esposo lhe custou sua própria manutenção. 

Seu seringal ficou abandonado, ela, por sua vez, despojada de seus bens.  

 O que esse caso demonstra é que um seringalista falido economicamente como 

Daniel Ferreira Lima não tinha perdido um palmo de seu poder de coronel. Na verdade 

ele pouco se importava com a falência da cadeia de aviamento, visto que sabia que não 

seria cobrado na justiça pelas dívidas que possuía. A certeza dessa impunidade residia 

justamente na confiança que tinha dos poderes em suas mãos. É possível que com tantos 

                                                 
200 Id, ibid, Adendo ao Termo de depoimento de Daniel Ferreira Lima. 
201 Id, ibid, Petição de arquivamento em 06 de dezembro de 1924. 
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empréstimos tomados, ele tenha conseguido compor uma poupança e viver de renda, o 

que somado com suas propriedades lhe forneceria um padrão de vida superior se 

comparado com o da maioria dos acreanos no início do século XX. 

 O uso da violência por parte de Daniel Ferreira Lima lhe garantia essa certeza de 

impunidade. Mediante um comunicado do major da Polícia do Território Federal do 

Acre, Germano Amorim, somos informados que Daniel e seu irmão José executaram 

um crime cinematográfico na segunda metade da década de 1910.  

 Procurando novos financiadores, os irmãos Ferreira Lima tomaram empréstimos 

com alguns comerciantes bolivianos, que moravam próximo da fronteira com o Acre. 

Acontece que eles nunca pagaram seus débitos e os bolivianos começaram a cobrá-los. 

Segundo o major os irmãos montaram uma malta de capangas, ultrapassaram a 

fronteira, invadiram a Bolívia e lá executaram seus credores e uma série de outras 

pessoas202. 

 José Ferreira Lima morreu antes de ser condenado por esse crime. Seu irmão 

chegou a ficar certo tempo preso nas carceragens da capital do Acre, Rio Branco, mas 

na metade de 1922 encontrava-se foragido. O major Amorin informou em juízo que não 

prenderia novamente Daniel Ferreira Lima, que permaneceu solto203.  

 Casos como o de Daniel Ferreira Lima indicam que era mais interessante aos 

seringalistas do Acre deixar de lado a cadeia de aviamento, permanecendo, porém com 

suas outras atividades. Como dissemos, se considerássemos apenas os números, os 

irmãos Ferreira Lima seriam um verdadeiro fracasso, mas como o mundo que os 

rodeava era dominado por outras normas sociais, seus poderes não arrefeceram com a 

crise da borracha. 

 

A lhaneza no trato. 

 

Nos anos iniciais do século XX, o domínio da cordialidade era uma imposição 

normal às relações sociais do Acre. Mediadas pela lhaneza do trato, as relações sociais 

nesse cenário encobriam ao máximo os conflitos advindos de uma época de crise e 

instabilidade financeira que levou ao fim do ciclo da borracha. 

 Obviamente que os conflitos afloravam em meio à concorrência dos 

seringalistas e nas violências que eram capazes de cometer, mas no geral essas 

                                                 
202 Id, ibid, Comunicado da Força Policial ao juiz federal do Acre/Anexo II. 
203 Id, ibid, Comunicado da Força Policial ao juiz federal do Acre/Anexo I. 
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instabilidades eram mascaradas, colocadas nas entrelinhas dos gestos e falas. Podemos 

dizer que o domínio da cordialidade era parte significativa da composição social da 

cadeia de aviamento. 

Um exemplo desse domínio aparece em uma fala de dona Adelina de Souza 

Lima. Em 1921 seu esposo havia falecido há pouco tempo e dona Adelina envia uma 

carta ao seu cunhado, Daniel de Ferreira Lima. Nessa época o inventariante Raimundo 

Pinto trabalhava no espólio do falecido e requisitou da viúva algumas informações 

sobre as posses do seringal Catuaba. Cordialmente dona Adelina escreveu ao seu 

cunhado: 

 

Sendo o compadre íntimo de nossa casa, isto é, minha e de seu fallecido 
irmão José Ferreira Lima, sabendo, portanto, do que nella se continha 
particularmente meu, rogo responder, ao pé desta, si sabe a quem pertence 
os bens constantes da relação abaixo204. 

 

A missiva de dona Adelina tinha um objetivo, reafirmar sua posição de 

proprietária da casa em que morava, o barracão sede do seringal Catuaba. Mas como o 

inventariante havia solicitado informações sobre essa propriedade, ela maliciosamente 

procura seu cunhado, que naquele momento era o único sócio de seu falecido esposo e 

poderia requisitar a residência na justiça. 

A malícia cordial da fala esta nos trechos em que sua autora mistura um trato 

carinhoso para com seu cunhado, identificado como o “compadre íntimo de nossa casa”, 

e uma imposição de seu ponto de vista, quase ríspido, a respeito da propriedade dessa 

mesma residência, “isto é minha”. A conclusão da carta é aparentemente impositiva e 

fraternal, “desde já contando com vossa compreensão, sinto-me antecipadamente grata”. 

Tanto Daniel quanto Adelina lutavam com todas as suas forças naquele 

momento para se apropriarem do espólio de José Ferreira Lima, mas a carta da viúva é 

um exemplo de como esse trato cordial mascarava esse conflito até o ponto em que não 

fosse mais possível esconder a violência. 

Essa cordialidade marca determinadas relações como essas ao longo da cadeia 

de aviamento. Essa característica era um tipo de relação própria da formação social 

brasileira, como bem afirmou Sérgio Buarque de Holanda, uma vez que as máscaras do 

                                                 
204 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2303. Março de 1922. Anexo do parecer 
do ex-inventariante de José Ferreira Lima. 
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conflito social tinham esse aspecto cordial de civilidade, boas relações e lhaneza no 

trato205. 

Um exemplo em que a lhaneza do trato emergia a todo instante nas relações da 

cadeia de aviamento eram nas relações de compadrio. Entre a casa aviadora de Belém, a 

Pereira Bessa, e sua cliente no Acre, a empresa seringalista N & Maia e Companhia, 

havia justamente uma relação de compadrio nesses moldes.  

Mesmo a empresa acreana lhe devendo muito dinheiro, a Pereira Bessa jamais 

cogitou levar sua cliente para a justiça. Não havia entre esses dois agentes da cadeia de 

aviamento um conflito aberto.  As duas empresas sempre mantiveram um tom amistoso, 

cooperativo e quase fraternal em suas comunicações. A Pereira Bessa sempre que 

possível cobrava sua cliente, mas de uma maneira civilizada, como podemos ver por 

meio de uma carta que remeteu ao Acre em 1911: 

 

Vimos pela presente communicar-lhes, com os nossos agradecimentos, que 
escripturamos a seu crédito a importância de Rs 70.000$000, valor das 
seguintes promissórias que hontem nos entregaram, firmadas a nossa ordem: 
n. 232, com vencimento para 30 de outubro, de Rs 35.000$000: 233, com 
vencimento para 30 de janeiro, de Rs 35.000$000. Contando com seu 
obsequioso resgate nos dias de hoje, nós ficamos, com súbita estima e 
apreço206.    

 

 O texto é mais um exemplo de como esses personagens da cadeia de aviamento 

procuravam tratar-se cordialmente. A Pereira Bessa informa a N & Maia quanto ela 

devia, mas faz isso usando um tom leve, “com os nossos agradecimentos”, jogando com 

a submissão. Nesse jogo, o tom submisso aparece quando cobra sua cliente, “contanto 

com seu obsequioso resgate”. No uso sutil desse jogo de palavras, a Pereira Bessa 

escondia os conflitos que existiam entre ela e a N & Maia, porque no meio desses 

agentes da cadeia de aviamento naquele momento era prática corrente manter essa 

lhaneza no trato. 

 Sérgio Buarque de Holanda pensava que o homem cordial brasileiro havia sido 

sepultado pela urbanização, mas a partir daquilo que diz Edgard de Decca207, podemos 

afirmar que certas características desse tipo social viraram tradição do país, mediando 

                                                 
205 Holanda, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: José Olympio, 1997. p. 147 e segs. 
206 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2301. Janeiro de 1916.  Carta da Pereira 
Bessa a N & Maia em 25 de março de 1911. 
207 Decca, Edgard de. As metáforas da identidade em Raízes do Brasil. Varia História, Belo Horizonte, v. 
22, n. 36, p. 424-442, 2006. p. 439. 
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algumas relações sociais no início do século XX, tais como essas da cadeia de 

aviamento da borracha.  

Novamente com Decca208, tratamos as posições de alguns agentes dessa cadeia 

como metáforas, que nos acenam para determinados aspectos dessas identidades 

amazônidas, que procuram em vários momentos sublimar os conflitos em detrimento da 

cordialidade. 

Mesmo com a estupenda modificação das relações econômicas verificadas 

justamente no período de falência da cadeia de aviamento e de decadência do ciclo da 

borracha, a relação de compadrio tão comum da ordem que permeava as organizações 

sociais amazônicas não tinha desaparecido nesse contexto em ebulição.  

 Ao mascararem os conflitos latentes na cadeia de aviamento, até o momento em 

que isso não fosse mais possível, a lhaneza do trato impossibilitava que as críticas 

àquela rede aparecessem com mais frequência. Nesse sentido essa civilidade era um dos 

entraves mais comuns dessa rede comercial, não possibilitando que aí houvesse um 

movimento de adaptação à crise mais forte por parte dos empresários que não sabiam 

lidar com as hierarquias, cobranças e concorrências. 

 

Algumas notas de encerramento. 

 

Muitos historiadores do ciclo da borracha analisaram esse período amazônico 

como resultado de um processo fracassado de modernização. Em linhas gerais faziam 

uma oposição entre a economia da borracha no Brasil, atrasada, com a dos países 

asiáticos, moderna209. Nessa oposição davam ênfase a incapacidade dos seringalistas 

brasileiros em concorrer com as fazendas de criação de seringueiras da Ásia, enfocando 

aí o cenário mais geral da cadeia de aviamento e seus agentes. 

Ao invés de olharmos para esse processo geral, procuramos enfatizar ao longo 

do texto que a cadeia de aviamento não entrou em falência só porque se opunha aos seus 

concorrentes externos, mas porque ela se mostrava uma rede comercial complexa, 

ancorada em regimes de organização que a tornavam deficitária por conta de seus 

problemas internos. O ponto central não foi elaborar um modelo de explicação da crise 

da borracha na Amazônia, mas descrever analiticamente como se deu parte de sua 

construção e a inserção de determinados agentes no Acre dentro de um circuito de 

                                                 
208 Id, ibid. 
209 Bentes, op. cit. p. 2. 
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relações com outros da Amazônia. Nesse circuito percebeu-se que esses coronéis de 

barranco superaram a crise literalmente adaptando o que havia de deficitário na rede a 

seu favor. Essa adaptação foi uma particularidade do Acre no ciclo da borracha, tendo 

em vista que os seringalistas permaneceram como a elite hegemônica do território por 

décadas210. 

Afirmamos, assim, que as contradições externas (a produção asiática de 

borracha) congregadas com as interas (os vários déficits da cadeia de aviamento) é que 

levaram a bancarrotas o ciclo da borracha no Brasil a partir de 1910. Nesses tempos de 

crise, porém, é que emerge com todos os seus poderes o exercício do coronelato dos 

seringalistas, que vão se tornar os senhores do Vale do Rio Acre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210 Afirmamos que esse grupo mudou inclusive suas atividades econômicas, alguns vendendo suas 
propriedades e vivendo de renda, outros virando pecuaristas e a maioria atuando na política. Há no Acre 
famílias inteiras que permanecem no jogo político desde os primórdios do século XX e orgulham-se de 
seus antepassados seringalistas. 
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Capítulo 4. Para além da cadeia de aviamento: as ações da N & Maia superando a 

crise do ciclo da borracha. 

 

Apresentação. 

 

 As empresas seringalistas do Acre não estavam vinculadas somente a cadeia de 

aviamento da borracha, pois atuavam em diversas esferas da economia e política 

regional antes e depois da bancarrota do ciclo da borracha a partir de 1910. A trajetória 

da N & Maia e Companhia é uma evidência de que a crise na cadeia de aviamento não 

representou o abismo para as ações dos proprietários dessa e de outras empresas, que 

souberam lidar com a concorrência e negociações políticas naqueles tempos de crise, 

nas décadas iniciais do século XX. 

 A empresa foi preponderante para o crescimento de Rio Branco enquanto 

cidade, tendo em vista que controlou grandes parcelas de seu solo urbano, atuou como 

agente no fomento econômico local, pois emprestava dinheiro, fornecia aviamento e 

agia na política como negociante entre os políticos regionais e o Palácio do Catete.  

 Em todas essas atividades se percebe que no início do século XX a produção e 

comércio da borracha eram tão somente um pretexto para os coronéis de barranco do 

Acre. Especificamente os que se ligavam a N & Maia adentraram e consolidaram suas 

posições de domínio nas esferas econômicas e políticas do Vale do Rio Acre. O 

movimento de diversificação das atividades da N & Maia.  

 As apostas da N & Maia nas suas diversas atividades eram temidas. Como a 

empresa superou a crise da borracha, até mesmo seus adversários reconheciam o poder 

que possuía nas mãos. Um desses adversários era Genesco de Castro, que registrou que 

a N & Maia era a firma mais forte de todo o Vale do Rio Acre e seus proprietários eram 

hostis a ele211. 

 Para demonstrar a trajetória da N & Maia para além da cadeia de aviamento, 

procuraremos discutir como a empresa influenciou no crescimento da cidade de Rio 

Branco, depois discutiremos como a incorporação de um seringal poderia se dar por 

outros motivos que não fossem ligados tão somente a produção e comércio da borracha. 

Veremos também como a empresa se apresentava no início da década de 1920 e por 

                                                 
211 Castro, Genesco de. O estado independente do Acre e José Plácido de Castro: excerptos históricos. 
Rio Branco: Fundação Cultural, 1998. p. 209. 
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último travaremos um debate sobre como negociava politicamente com seus pares, 

adversários e o governo federal durante a ditadura Vargas. 

 Para esse capítulo elegemos algumas fontes, sendo as prioritárias alguns 

processos judiciais do Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre em que a N & 

Maia aparece como interessada ou parte citada.   

 

Processos judiciais e a historiografia. 

 

 Os processos judiciais hoje são fontes trabalhadas desde há muito pela 

historiografia amazônica. No panorama nacional podemos citar a obra Trabalho, lar e 

botequim, de Sidney Chalhoub como referência nesse campo212. Há também textos da 

cepa de Martha Abreu e Sueann Caulfield dentre outros213. 

 Como afirma Chalhoub os textos que buscam elaborar análises com os processos 

judiciais em sua maioria adentram nas questões acerca do trabalho, sobretudo no debate 

que tenta superar a ‘coisificação’ dos trabalhadores e exploram sua cultura política e 

movimentos sociais organizados ou não214. 

 Com relação aos estudos da historiografia amazônica um dos primeiros livros 

com análises de processos judiciais foi o de Bárbara Weinstein em sua tese The Amazon 

rubber boom, que apareceu no início da década de 1980215. Nesse texto a autora dialoga 

justamente com esse debate sobre como é possível articular questões históricas em torno 

da borracha com as fontes judiciais, sobretudo os processos que tratem desse tema216. 

 Mais de vinte anos depois, Weinstein informou que sua obra foi baseada em 

processos judiciais do arquivo do Tribunal de Justiça de Belém no Pará, avaliando que 

aquela pesquisa era pioneira no enfrentamento das questões sobre experiência social, 

algo quase inédito até então no Norte do Brasil217.  

 Desde Weinstein as investigações históricas ancoradas em documentos judiciais 

avançaram na Amazônia, mas permaneceram em grande medida ligadas a esse 

paradigma a respeito das investigações sobre as experiências sociais dos trabalhadores 

seringueiros. Franciane Gama Lacerda, por exemplo, ainda discute os modos de vida, as 

                                                 
212 Chalhoub, Sidney. Trabalho, lar e botequim. Campinas: Ed. Unicamp, 2001. 
213 Id, ibid, p. viii. 
214 Id, ibid. 
215 Weinstein, Bárbara. The Amazon Rubber Boom. 1850-1920. Stanford: Stanfor University Press, 1983. 
216 Id, ibid. 
217 Weinstein, Bárbara. Entrevista com Bárbara Weinstein. Revista Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 27, p 
387-404, 2008. 
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representações, festas e conflitos dos trabalhadores da borracha nos interiores do Pará 

no início do século XX218. 

 Lacerda, porém, não se dedica especificamente aos documentos judiciais porque 

utiliza notícias de jornal, documentos de órgãos públicos e queixas policiais. Essas 

fontes oferecem, em sua visão, um acesso privilegiado às falas dos migrantes 

nordestinos no Pará: 

 

Esse corpus documental permitiu perceber a complexidade dessas muitas 
relações sociais na medida em que, para além da figura de pobres vitimas da 
seca, como não raro o migrante cearense é representado, vemos mulheres e 
crianças dando rumo próprio a suas vidas, mesmo que isso nem sempre 
correspondesse aos seus anseios de uma vida melhor219. 

  

 Nessa frase podemos perceber como os documentos judiciais (no caso aí um 

corpus que vai além desse tipo de documentação) foram lidos para se compreender os 

modos de vida dos trabalhadores da Amazônia no ciclo da borracha, principalmente os 

nordestinos vindos para a região fugindo da seca.  

No Acre, o trabalho do historiador Francisco Pereira dá, em grande medida, uma 

espécie de continuidade a essa produção historiográfica no sentido em que usa como 

fontes os processos judiciais. Sua dissertação discute os conflitos e resistências 

envolvendo seringueiros, patrões e funcionários da justiça na cidade de Sena Madureira 

no Acre entre 1904 e 1918220. 

 Pereira alia o termo experiência social de E. P. Thompson para avaliar a 

dinâmica e conflituosidade dos interesses dos sujeitos que estuda com a abordagem de 

Michel Foucault, principalmente seus métodos de compreensão dos lugares de poder 

diferenciados no tempo e no espaço221.  

 Dialogando com essa historiografia que trabalhou processos judiciais na 

Amazônia, o foco aqui não é a investigação de aspectos do modo de vida de um grupo 

social, sejam eles os seringueiros ou seringalistas, mas compreender como parte de um 

contexto foi construído através das empresas vinculadas à cadeia de aviamento.  

                                                 
218 Lacerda, Franciane Gama. Migrantes cearenses no Pará: faces da sobrevivência (1889-1916). 2006. 
340 p. Tese. Doutorado em História Social/Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade de 
São Paulo. 
219 Id, ibid, p. 6. 
220 Costa, Francisco Pereira. Seringueiros, patrões e a justiça no Acre federal 1904/1918. Rio Branco: 
EDUFAC, 2005. p. 8-9. O termo conflituosidade é original desse autor. 
221 Id, ibid, p. 17-18. 



148 

 

As tomadas de posições dos indivíduos dentro dos processos judiciais foram 

lidas como etapas do contexto de construção do ciclo da borracha, logo, são fruto de 

interações sociais racionalmente montadas e a intenção é extrair dessas fontes os 

elementos que nos permitem interpretar as regularidades e especificidades da inserção 

do Acre nesse cenário 222. 

  

Para além do circuito da cadeia de aviamento. 

 

 A historiografia do ciclo da borracha não valoriza muito as outras atividades 

econômicas exercidas pelos agentes da cadeia de aviamento, o que se mostra um 

equívoco quando percebemos que foi por conta delas que alguns desses superaram a 

crise da década de 1910. 

 Segundo Roberto Santos a cadeia de aviamento era uma organização vertical de 

produção e comércio da borracha, onde seus agentes estavam ligados pelo sistema de 

concessão de crédito e existia na Amazônia desde o período colonial. Nas palavras do 

autor, 

 

O aviador de nível mais baixo fornecia ao extrator certa quantidade de bens 
de consumo e alguns instrumentos de trabalho, eventualmente pequena 
quantidade de dinheiro. Em pagamento, recebia a produção extrativa. Os 
preços dos bens eram fixados pelo aviador, o qual acrescentava ao valor das 
utilidades fornecidas pelos juros normais e mais uma margem apreciável de 
ganho, a titulo do que se poderia chamar de juros extras. Esse aviador, por 
seu turno, era aviado por outro e também pagava juros extras 
apreciavelmente altos. No cume da cadeia estavam as firmas exportadoras, 
principais beneficiarias do regime de autoconcentração de renda por via do 
engenhoso mecanismo dos juros extras e do rebaixamento do preço local da 
borra223.  

 

 Ao longo da cadeia de produção e comércio da borracha quase que não havia, 

então, a circulação monetária pelo pagamento dos produtos nas diversas esferas dessa 

rede. O que imperava nesse cenário era a presença das dívidas entre as partes, que 

poderia se mostrar letal para a sustentação das empresas em épocas de crise.  

 O esquema proposto por Roberto Santos explicaria um determinado aspecto do 

ciclo da borracha, ou seja, o processo de produção e comércio da borracha. Um dos 
                                                 
222 A ideia de que devemos analisar como um contexto é construído a partir das relações microhistoricas 
vem de: Rosental, Paul-Andre. Construir o 'macro' pelo 'micro': Fredrik Barth e a 'microhistoria'. In: 
Revel, Jacques (Org.). Jogos de Escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1998. 
p. 152-153. 
223 Santos, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia: 1820-1920. São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1980. p. 159. 
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problemas dessa rede é que havia um processo de escambo dominante e uma 

hierarquização acentuada, que era exercida através de quem controlava as dívidas. 

 A questão posta pela historiografia é que para os seringalistas, seringueiros e 

demais agentes dessa cadeia não havia possibilidade de outras atuações econômicas. 

Eles estariam presos na cadeia por conta do crédito, conseguindo seus excedentes nas 

cobranças excessivas de juros e da exploração do trabalho seringueiro, totalmente 

precarizados nesse jogo porque era o sustentáculo do sistema224. 

 Para Cleuza Maria Damo Ranzi225, os compromissos entre aviadores e aviados 

os impediam de ter outras atividades, o que fazia com que tais agentes estivessem 

sempre vinculados estritamente a um comércio de borracha que se direcionava para o 

mercado externo.  

 A autora diz ainda que a ordem geral da Amazônia e, principalmente, do Acre 

teve na cadeia de aviamento a força mantenedora da sociedade, que se organizou 

completamente em torno desse sistema de créditos. Nessa ótica, pode-se dizer que no 

Acre a dependência da cadeia de aviamento levou com que o território fosse 

completamente dominado pelas influências das casas aviadoras de Belém e Manaus, 

sendo os seringalistas da região apenas atravessadores de borracha226.  

 Essa visão funcionalista da cadeia de aviamento excluía outras formas de 

produção e comércio da borracha, bem como as atividades que os agentes dessa rede 

poderiam ter no sistema e fora dele.  

 Em nossas investigações encontramos, por exemplo, uma grande casa aviadora 

de Belém, a Pereira Bessa, literalmente pedindo socorro a uma empresa seringalista do 

Acre, a N & Maia, o que por si quebra desde logo essa lógica hierarquizada que a 

historiografia sobre o ciclo da borracha teceu para explicar esse período. 

 A proposta é, portanto, demonstrar que para além da cadeia de aviamento, as 

atividades da N & Maia são evidências de que a empresa superou a crise dessa rede 

comercial ao controlar outros ramos de atividades econômicas e políticas da região onde 

atuava o Vale do Rio Acre. Nesse sentido a crise no ciclo da borracha provocada pela 

bancarrota da cadeia de aviamento motivou que a N & Maia e seus sócios assentassem 

                                                 
224 Id, ibid, p. 163. 
225 Ranzi, Cleusa Maria Damo. Raízes do Acre 1870-1912. 3 ed. Rio Branco: MM Paim, 2008. p. 217-
218. 
226 Id, ibid, p. 218-222. 
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seus poderes nos locais de seus domínios como legítimos coronéis de barranco, para 

retomarmos um termo de Craveiro Costa227. 

 A consolidação da N & Maia como legítima representante dos coronéis de 

barranco do Acre é uma prova de que havia contradições, conflitos e experiências 

sociais no Acre dentro e para além da cadeia de aviamento. Assim, atualizamos um 

debate iniciado com Leal228 que nos aponta os coronéis regionais da primeira república 

brasileira como atores políticos preponderantes em suas regiões e que tiveram seus 

poderes ampliados com a decadência do meio econômico em que se inseriam.  

Tentamos operar, portanto, uma leitura das atividades da N & Maia a partir do 

debate sobre o coronelismo, mas atentos à proposta de José Murilo de Carvalho229, que 

entende como fator básico na consolidação dos poderes desses atores os acordos e 

compromissos que os ligavam aos aliados de diversas esferas políticas, judiciais, 

econômicas, etc. Assim a cadeia de aviamento aqui é somente um trampolim que foi 

usado pela N & Maia como base para atuar em outras áreas econômicas, manter seus 

poderes de subordinação de clientes, dependentes e superar politicamente seus 

concorrentes na crise da cadeia de aviamento a partir da década de 1910. 

 

A vez da N & Maia. 

 

 Concomitante ao processo de crise na cadeia de aviamento, os poderes sociais 

dos seringalistas que souberam se adaptar ao novo cenário amazônico foi sensivelmente 

ampliado. Alguns faliram economicamente, mas mantiveram suas atividades em outras 

esferas, como Daniel Ferreira Lima. No Acre dos tempos dessa crise, período em que 

muitas mudanças aconteceram, poucas empresas sustentaram-se e não abriram falência.  

 Dessas empresas a N & Maia e Companhia de Rio Branco se sobressaía. A partir 

dos processos judiciais do arquivo do Tribunal de Justiça do Acre, percebe-se que ela é 

a única empresa que sustenta uma atividade ininterrupta de 1904 a 1945. Seus sócios 

sempre estão presentes ali em processos de execução de dívidas, cobrança de alugueis, 

etc, enquanto que os de outras firmas vem e vão ao sabor do funcionamento intermitente 

de seus empreendimentos.  

                                                 
227 Costa, Craveiro. A conquista do deserto ocidental. Rio Branco: Fundação Cultural/Ministério da 
Cultura, 1998. 
228 Leal, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 39. 
229 Carvalho, José Murilo de. Mandonismo, coronelismo, clientelismo: uma discussão conceitual. Dados, 
Rio de Janeiro, v. 40, n. 02, p. 229-250, 1997.  
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A crise na cadeia de aviamento se mostrou um espaço propício para que os 

sócios da N & Maia aprendessem a se adaptar, modificar suas estratégias e superar os 

problemas daquele período. A maior oportunidade de crescimento para essa empresa 

apareceu naquele momento difícil, porque no Acre a crise na cadeia de aviamento criou 

um vazio. 

Esse vazio foi provocado pela falência das casas aviadoras e exportadoras, que 

deixaram gradativamente de atuar no Vale do Rio Acre, espaço que a N & Maia poderia 

ocupar. Diante dessa abertura, a empresa viu que poderia assumir os papéis tanto de 

financista regional quanto de agente privilegiada de manutenção do aviamento para 

outras firmas.   

 O que veremos agora é justamente a derrocada da cadeia de aviamento no Acre 

em detrimento do fortalecimento de uma parcela de sua elite seringalista regional, no 

caso a toda poderosa N & Maia. A empresa acreana montou ela própria aquilo que 

podemos chamar de uma cadeia de aviamento sua, regional e controlada a seu bel 

prazer. Essa sua proeminência econômica sobre as demais empresas no Acre é 

justamente mais um elemento a ser acrescentado nessa teia complexa das contradições 

internas que levaram ao colapso da cadeia de aviamento. 

 Mas para seguirmos adiante é preciso recorrer a uma observação: Mario José de 

Lima, autor de uma tese sobre a economia da borracha230, afirma que na cadeia de 

aviamento foram montadas estruturas de relações em que os organizadores eram 

solidários entre si, acrescentando que somente as casas exportadoras no topo dessa rede 

exerciam o papel de financiadoras do sistema.  

 A observação de Lima sustenta a ideia de que somente as casas exportadoras 

eram as financistas da cadeia de aviamento. Mas com o processo de falência dessa rede 

a partir da década de 1910, quem assumiria esse papel de financista das empresas 

seringalista? 

 Muitas empresas seringalistas faliram com a crise na cadeia de aviamento, mas 

seus antigos proprietários continuaram suas atividades. Além disso, uma série de 

pequenas firmas permaneceu aberta. Isso indica que havia mercado para financistas 

regionais.  

 Nos arquivos do referido Tribunal encontramos uma série de processos em que a 

N & Maia executava diversas dívidas de comerciantes e, principalmente, seringalistas 

                                                 
230 Lima, Mario José de. Capitalismo e extrativismo: a formação da região acreana. 1994. 335 p. Tese. 
Doutorado em Economia/Instituto de Economia. Universidade de Campinas. p. 183 e segs. 
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residentes no Vale do Rio Acre. Ao longo desses documentos surge, portanto, uma 

regularidade histórica que torna evidente o papel de financista regional assumido pela N 

& Maia.  

 A partir do espaço aberto pela ausência das casas aviadoras e exportadoras a N 

& Maia adentra nesse negócio. O primeiro processo que indica como essa empresa 

seringalista foi assumindo esse papel data de 1906, ou seja, seis anos antes do 

agravamento da crise na cadeia de aviamento.  

Nesse processo a N & Maia se colocava como fornecedora de gêneros 

industrializados para seringalistas locais, o que lhe dava certa preponderância perante 

eles e demonstra que a empresa já diversificava suas atividades.  

Assim, o senhor Antônio Medeiros havia tomado na empresa certa quantia de 

produtos em 1905, que juntos totalizavam mais de dois contos de réis. Ambas as partes 

firmaram na época um contrato de fornecimento dos gêneros a serem aviados, que 

seriam entregues com o passar dos meses até 1907231. 

 O problema é que o senhor Antônio Medeiros não enviou as remessas de 

borracha como parte do pagamento das notas promissoras que foram assinadas por 

representantes das duas firmas. Sem perder muito tempo, a N & Maia foi a juízo cobrar 

as dívidas arroladas com juros do senhor Medeiros. O processo em si transcorre 

rapidamente, sendo concluído em dez de junho após o juiz municipal, Lourenço de 

Albuquerque, ter despachado em favor da N & Maia a cobrança. Seu Antônio Medeiros 

quita sua dívida após a sentença232. 

 Fosse esse um processo mais longo, teríamos acesso a mais informações a 

respeito do que a N & Maia fornecia, quais os valores dos produtos e como os juros 

eram cobrados. Mas por hora ficamos sabendo que ela realizava então uma espécie de 

aviamento regional dentro da cadeia de exploração da borracha. Em 1906 a cadeia de 

aviamento vivia seus tempos áureos e a rigor as casas aviadoras e exportadoras ainda 

tinham fortes relações com as empresas seringalistas do Acre, mas mesmo assim vemos 

a N & Maia despontando nesse cenário como uma financista regional, fornecendo 

aviamento para empresas menores da região. 

Em 1911 encontramos outro pequeno processo, no qual o senhor Armando 

Barros cobra na justiça sua parte no espólio deixado por Antônio de Fonseca junto a 

                                                 
231Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0907. Julho de 1906. Petição inicial da N 
& Maia. 
232 Id, ibid, Autos de conclusão/Despacho de encerramento do processo. 
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empresa A. Barros e Comp233. Antônio de Fonseca faleceu no distrito de Empresa, sede 

da Prefeitura Departamental do Vale do Rio Acre, em dezenove de novembro de 1910. 

Armando Barros cobrava na justiça sua parte no espólio, tendo em vista que empresa 

legou um ativo de trinta e sete contos de réis. O problema é que o falecido não deixou 

herdeiros para regularizarem o espólio, daí a petição de Armando Barros solicitar a sua 

parte e deixar a outra para uma administração dos ausentes234. 

 No meio desse processo chegamos ao nosso ponto de interesse. O juiz do caso 

constitui uma série de testemunhas, que falam sobre andamento da empresa, quem eram 

os administradores e com quem ela tinha negócios. Uma das testemunhas arroladas é 

justamente um dos sócios da N & Maia e Companhia, Guilhermino Teixeira Bastos. 

 Declarando ter em 1911 vinte e oito anos de idade, ser português de nascimento 

e naturalizado brasileiro, Bastos fala sobre as atividades econômicas do falecido, 

afirmando que ele era cliente assíduo da N & Maia há alguns anos, tendo adquirido 

constantemente nesse período produtos para abastecerem seus seringais com 

aviamentos. Segundo ele o falecido sempre pagava seus débitos em dinheiro e que o 

mesmo jamais atrasou suas contas235. 

 A partir do depoimento de Bastos é possível percebermos como os seringalistas 

procuravam a N & Maia. Eles constantemente visitavam a sede da companhia, 

solicitavam o aviamento e esperavam as cargas chegarem a suas propriedades. No caso 

do falecido Antônio da Fonseca, seus pedidos eram sempre quitados com pagamentos a 

vista. O escritório da N & Maia era um verdadeiro banco de negócios da borracha no 

Vale do Rio Acre. 

 Nos autos de outro processo, de desmembramento dos negócios deixados por 

José Anselmo Melgaço, abertos em janeiro de 1911, encontramos a N & Maia mais uma 

vez as voltas com dívidas não pagas com relação a fornecimento de gêneros do 

aviamento. 

 José Anselmo Melgaço faleceu em data incerta, sem herdeiros, mas deixou os 

seringais Morada Nova, Rio Negro, Malongo, Desterro e mais alguns bens materiais no 

distrito do Volta da Empresa. O processo é inconcluso, faltam folhas e documentos, mas 

é possível sabermos que no Volta da Empresa o senhor José Anselmo Melgaço possuía 

um terreno em litígio com a N & Maia e Companhia, com quem tinha ainda dívidas 

                                                 
233 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1809. Setembro de 1911. Petição de 
Armando Barros. 
234 Id, ibid.  
235 Id, ibid, Depoimento da segunda testemunha, p. 1. 



154 

 

arroladas a respeito de diversos gêneros alimentícios em conservas e outros produtos 

industrializados236. 

 Nesse breve processo sabemos que Melgaço possuía um terreno em litígio com a 

N & Maia e que com ela, também, tinha dívidas em gêneros alimentícios e produtos 

industrializados. Certamente Melgaço tenha adquirido esses gêneros e produtos a partir 

dos acordos de aviamento que mantinha com a N & Maia. 

 As relações econômicas da N & Maia no Vale do Rio Acre vão mostrando a seus 

sócios e mantenedores que era muito mais interessante atuarem na região, emprestando 

dinheiro e aviando firmas menores, do que sustentarem suas atividades na dispendiosa 

cadeia de aviamento com empresas e atores de fora do Acre.  

 No meio dos processos pesquisados, encontramos um jornal que foi anexado a 

peça. Nesse jornal havia um edital de uma das sentenças do processo e, por acaso, um 

anúncio da N & Maia e Companhia. Esse anúncio era grafado em letras garrafais e 

trazia a seguinte mensagem: 

 

Casa fundada em 1884, recebendo constantemente estivas, ferragens, 
miudezas e etc, etc. Executam pedidos, levando ao porto do comprador, para 
que dispõem de embarcações apropriadas de inverno a verão237. 

 

 O anúncio data de 1919 e traz uma propaganda da empresa. O texto 

propagandístico diz que a N & Maia foi fundada em 1884, fornecia aviamento em 

estivas, ferragens, miudezas e que era capaz de fazer esse fornecimento em qualquer 

época do ano, abastecendo os clientes nos portos de seus seringais ao longo do rio Acre. 

 O texto é uma viva descrição de como a empresa procurava cativar seus clientes, 

se mostrando capacitada para fornecer diversos tipos de produtos para o aviamento, 

além de que sua estrutura poderia superar os problemas de navegação enfrentados ao 

longo do rio Acre. 

 A N & Maia consolidava sua posição de fornecedora desse aviamento regional. 

A empresa vai se constituindo também como uma financista, emprestando dinheiro para 

seus clientes e recorrendo aos tribunais para executar dívidas dos maus pagadores. 

Nesse cenário os mantenedores e sócios da firma souberam construir estratégias locais 

de atuação, que literalmente substituíram as casas aviadoras e exportadoras de Belém e 

Manaus. 

                                                 
236 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0201. Janeiro de 1911.  Autos de 
penhora dos bens de José Anselmo Melgaço, p. 1-3. 
237 Id, ibid, recorte jornalístico em anexo. 
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Um exemplo de como a empresa emprestava dinheiro para seus clientes se deu 

com seu João Chrispim em 1912. Naquele ano esse seringalista havia falecido 

subitamente e a N & Maia procura em juízo recuperar uma dívida a seu favor de mais 

de trezentos mil réis em dinheiro238.  

Através da sentença sabemos que o falecido tinha contraído empréstimos junto a 

N & Maia mediante sucessivos contratos assinados entre as partes, mas que nunca 

tinham sido pagos. O juiz despacha favorecendo a N & Maia, que deveria receber do 

espólio do falecido tantos bens quantos fossem necessários para que os débitos fossem 

quitados239. 

Valendo-se desse processo vê-se que a N & Maia agia especulativamente. Para o 

falecido João Chrispim a firma emprestou dinheiro em parcelas sucessivas, que não 

eram quitadas. É possível que a N & Maia esperasse que Chrispim lhe pagasse em 

algum momento, talvez em condições melhores do mercado. O certo é que o devedor 

morreu antes desses pagamentos. 

Mas nessas atividades, nas quais a empresa se portava como agiota do mercado 

regional de financiamento dos seringalistas, a N & Maia encontrava alguns percalços 

com clientes que sabiam que estavam endividados, mas recusavam-se a quitar os 

débitos. Um desses casos se deu com o filho de Antônio da Silva Lindoso. 

Lindoso faleceu em janeiro de 1924, era um ancião e sua morte foi provocada 

por causas naturais. Em vida não teve tempo para quitar uma dívida de exatos onze 

contos de réis em dinheiro junto a N & Maia. A firma seringalista procurou o filho mais 

velho de Lindoso, o senhor Mariano da Silva, que em fevereiro já tinha sido destinado a 

gerenciar o espólio do falecido.  

O problema é que Mariano da Silva se recusou a pagar pelas dívidas deixadas 

por seu pai para com a N & Maia. Diante da recusa, a empresa solicita em juízo a 

execução desses débitos240. 

Ao que tudo indica, Antônio da Silva possuía diversas dívidas com outros 

seringalistas. O montante que devia a N & Maia era considerável. O juiz do caso 

conseguiu do espólio somente uma apólice de seguros em nome da empresa Equitativa 

                                                 
238 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2202. Fevereiro de 1912. Petição inicial 
da N & Maia e Companhia. 
239 Id, ibid, Sentença do juiz municipal Hypólito Moreira. 
240 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2602. Fevereiro de 1924. Petição da N 
& Maia e Companhia. 
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dos Estados Unidos do Brasil. A apólice foi depositada no nome de Neutel Maia, então 

sócio da N & Maia241. 

Lindoso havia tomado uma série de empréstimos com a N & Maia, perfazendo 

um total de onze contos de réis. A N & Maia nunca recebeu uma parcela sequer de 

Lindoso, mas continuava a lhe fornecer empréstimos, ou seja, ela especulava nessas 

transações. 

Através dessa especulação a empresa estava sujeita a perdas e ganhos. No caso 

de Lindoso pode-se dizer que saiu ganhando em parte, porque a apólice de seguros que 

foi depositada no nome de Neutel Maia como pagamento pelas dívidas deixadas pelo 

falecido não valia sequer a metade desses débitos.  

 Sua vitória parcial nesse processo judicial deveu-se justamente aos registros que 

possuía das dívidas para com o falecido Lindoso. Há outros processos contra esse 

espólio, mas somente a N & Maia conseguiu que suas dívidas fossem pagas, o que 

demonstra a desenvoltura da empresa em saber lidar com determinados aspectos 

problemáticos da economia do Acre naquele período. Mas como o valor da apólice que 

foi dada como pagamento não chegava nem a metade do valor executado, podemos ver 

que nem sempre a empresa conseguia vitórias totais sobre seus concorrentes. 

 A atuação regional da N & Maia como financista e fornecedora de aviamento 

demonstra que seus sócios souberam lidar com as adversidades da crise da borracha a 

partir da década de 1910. Nesse sentido se o fornecimento de aviamento se mostrasse 

dispendioso e pouco lucrativo, a N & Maia partia para o ramo dos empréstimos e assim 

sucessivamente, sempre buscando se adaptar a cenários econômicos mais favoráveis.  

Assim foi se transformando em uma empresa dominante no Vale do Rio Acre. 

Sua longevidade é prova de que soube se adaptar aos mais diversos cenários e 

principalmente a crise da borracha. 

 

A capital do Acre como negócio. 

 

 O crescimento da cidade de Rio Branco foi controlado a partir de uma lógica 

empresarial de Neutel Maia através da sua empresa, a N & Maia e Companhia, que 

transformou a capital do Acre em um verdadeiro negócio para seus empreendimentos. 

                                                 
241 Id, ibid, Petição de deposito de penhora. 
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Essa lógica de negociar o crescimento da cidade pôde ser verificada na incorporação do 

Acre ao Brasil. 

 Quando as forças mercenárias de Plácido de Castro tomaram a cidade de Porto 

Acre do controle da Bolívia em vinte e quatro de janeiro de 1903, o governo brasileiro 

tinha decidido ocupar regularmente a região. Há pelo menos quatro anos, alguns 

seringalistas brasileiros vinham tentando expulsar o governo boliviano do Acre, 

montando milícias e escaramuças. Percebendo que desse conflito poderia recolher 

benefícios políticos e territoriais, o presidente Rodrigues Alves mandou para a região o 

general Olympio da Silveira. 

 Nessa época Porto Acre era a maior cidade de todo o vale, tinha uma ocupação 

regular e um porto capaz de receber grandes embarcações. Além disso, ela situava-se 

em um ponto do território próximo da foz do rio Acre com o Purus, ou seja, 

estrategicamente ela era a maior, mais movimentada e acessível cidade de toda a região. 

Perto dela as vilas do Volta da Empresa (futuramente Rio Branco) e Xapuri eram 

menores e de acesso mais difícil. 

 Porto Acre deveria ter sido escolhida por Olympio da Silveira como a sede do 

novo território militar ocupado pelo Brasil, mas inusitadamente o general nem mesmo 

tomou conhecimento do lugarejo. A sua escolha seria primordial para a cidade, pois 

receberia dali para frente os investimentos estatais necessários para sua transformação 

em capital, iria se tornar em centro político e econômico de todo o vale, beneficiando-se 

com as forças de ocupação. 

 Mas de passagem por Porto Acre, o general somente desembarcou dos navios da 

Marinha seu Estado maior, destituiu Plácido de Castro do comando do Acre e partiu 

logo em seguida para o Volta da Empresa242. 

 No Volta da Empresa o general estacionou as forças brasileiras, que apesar de 

passarem pouco tempo na localidade, foram responsáveis por uma movimentação 

jamais vista na vila até então. Eram mais de mil soldados que precisavam de moradia, 

comida e divertimentos variados.  

Mesmo com a partida das forças militares, um pequeno batalhão ficou 

estacionado em um lugar da vila e seu entorno passou a ser chamado de bairro do 

Quinze, em alusão a um dos batalhões que vieram sob o comando de Olympio da 

Silveira. 

                                                 
242 Lima, Cláudio de Araújo. Plácido de Castro: um caudilho contra o imperialismo. Rio Branco: 
Fundação Cultural, 1998. p. 184. 
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 Não se sabe os motivos que levaram o general a instalar a sede do governo 

brasileiro no Volta da Empresa. Suspeitamos que os sócios e mantenedores da N & 

Maia e Companhia tiveram um papel preponderante nessa escolha, porque com a 

instalação do governo naquela propriedade as repartições públicas seriam construídas, 

investimentos estatais trariam obras para a região e o comércio poderia prosperar com o 

funcionalismo público, etc. Para Neutel Maia a instalação do governo brasileiro em suas 

propriedades significava, portanto, um negócio que ele poderia ter controle decisivo. 

 Um exemplo disso pode ser visualizado nas fotografias do nascimento de Rio 

Branco, que demonstram os investimentos do Estado e o crescimento da cidade no 

entorno. Na fotografia (Foto 1) vemos o bairro do Quinze, que surgiu no entorno do 

acampamento montado por Olympio da Silveira. Em 1908 o então prefeito Gabino 

Besouro usou uma das construções erguidas pelo general para abrir a escola mista 

Senador Pompeu. 

 

Foto 1: Vista do bairro do Quinze em Rio Branco no ano de 1908. 
 

 
Fonte: Arquivo Nacional. Vistas da vila Rio Branco em 1908. Acervo BR.AN,RIO.02.FOT.235. 
 

 Assim como a escola Senador Pompeu outras repartições foram criadas e ruas 

abertas no meio da mata. Na própria fotografia (Foto 1) podemos ver ainda uma grande 

árvore recém-derrubada ao lado de uma pequena ruela. Com esse desenvolvimento 
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primordial para Rio Branco, surge agora uma pergunta: como Neutel Maia e seus sócios 

convenceram Olympio da Silveira a trocar Porto Acre pelo Volta da Empresa? Neutel 

Maia era primo de uma figura influente no Vale do Rio Acre, o senhor Antônio Leite 

Barbosa. Esse indivíduo era considerado um herói pelos moradores da região, porque 

tinha lutado na guerra do Paraguai e nos campos de batalha galgou cargos e títulos no 

Exército243. 

 Será possível que o general Olympio da Silveira conhecesse Leite Barbosa dos 

campos de batalha do Paraguai? E se ambos se conheciam, a ida do exercito brasileiro 

para o Volta da Empresa pode ter sido resultado dessa amizade? Ou ainda, mesmo não 

se conhecendo antes, será que Leite Barbosa e Neutel Maia, se aproveitando das 

influências que tinham no Acre, persuadiram na escolha do general?  

 De certo não podemos aprofundar tais questões, mas chegando ao Volta da 

Empresa com seu contingente de soldados e quase cem oficiais, Olympio da Silveira 

construiu casas, enfermaria e prédios públicos para a intendência municipal. No 

barracão do Volta da Empresa ele  

 

instalou a sede de seu comando e do Estado Maior. Pode-se dizer que as 
tropas foram acomodadas de melhor modo possível em tão remotas quão 
inóspitas paragens, onde há falta de toda a sorte de recursos244. 

 

 Até aquele momento o Volta da Empresa e o Empresa, os dois seringais que 

pertenciam a Neutel Maia e seus associados na ocupação do médio rio Acre, não se 

diferenciavam de outras propriedades seringalistas da região. A instalação do governo 

brasileiro nas propriedades de Neutel Maia, porém, foi um marco na estratégia 

comercial desse empresário, que poderia então vislumbrar novas possibilidades de 

expansão econômica para seus negócios. 

 A cidade de Rio Branco, a partir de 1903, era mais uma fronteira de expansão 

das atividades de Neutel Maia que poderia vender terras, casas ou alugar prédios pela 

cidade. A partilha do solo urbano de Rio Branco origina-se nesse processo de controle 

político e econômico de uma empresa, que tratava esse espaço como um negócio, 

sobretudo a partir da transformação de partes das terras de seus seringais em capital do 

Vale do Rio Acre.  

                                                 
243 Ribeiro, Napoleão. O Acre e seus heróis. Brasília: Senado Federal, 2008.  p. 46 e p. 63-64. 
244 Tocantins, Leandro. Formação histórica do Acre. Volume 2. 4 ed. Brasília: Senado Federal, 2001. p. 
279. 
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 Podemos acompanhar esse processo de controle da partilha das propriedades 

dessa cidade nascente a partir de um terreno na Rua Abunã, a principal do Volta da 

Empresa. Esse terreno foi desmembrado do antigo seringal Volta da Empresa entre 

1907 e 1908, tendo sido registrado como uma propriedade em separado na 

administração do prefeito José Plácido de Castro. 

 A N & Maia e Companhia, que era a dona do seringal e desse terreno em 

particular logo tratou de procurar clientes para o mesmo, vendendo a propriedade ainda 

em 1908 para a família Melgaço. Os novos proprietários do lote, porém, o 

abandonaram. Ali cresceu capim e uma grande capoeira, sendo arrendado por volta de 

1910 para o senhor Firmino Hermenegildo245.  

 Hermenegildo manteve ali uma horta por pelo menos um ano, plantando todo 

tipo de horti-fruti para ser vendido no mercado da cidade. Acontece que a N & Maia em 

1911 começou a derrubar as matas do Volta da Empresa, bem atrás dos terrenos da Rua 

Abunã para abrir uma grande fazenda. Essa derrubada foi seguida pelo fogo que a firma 

ateou nos campos, para que aí nascesse grama. Esse fogaréu destruiu as cercas desse 

terreno que estava arrendado para Firmino Hermenegildo246.  

Hermenegildo procurou a justiça para ser indenizado pelo estrago em sua roça, 

mas a N & Maia se adiantou, tratando de procurar dona Miquelina Maria da Conceição, 

viúva do senhor Melgaço e que era nessa época proprietária do terreno. A empresa tinha 

oferecido para aquela senhora uma determinada quantia pelo terreno. Logo após dona 

Miquelina vendeu a propriedade, alegando que a empresa tratou desde os primeiros dias 

após a compra de ocupar o terreno com pasto para o gado que possuíam247.  

Diante dos depoimentos e documentos anexados ao processo judicial desse caso, 

o juiz Hypólito Moreira expede o mandato de expulsão de Firmino Hermenegildo do 

terreno, anula suas petições, manda que pague uma quantia para a N & Maia como 

indenização e arquiva a peça248. 

 Nessa tortuosa cadeia de desmembramento, venda, arrendamento e revenda de 

um terreno no Volta da Empresa podemos acompanhar a N & Maia negociando 

justamente com o crescimento da cidade a partir de seus interesses comerciais. Tratava-

                                                 
245 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2305 de 1912. Maio de 1912.  
Depoimento de José Alves Maia. 
246 Id, ibid, Depoimento de Donato Maurício em 06 de dezembro de 1912. 
247 Id, ibid, Depoimento de Miquelina Maria da Conceição em 06 de dezembro de 1912. 
248 Id, ibid, Sentença final em 20 de dezembro de 1912. 
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se de uma política de controle da partilha do solo urbano que era orientada pelos 

objetivos da empresa.  

Se, em um primeiro momento, era interessante para a firma desmembrar um 

terreno do seu seringal e vendê-lo, o negócio era realizado. Mas se caso algum entrave 

fosse verificado nessas propriedades, que impedissem o crescimento dos seus negócios, 

como aconteceu com o colono Firmino Hermenegildo, a N & Maia tratava de recuperar 

o terreno. 

Além das questões envolvendo o comércio de terras para o seu próprio 

benefício, o caso acima ilustra como a N & Maia tratou de usar a própria cidade como 

área para instalar suas fazendas de criação de gado, aproximando assim o consumidor 

dos produtos ali criados.  

O controle que a N & Maia exercia no crescimento da cidade de Rio Branco 

extrapolava, inclusive, os limites do seringal Volta da Empresa. Mesmo se a cidade 

crescesse para além dos limites dessa propriedade, a empresa deitava seus tentáculos 

nessas direções. 

Essa influência se deu, por exemplo, ao longo do antigo Caminho da Judia, que 

era um varadouro por entre a floresta que continuava após a Rua Abunã, margeando o 

rio Acre. Esse caminho foi sendo ocupado pelo bairro Seis de Agosto e ficava 

espremido entre as barrancas do rio e os campos da fazenda da N & Maia. 

Deduzimos que com o crescimento desse bairro a empresa percebeu que o 

campo de sua fazenda estava sendo pressionado, o que motivou a compra do sítio 

Rússia. Essa propriedade era uma colônia que ficava entre o bairro Seis de Agosto, o 

final do Caminho da Judia e a fazenda da firma249. 

Em 1919 a N & Maia comprou o sítio Rússia do senhor Apollinario Guedes e 

sua esposa, dona Justina Tabosa. Nessa ocasião o casal declarou que moravam no sítio 

desde que chegaram ao Acre, vivendo desde então da criação de pequenos animais e da 

horta que cultivavam250. 

 Em mais um caso vemos que o crescimento da cidade era acompanhado com 

interesse pala N & Maia, tendo em vista que a população poderia avançar pela área de 

sua fazenda, que ficava na parte detrás do Volta da Empresa. A compra do sítio Rússia 

                                                 
249 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1405 de 1921. Maio de 1921. Termo de 
inclusão em 18 de abril de 1921 
250 Id, ibid, Termo de ajustamento e registro. 
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foi uma negociação que podemos interpretar como sendo uma tentativa de conter esse 

avanço. 

 Esse controle que a N & Maia exerceu no crescimento da cidade de Rio Branco 

foi preponderante para o desenvolvimento da capital. A empresa conseguiu imprimir 

nesse processo um ritmo orientado pelos seus interesses em negociar a compra de 

terrenos, sobretudo aqueles que afetavam os campos de sua fazenda.  

 Com o passar dos anos, o próprio aspecto da cidade já tinha sido influenciado 

por esse controle e o primeiro autor a perceber isso foi o geógrafo Antônio Teixeira 

Guerra, que estudou a composição dos solos em Rio Branco no final da década de 1950. 

Mesmo não sendo o objeto privilegiado de seu estudo, Guerra abordou o crescimento da 

capital do Acre desde suas origens. 

 Observou dentre outras coisas a composição do aspecto paisagístico da cidade, 

chegando à conclusão de que ela passou por três fases de ocupação: a) uma que vai de 

1903 a 1909, quando estava circunscrita na área do seringal Volta da Empresa; b) de 

1909 a 1930, quando se ocupa a região de Pennapolis, permanecendo a cidade próxima 

às margens do rio Acre; c) de 1930 até 1950, quando Rio Branco cresce muito 

lentamente a partir de um plano urbanístico definido por apenas quatro ruas e 

ultrapassando as zonas das vilas dos antigos seringais251. 

 Guerra chegou à conclusão de que esse desenvolvimento urbano foi muito lento, 

tendo em vista o crescimento demográfico era baixo e as construções tinham que lidar 

com o problema das grandes propriedades privadas, que cercavam o perímetro urbano 

da cidade. Quando escreveu o livro, as terras do distrito de Pennapolis tinham sido 

adquiridas pelo governo federal, que comprou o então seringal Empresa e concedia 

terrenos aos moradores252. 

 As terras de Pennapolis eram, portanto, públicas, ou seja, a cidade cresceria para 

aquela área de expansão, tendo em vista que o Volta da Empresa estava comprimido por 

uma grande propriedade privada. Mesmo não sendo o foco de seu trabalho, Teixeira 

Guerra conseguiu perceber que por mais de quarenta anos a capital do Acre permaneceu 

confinada em uma pequena faixa de terras, crescendo comprimida basicamente no 

entorno de uma rua, a Abunã, que ficava no Volta da Empresa. 

                                                 
251 Guerra, Antônio Teixeira. Estudo geográfico do território do Acre. Brasília: Senado Federal, 2004. p. 
126-135. 
252 Id, ibid, pp. 135 e segs. 
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 Essa dinâmica urbana demonstra justamente a imposição da lógica comercial da 

N & Maia, que exercia o controle do crescimento da cidade através dos seus interesses 

comerciais com a fazenda que a firma possuía no Volta da Empresa, na compra e venda 

de terrenos, casas e alugueis de imóveis diversos. Para demonstrar como a cidade de Rio 

Branco estava crescendo torta para os lados do Empresa em 1950, Teixeira Guerra 

acrescentou em seu trabalho uma fotografia que nos remete às vistas panorâmicas dos 

mapas usados pelos navegadores atuais de internet (Foto 2). 

 A fotografia foi retirada por um avião da Força Aérea Norte Americana e 

focaliza o rio Acre, demonstrando justamente o desenho de ocupação da cidade. No 

distrito de Pennapolis é possível se ver um pequeno arruado quadriculado e no Volta da 

Empresa somente um traçado que corta algumas matas, passa pelos barrancos, atravessa 

os campos da N & Maia e desemboca em outra rua às margens do rio Acre, ou seja, 

passando de um extremo da cidade no bairro Seis de Agosto e chegando ao outro no 

Quinze (Foto 2). 

 A fotografia que foi usada por Teixeira Guerra para comprovar sua ideia de que 

a cidade crescia torta para o Empresa é fundamental, tendo em vista que toda a 

paisagem do Volta da Empresa se apresenta dominada pelos campos da fazenda 

pertencente a N & Maia. Os campos ficam relativamente visíveis como sendo as 

manchas mais claras da vista panorâmica (Foto 2). 

 

Foto 2: Vista aérea de Rio Branco, Acre, tirada de avião em 1950. 
 

 
 
Fonte: Guerra, Antônio Teixeira. Estudo geográfico do território do Acre. Brasília: Senado Federal, 
2004. p. 129. 
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 Os argumentos de Guerra são de que após quarenta anos é que a capital do Acre 

passou a crescer para fora dos limites outrora impostos aos seus moradores. Um 

personagem contemporâneo de Neutel Maia que percebeu o controle exercido pela 

empresa N & Maia e Companhia no crescimento de Rio Branco foi o prefeito 

departamental Acauan Ribeiro.  

 Ribeiro foi um dos primeiros administradores da capital acreana e em seu 

mandato não conseguiu gerenciar somas maiores de recursos, porque seus antecessores 

tinham empenhado as verbas da prefeitura no aluguel de casas, prédios e edificações 

diversas pela cidade. Nesse sentido,  

 

Restringindo-me aos recursos orçamentários, não pude encomendar prédios 
amplos, espaçosos e de accomodações sufficientes para a Secretaria Geral da 
Prefeitura e residência do prefeito. Escolhi o mais modesto modelo, como 
meio de experimentação. Entretanto, vou adaptá-los aos diversos serviços da 
Prefeitura, dispensando alguns prédios particulares, cujos alugueis são muito 
altos253. 

 

 Acauan Ribeiro diz que com os parcos recursos que tinha em mãos, procurava 

sanar a sangria que eram as contas com alugueis na capital. No relatório de seu mandato 

informa que em sua gestão mandou abrir pelo menos três ruas na capital, urbanizando a 

principal delas – a futura Abunã – podendo afirmar que pelo menos cinquenta 

residências estavam sendo construídas nesses espaços. Além disso, procurou dar conta 

de como fugir dos alugueis.  

 Nas suas palavras o grande problema enfrentado pela prefeitura para a 

manutenção desses investimentos era superar os aluguéis, que a instituição mantinha 

com uma firma local e que esvaia os cofres públicos a cada mês que se passava. 

Segundo ele era imperativo que a municipalidade adquirisse seus prédios e deixasse os 

aluguéis254.  

 Como o foco de crescimento da cidade de Rio Branco deu-se ao longo da Rua 

Abunã entre 1903 e 1950, foi nessa região que a N & Maia concentrou suas atividades 

de comércio na partilha do solo urbano da capital. Os depoimentos tanto de Teixeira 

Guerra como Acauan Ribeiro demonstram que desde a origem da capital o principal 

problema de sua ocupação era a partilha do solo urbano, completamente controlado pela 

N & Maia.  

                                                 
253 Ribeiro, Acauã. Relatório de governo. 1905. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 145. 
254 Id, ibid, p. 144. 
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 Acauan Ribeiro não cita nominalmente a N & Maia em seu relatório, mas chama 

a atenção do Palácio do Catete que a empresa controlava a cidade com os aluguéis das 

propriedades. Para enumerarmos parte dessas atividades de controle que a N & Maia 

exercia, conseguimos levantar algumas propriedades da empresa na Rua Abunã: dois 

terrenos, um sobrado, um clube social e três residências.   

 Dessas propriedades um terreno e duas casas foram entregues como parte da 

herança de Manoel Theophilo Maia a seus herdeiros após 1922, sendo eles uma filha e 

dois netos de Neutel Maia. Ambos eram primos e sócios na empresa. Na outra 

residência da N & Maia morava Guilhermino Bastos. O sobrado e o clube social foram 

alugados a terceiros. 

O sobrado foi alugado para o capitão do porto de Rio Branco, o senhor João 

Coelho de Souza, que assinou um contrato de aluguel com a N & Maia em 1919 no 

valor se duzentos e cinquenta réis ao mês. O contrato entre as partes diz que esse era o 

preço que a empresa cobrava pelo aluguel de outros sobrados na mesma Rua Abunã255. 

 Mas após cinco meses sem receber nenhuma mensalidade, a N & Maia procurou 

a justiça para execução da dívida, tendo em vista que o supplicado não pagou um real 

do aluguel256. Poucos dias após da abertura do processo, o locatário paga os meses 

atrasados e ainda deposita nas contas da empresa o valor equivalente a um ano de 

aluguel 257. 

 No contrato firmado entre o senhor João Coelho e a N & Maia encontramos 

algumas informações a respeito de como eram feitas essas transações. Primeiro se 

estipulava o valor do contrato, após se descrevia o bem, que nesse caso era um sobrado 

de dois andares, todo feito em taboas de madeira e coberto de zinco. Após se 

descreviam as obrigações do locatário, que deveria entregar o bem reformado tal como 

era antes do aluguel. Toda e qualquer alteração no bem deveria ser informada e 

autorizada pelo proprietário, sendo que os gastos com as mesmas não seriam deduzidos 

no valor do aluguel258. 

 Através desse contrato nota-se que a N & Maia adotava regras que procuravam 

preservar seus bens, tendo em vista que esse tipo de transação era temporária e os 

                                                 
255 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 3105 de 1919. Maio de 1919. Petição 
inicial. 
256 Id, ibid. 
257 Id, ibid,  Jornal com edital em anexo. 
258  Id, ibid, Contrato de aluguel entre João Coelho de Souza e N & Maia em 1 de junho de 1918. 
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imóveis poderiam ser usados por outros clientes. Além disso, a empresa se eximia de 

qualquer gasto com o bem no período do aluguel. 

  Mas a N & Maia encontrava problemas nesse controle que exercia no 

crescimento da cidade. Havia certa resistência, por exemplo, dos locatários com relação 

à propriedade dos bens que alugavam. Como no Acre, do início do século XX, as 

relações econômicas ainda eram regidas por certos tipos de relações pré-escritas259, 

onde os contratos nem bem registrados eram junto a cartórios, havia frestas onde os 

locatários poderiam tentar burlar tais regras a seu favor.  

 Uma indicação de que a N & Maia enfrentava tal problema está no processo 

judicial que a empresa abre contra Manoel Vasconcellos. Logo no pedido de abertura da 

peça em 1920, a empresa informa que nos últimos anos tem cindido alguns contratos de 

aluguel porque os locatários procuram se apossar de seus bens260. 

 Como a empresa informava, havia locatários que tentavam se apossar dos bens e 

pelo que diz, essa prática era comum. O caso de Manoel Vasconcellos, por exemplo, foi 

uma dessas tentativas. Segundo a N & Maia a empresa abriu como parte de suas 

atividades um clube social na Rua Abunã, o High Life. Apesar de não informar a data 

de abertura do negócio, a empresa diz que após alguns anos ficou interessada em 

arrendar o estabelecimento, aparecendo nesse momento o senhor Vasconcellos como 

interessado261.   

 Mas Vasconcellos, após arrendar o negócio, contraiu uma dívida junto a Y. 

Sarfaty no valor de cinco parcelas de mais de um conto de réis cada, totalizando cerca 

de seis contos e quatrocentos mil réis. Com mais de um mês o arrendatário tomou outro 

empréstimo junto à mesma pessoa, no valor de doze contos de réis, sem, contudo, pagar 

nenhuma parcela por mais de um ano262. 

 Sarfaty entrou na justiça para execução das dívidas, conseguindo uma sentença 

onde Manoel Vasconcellos deveria pagar os empréstimos em dinheiro ou propriedades. 

Naquele momento Vasconcellos alegou não possuir o dinheiro para aquela transação e 

depositou o clube High Life como pagamento, alegando que o prédio era de sua 

                                                 
259 Como foi explicado no capítulo 3. 
260 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1708 de 1920. Agosto de 1920. Petição 
inicial. 
261 Id, ibid. 
262 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1708 de 1920. Agosto de 1920. Certidão 
de registro das dívidas, pp. 1-6. 
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propriedade. O juiz mandou então que o sobrado e seus moveis fossem depositados em 

favor de Sarfaty263. 

 A N & Maia tratou imediatamente de entrar na justiça em 1920 pedindo 

embargos da decisão, solicitando que seus bens não fossem arrolados como parte das 

propriedades de Manoel Vasconcellos. A empresa afirmava que este senhor havia tão 

somente arrendado aquele espaço por um prazo temporário e não poderia dar todo o 

clube como pagamento, tendo em vista que não tinha os direitos de propriedade sobre o 

mesmo264. 

O juiz reconhece alguns meses após a abertura desse processo a confusão 

constante na sentença despachada em favor de Y. Serfaty. A decisão equivocada foi 

causada por fraudes na documentação apresentada por Manoel Vasconcellos e o juiz 

mandou desmembrar as propriedades da N & Maia, tratando de devolvê-las265.  

 Procuramos os autos do processo de Y. Serfaty contra Manoel Vasconcellos, 

mas não foram encontrados. Ali poderíamos ver de que maneira ele tentou burlar as 

questões de propriedade do sobrado que pertencia a N & Maia em seu favor. A questão 

a ser reafirmada nesse caso é que a N & Maia procurava impor no crescimento da 

cidade um controle comercial, que estava ancorado no devido registro legal de seus 

bens. Mas como no Acre do início do século XX tal legalismo ainda era uma norma 

nova nas relações econômicas, algumas pessoas poderiam tirar proveito dessa situação 

como se deu com Manoel Vasconcellos. 

 O último caso encontrado envolvendo os problemas que a empresa enfrentou 

relativos às suas propriedades urbanas data de 1936. Nesse ano o senhor Nilo Bezerra e 

sua esposa Adélia Dourado entraram na justiça contra uma obra na residência em que 

residia Guilhermino Teixeira Bastos e sua esposa na Rua 17 de Novembro, antes 

conhecida como João Luiz Alves e outrora Abunã. Eles reclamam que Teixeira Bastos 

solicitou na prefeitura da cidade autorização para uma pequena reforma na casa da firma 

N & Maia, do qual era sócio e morava a título de concessão. A reclamação é que Bastos 

pediu uma pequena reforma, mas operou, por outro lado, uma grande obra de 

reconstrução da casa atrapalhando a vizinhança266. 

                                                 
263 Id, ibid. 
264 Id, ibid, Embargos. 
265 Id, ibid, Adendo a sentença em favor de Y. Serfaty. 
266 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0510 de 1936. Outubro de 1936. Petição 
inicial em 05 de outubro de 1936. 
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O juiz despacha uma intimação para o réu do caso e sua esposa dona Maria 

Karan Bastos em cinco de outubro pedindo explicações sobre como eles procederam 

com as alterações na residência sem as autorizações devidas, porque   

 

Abusivamente e criminosamente abriram sete grandes janelas no prédio de 
sua propriedade, a menos de um metro e meio do prédio dos autores, sem as 
formalidades exigidas por lei. Que, em virtude de taes construcções feitas 
pelos réus, encontra-se por essa forma, completamente devassado, o prédio 
dos autores, por ato illegal e atentatório aos direitos de propriedade e 
vizinhança267. 

 

 O juiz ainda diz que as obras foram irresponsáveis ao tirarem a liberdade de 

habitação dos autores, prejudicando também a valorização de sua residência, que estava 

localizada em região nobre da cidade268.  

 Chama atenção no despacho do juiz Antônio da Costa Gadelha os termos 

indicativos de um tom imperativo e acusatório. Esse tom é uma evidência de que o juiz 

era um adversário declarado de Guilhermino Bastos e nesse sentido seria ele também 

um adversário dessa lógica empresarial da empresa em controlar o crescimento da 

cidade de Rio Branco como um negócio? Nesse caso, em particular, fica claro que 

mesmo as obras que a empresa e seus sócios executavam em suas propriedades 

causavam transtornos e geravam movimentos de resistência por parte dos afetados. 

 De todo modo à empresa deveria possuir fortes poderes junto ao judiciário, 

porque após algumas tomadas de depoimentos, o caso é arquivado sem nenhuma 

sentença ou qualquer despacho269.  

 Os reclamantes encontraram nesse caso um proprietário com poderes especiais, 

tendo em vista que a obra na casa de Guilhermino Bastos de fato ultrapassava os limites 

da propriedade, uma vez que as janelas ficavam de frente para uma varanda encostada 

na divisa dos terrenos. Esse problema impunha aos reclamantes a perca de sua 

privacidade. Mas como a empresa controlava o crescimento da cidade a seu favor, não 

seria um casal que conseguiria na justiça que a reforma fosse desfeita. O encerramento 

abrupto do processo é uma evidência a mais que nos leva a conclusão de que a N & 

Maia, para manter sua hegemonia no controle das propriedades urbanas de Rio Branco, 

usava de toda sua influência junto aos tribunais. 

                                                 
267 Id, ibid, Autos de intimação. 
268 Id, ibid. 
269 Id, ibid, Termo de arquivamento. 
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Então será no Volta da Empresa que acontecerá até o final da década de 1930 o 

grande foco de querelas relativas à partilha do solo urbano de Rio Branco. A N & Maia 

exerceu nesse jogo uma hegemonia que soube superar os concorrentes, tendo em vista 

que possuía nesse cenário um grande poder de compra, adquirindo terrenos quando lhe 

interessava e mantendo domínio político a seu favor junto aos tribunais.   

 

Os colonos de Rio Branco: adversários da N & Maia. 

 

 A N & Maia exercia um controle no crescimento de Rio Branco a partir de uma 

lógica comercial que tratava a cidade como um negócio nas primeiras décadas do século 

XX, mas encontrou nesse contexto um grupo heterogêneo de adversários, os colonos. 

Esses colonos não agiam como um grupo politicamente organizado, mas possuíam, 

pelos terrenos da capital acreana, hortas que eram um problema para os negócios da 

empresa na partilha do solo urbano de Rio Branco. 

 Desses colonos o que mais trouxe problemas para a N & Maia foi o senhor 

Firmino Hermenegildo. Já falamos da horta que possuía em um terreno arrendado de 

dona Miquelina no início da década de 1910 no Volta da Empresa e como ele se 

colocou contra essa lógica comercial da empresa. Mas ele não desapareceu desse 

contexto, tendo retornado a confrontar a N & Maia em 1916. 

Em vinte e um de setembro de 1916, Hermenegildo mandou que seu empregado, 

o jovem Antônio Raphael dos Santos atirasse em um boi da N & Maia no bairro de 

Pennapolis, distrito de Empresa. O tiro atingiu um dos membros anteriores do animal e 

a bala alojou-se na sua omoplata, obrigando que fosse posteriormente sacrificado.  

A N & Maia foi a juízo reclamar que o senhor Firmino Hermenegildo destruiu 

patrimônio alheio, exigindo como indenização um valor de quatrocentos mil réis pelo 

boi abatido, oferecendo ao juiz as testemunhas Antônio Miranda, Francisco Campos e 

Alfredo Gomes que poderiam comprovar o crime270. 

Alguns dias depois a empresa acrescentou ao processo um documento 

informando que Hermenegildo dizia pela cidade “que mataria, à bala, os bois desta 

firma commercial, quando penetrassem em sua roça, a qual não é cercada”. A alegação 

era de que o colono estaria premeditando um ataque contra as propriedades da firma271. 

                                                 
270 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2410 de 1916. Outubro de 1916. Petição 
da N & Maia e Companhia em 28 de outubro de 1916. 
271 Id, ibid, Petição da N & Maia e Companhia em 30 de outubro de 1916. 



170 

 

O juiz anexou ao processo os depoimentos que tinham sido prestados ao 

delegado de polícia da cidade. O primeiro deles é o do senhor Raphael dos Santos, que 

declarou ser funcionário de Hermenegildo, trabalhando na época em uma horta contígua 

ao cemitério público da capital, localizado no distrito de Empresa. Disse que essa horta 

não é cercada e é invadida constantemente tanto pelos bois das propriedades da N & 

Maia quanto por alguns burros pertencentes ao senhor Armando Barros272. 

Segundo ele seu patrão tentou inúmeras vezes resolver esses problemas com a 

empresa, mas que não deram resultado. Ultimamente ele trabalhou na instalação de uma 

cerca reforçada com mourões grandes, que não conseguiram suportar as investidas do 

gado que procuravam pastar na horta273. 

O que esse depoimento demonstra é que Firmino Hermenegildo ocupava uma 

parte do distrito de Empresa com uma horta, que impedia que os bois da empresa 

pastassem livremente pelos terrenos do lugar. Havia na época um conflito de interesses 

aí: de um lado a empresa que ocupava aquela parte da cidade com bois, pastando pelos 

terrenos, e de outro um roceiro, que procurava ocupar algumas dessas propriedades com 

uma horta. É provável que o empreendimento de Hermenegildo fosse rentável, tendo em 

vista que mantinha alguns funcionários trabalhando no plantio.  

Nesse caso o último a ser ouvido foi o próprio Firmino Hermenegildo, que disse 

ter então trinta e nove anos, ser natural da Paraíba, residente em Pennapolis, casado e 

sabendo ler e escrever. Informou no início do depoimento que vive das hortas que 

planta em vários terrenos pela cidade, colhendo desde frutas a verduras e revendendo 

nos mercados ou ambulantemente274. 

Disse ainda que sua horta onde morreu o boi tem dois mil metros de 

comprimento por mil de largura, possui fruteiras e verduras variadas como mandioca e 

milho. Declarou que vem tentando cercar sua horta, mas não tem conseguido devido à 

intromissão do gado da N & Maia. Na ocasião disse que procurou o sócio da empresa, 

Guilhermino Bastos, que pediu a ele que procurasse dar queixa na intendência 

municipal e que somente depois é que a N & Maia se pronunciaria. Concluiu seu 

depoimento afirmando que não deu ordem de matar os bois da N & Maia, só mandou 

que seu funcionário desse alguns tiros para espantar os animais do local275. 

                                                 
272 Id, ibid, Depoimento de Raphael dos Santos. 
273 Id, ibid. 
274 Id, ibid, Depoimento de Firmino Hermenegildo. 
275 Id, ibid. 
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Em outubro de 1916, o juiz Hypólito Moreira despachou um mandato de ação 

executiva em favor da N & Maia para que Firmino Hermenegildo pagasse pelo boi 

abatido, devendo depositar na conta da empresa o valor solicitado de quatrocentos mil 

réis imediatamente276. 

De todo modo, nesse caso parece que a N & Maia se saiu mais uma vez 

vitoriosa. Após três convocatórias para que pagasse a dívida, o juiz Hypólito Moreira 

declarou o réu Firmino Hermenegildo foragido em treze de novembro277.  

 Um simples caso que dizia respeito a questões de invasão de uma horta, que 

levou a morte de um boi, motivou a montagem de um processo considerável, onde 

Hermenegildo desapareceu da cidade. Não sabemos qual o seu paradeiro e nem qual a 

extensão de seu poder local. É provável que o mesmo sobrevivesse de várias hortas que 

insistentemente plantava pelos distritos de Rio Branco e que essas propriedades eram 

encaradas como um empecilho aos interesses da N & Maia, que mantinha pela cidade 

bois pastando livremente pelos terrenos. 

O que se percebe pelo processo é que a cidade de Rio Branco, no início do 

século XX, era pontilhada por hortas e pastos de animais como bois e burros, ou seja, 

esse espaço estava no limiar da fronteira entre o urbano e o rural. Nessa cidade onde 

essa fronteira se apresentava confusa a produção de alimentos era o foco da disputa. A 

N & Maia procurava de seu lado ocupar o entorno da urbe com bois, que precisavam de 

campos livres. Esse interesse da empresa era confrontado pelos roceiros, que ocupavam 

esses terrenos com hortas e impediam os bois de pastarem. 

Dessa disputa surgiu ainda outro processo judicial envolvendo a empresa, suas 

fazendas e as hortas de outro roceiro, nesse caso Ciríaco Joaquim, que possuía uma 

propriedade no distrito do Volta da Empresa.  

Em 20 de março de 1917 os menores Antônio, Lúcia e Olívia, através de seu pai, 

Ciríaco Joaquim, entraram com uma denúncia no Tribunal de Justiça pedindo 

indenização pela completa destruição da horta que possuíam no terreno da família 

localizado na Rua Cearense do Volta da Empresa. A horta foi destruída por um rebanho 

de gado da fazenda N & Maia e Companhia no começo daquele ano278. 

O terreno em questão possuía cem metros de frente por quatrocentos e cinquenta 

de fundos, limitando-se ao sul pela Rua Cearense, por baixo com o terreno de Manoel 

                                                 
276 Id, ibid, Sentença do juiz municipal. 
277 Id, ibid, Termo de audiência. 
278 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1008 de 1917. Agosto de 1917. Petição 
dos filhos de Ciríaco Joaquim. 
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Português e por cima com outro da loja maçônica Igualdade Acreana e pelos campos da 

fazenda N & Maia. A petição nos dá conta do tamanho do estrago e de como se 

constituía essa horta, ao dizer que: 

 

O dito gado destruiu cerca de quinhentas e cinquenta seringueiras novas, mil 
e quinhentos quilos de milho, metade de um canavial, um bananal, 
macaxeiras, laranjeiras, tangerinas, limoeiros, cueireiros, abacateiros, 
ateiras, jaqueiras, araticuzeiros, mangueiras, mamoeiros, cajueiros, 
cafeeiros, jenipapeiros, cupuaçuzeiros, goiabeiras, amendoeiras, 
assahyseiros, romanzeiras, figueiras, sabugueiros, árvores de graviola, 
fructas-pão, guaranás, gengibres e plantações de maracujás, ynamicará, 
abacaxi, ararutas, feijões, uvas e um jardim, além de um viveiro contendo 
seringueiras e bananeiras279. 

 

 O documento diz ainda que o terreno era todo cercado, mas que no início de 

março uma grande queimada nos pastos da fazenda destruiu todo o madeirame. Logo 

após o gado começou a invadir a propriedade e o senhor Ciríaco Joaquim procurou a 

empresa N & Maia para resolver o problema, conversando com o secretário João 

Macedo e o gerente Guilhermino Bastos, não obtendo resultado com esses encontros.  

Após, procurou os vaqueiros Anacleto de tal e Sólon de tal, que trabalhavam na 

fazenda para que confinassem os animais até que reformasse a cerca, mas os dois não 

lhe deram ouvidos. Por fim declara que a horta da família era a única fonte de renda que 

possuíam280. 

 A petição tem informações preciosas ao descrever o tamanho do terreno e 

principalmente a quantidade de fruteiras no local. Essa horta era especializada na 

produção de algumas hortaliças como milho e macaxeiras, uma variedade de frutas não 

só da Amazônia, mas de diversas procedências como a manga, amêndoas e bananas.  

A horta possuía um espaço onde a família cultivava mudas de seringueiras, que 

eram aclimatadas em um jardim. Havia plantação de cana, feijão e até de arroz. O 

documento descreve, portanto, como essa horta era diversificada, possuindo uma grande 

capacidade produtiva. Além disso, Ciríaco Joaquim procurou de todas as formas 

resolver o problema da invasão de sua propriedade junto a N & Maia, chegando mesmo 

a pedir auxílio para os vaqueiros da empresa. 

O documento desse roceiro quase nos transporta para os transtornos causados 

pelos bois da N & Maia, que pastavam sossegadamente pelos campos ao redor da 

cidade. Assim como Hermenegildo, Joaquim informa que sua família vivia da horta que 
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possuía, indicando que a plantação de hortaliças era um negócio atraente para 

determinados moradores de Rio Branco, tendo em vista que produziam nas 

proximidades de seus consumidores. 

 O processo continua e após os autos de avaliação da destruição na horta, o juiz 

convoca algumas testemunhas. Esses depoimentos nos contam um pouco do dia a dia 

desse conflito entre a empresa e os roceiros e o primeiro deles foi o do português 

Manuel de Oliveira Fonseca, que disse ter visto o gado da N & Maia invadir o terreno 

da família Joaquim por várias vezes.  

Em uma dessas, viu que os filhos da família tentavam espantar uma manada de 

bois, correndo no meio da horta e dos animais. Declarou que nesse dia os pais das 

crianças tinham ido vender horti-frutis na feira de Pennapolis e as crianças estavam 

sozinhas em casa. Nesse dia ainda tentou procurar os vaqueiros Anacleto de tal e Solón 

de tal, mas os mesmos não retiraram o gado da horta. Depois afirmou que foi ajudar as 

crianças a espantar o gado, construindo em seguida um tapume na cerca quebrada281. 

O outro depoente foi Manoel Rodrigues Viana, que também confirmou ter visto 

os filhos de Ciríaco Joaquim espantarem o gado quando este e sua mulher saíram para 

vender produtos na feira da cidade, no distrito de Pennapolis282. 

Na fala desses dois depoentes encontramos um flagrante do cotidiano da família 

Joaquim: depois de colhidas as hortaliças, frutas e verduras da horta os pais saiam de 

casa e seguiam para a feira da cidade que ficava em Pennapolis para ali vender os 

produtos. As crianças cuidavam da casa, sozinhas e levando adiante os afazeres 

domésticos como espantar bois da horta familiar. 

Nos depoimentos é possível vermos os pequenos correndo por entre o roçado 

espantando os bois, que invadiam constantemente a propriedade da família. Essas falas 

são evidências de que as condições de vida daqueles colonos eram duras, pois além de 

trabalharem no cultivo da horta, tinham que vender eles próprios os produtos e deixar as 

crianças sozinhas em casa. 

O papel dos filhos de Ciríaco Joaquim ainda não terminou nessa cena do 

processo onde espantavam o gado. Em um dos recursos que a N & Maia abriu os 

menores foram alvo de um argumento moral. Nesse documento, assinado por 

Guilhermino Bastos, afirma-se que não é de conhecimento da empresa qualquer tipo de 

destruição que os animais possam ter feito na horta da família Joaquim. No recurso diz-
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se que Ciríaco Joaquim sequer poderia responder pelas crianças, porque ele não era o 

pai das mesmas, logo, não tinha direitos na propriedade que pertencia aos menores283.  

Diante disso a N & Maia informa que Ciríaco Joaquim não registrou as crianças, 

que o processo em seu inteiro teor não teria validade alguma e solicitam, nesse sentido, 

o arquivamento da peça judicial284. 

No dia seguinte Ciríaco Joaquim entra com um mandato para manutenção do 

processo, reafirmando que é pai dos menores. Diz que conheceu sua esposa em 1901, 

quando acabara de chegar da Bolívia. Na época ela já tinha uma criança e ele a 

registrou, mas com as guerras pela posse do Acre o cartório onde efetuou esse registro, 

no seringal Bagaço, foi destruído285. 

Informa que depois desse período não teve dinheiro para recuperar os registros 

de todos os filhos, mas tratou de colocar a única propriedade da família no nome dos 

menores, sem fazer distinção entre eles. Conclui seu pedido de manutenção do processo 

pedindo um parecer sobre sua paternidade legal286.  

O juiz encaminha o processo para o promotor público, que emite um parecer 

dizendo que a alegação de paternidade de Ciríaco Joaquim era procedente e que ele 

responderia sim por todos os menores, inclusive o que adotou. Na defesa intransigente 

de sua casa, Joaquim reafirma sempre que é pai de todos os menores287. 

 O que se percebe é que a N & Maia compreendia que o gado da empresa invadia 

constantemente as propriedades da família Joaquim e seria apontada como culpada 

nesse caso. Diante disso recorre a um argumento de defesa que trazia para o centro do 

debate a vida privada da família, acusando Ciríaco Joaquim de não ser pai das crianças.  

 Uma das questões levantadas pela empresa era acusar Joaquim de viver 

amancebado com uma mulher, assumindo filhos que não eram seus e que por conta 

disso não poderia responder pelas propriedades em nome dos menores. No fundo os 

argumentos da N & Maia trazem a baila um discurso corrente daquela época, onde um 

homem não poderia casar-se com uma mãe solteira e ainda por cima assumir seus 

filhos.  

 As alegações da N & Maia conseguiram paralisar o caso na justiça durante mais 

de um ano. Em janeiro de 1920 Ciríaco Joaquim entrou com uma petição solicitando a 
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extinção do processo, informando em juízo que assinou um acordo com a N & Maia e 

Companhia no qual teria recebido como indenização um conto e quinhentos mil réis e a 

reforma de sua horta288. 

Usando de argumentos contra a moral da família Joaquim a seu favor, a N & 

Maia conseguiu reverter sua situação. Paralisou o processo nas malhas do judiciário, 

tendo tempo de negociar com a família. Pelo que Ciríaco Joaquim afirmou, a empresa 

recuperou a horta e pagou uma indenização pelos estragos. Suspeitamos que se a 

empresa não tivesse usado daqueles argumentos moralistas, o caso poderia terminar 

com alguma condenação mais prejudicial para ela. O processo paralisado provocou a 

assinatura de um acordo que foi favorável a N & Maia.  

Esses processos expõem os problemas em torno do crescimento da cidade de Rio 

Branco. Primeiramente demonstram que fornecer alimentos para a população era um 

negócio rentável. Segundo, como a cidade não possuía uma zona rural com ramais ou 

vias de escoamento, a produção desses alimentos tinha que ser o mais próxima possível 

da zona urbana. 

Nesses casos a produção se dava bem no meio da cidade, que era plasmada pelo 

ambiente rural. Nessa produção de alimentos, havia então o choque entre a N & Maia, 

que procurava pastos para seus bois e os colonos, que cultivavam suas hortas nos 

terrenos da cidade. As propriedades desses roceiros eram assim um problema a ser 

enfrentado pelos interesses da empresa, que tratava Rio Branco como parte de seus 

negócios.  

 

O caso do seringal Remanso. 

 

 No auge da crise da borracha a N & Maia atingia o ápice de seu poder político 

no Vale do Rio Acre, controlando o crescimento da cidade de Rio Branco e se 

projetando como uma empresa superior às suas concorrentes. Essa projeção pode ser 

verificada na maneira como ela dispunha de suas propriedades no jogo comercial que 

travava na capital acreana, mas também na tomada de um dos maiores seringais de todo 

o Acre, o Remanso.  

O processo de tomada dessa propriedade demonstra as manipulações da empresa 

no judiciário, conseguindo reverter uma execução de dívidas no deposito do seringal a 
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seu favor. Depois de tomado o seringal passa por um processo de devassamento, onde é 

retirado de cena o antigo gerente da propriedade.   

A insistência da N & Maia no sentido de se apossar desse seringal e manter sua 

propriedade se deve ao fato de o Remanso ser uma das maiores propriedades de todo o 

Acre. Em tempos de crise do ciclo da borracha após a década de 1910 uma propriedade 

tão grande poderia ser considerada um fundo de garantia, tendo em vista que nesse caso 

a empresa quase que não gastou verbas suas no processo para adquirir um 

empreendimento de grande monta.   

Um dos primeiros registros sobre essa propriedade data de 1899, quando foi 

feito um pequeno levantamento pelo governo boliviano sobre sua população, que na 

época eram de sessenta e cinco homens, doze mulheres e sete crianças. Nesse 

levantamento contabilizou-se um total de cento e oitenta estradas de seringa na 

propriedade. 

O Remanso era em 1899 o décimo oitavo maior seringal de todo o Vale do Rio 

Acre, estando entre as propriedades de médio porte mais importantes da região e 

abrigando uma capacidade produtiva considerável, tendo em vista que possuía inclusive 

famílias de seringueiros em seus interiores289. 

Entre os anos de 1905 e 1906, o fotógrafo Emílio Falcão percorreu o Vale do 

Rio Acre registrando imagens dos seringais da região, sua produção e personagens. Um 

dos registros que fez foi da sede do seringal Remanso (Foto 3). 

Na fotografia da sede do Remanso podem-se ver algumas crianças e homens, 

geralmente trajando roupas de gala, alguns até com chapéus. Há dois grandes barracões, 

sendo um deles mais recuado com varanda e outro de aspecto mais velho dominando o 

primeiro plano. Ao fundo mais construções, todas cobertas de palha e a floresta 

recortando a panorâmica (Foto 3). 

Em 1920 o seringal passou por um levantamento, onde se registrou que ele 

ocupava duas margens do médio curso do rio Acre, tendo mais de dez quilômetros de 

extensão por mais de trinta de largura. Era tão grande na época que uma das suas 

porções seguia para além da fronteira do Brasil e chegava à Bolívia, ultrapassando o rio 

Abunã290. 

 

                                                 
289 Paravicini, José. Relatório de governo. 1899. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 69. Sobre 
esses seringais discute-se sua formação no capítulo 2. 
290 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0607 de 1920. Julho de 1920. Avaliação 
do seringal Remanso em 07 de outubro de 1920. 
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Foto 3: Sede do seringal Remanso, rio Acre, possivelmente, 1905-1906. 
 

 
 
Fonte: Falcão, Emílio. Álbum do rio Acre. 1907. p. 121. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
 

 Esse levantamento observou que o seringal possuía mais de quatrocentas 

estradas de seringa nas suas duas porções tendo um porto, uma sede com vários 

barracões e nos interiores vários entrepostos e colocações, algumas delas com muitas 

famílias de seringueiros. As terras do seringal eram capazes de produzir castanhas, peles 

de animais e fornecer muitos metros cúbicos de madeira de lei, pois tinha grandes 

reservas desses produtos naturais291. 

 No auge da crise da borracha o seringal Remanso se apresentava como uma 

propriedade antiga, sendo ocupada desde os primeiros tempos de incorporação do Acre 

no cenário do ciclo da borracha e cuja capacidade produtiva era considerável. Como era 

habitado por muitas famílias de seringueiros poderia fornecer borracha, mas seus 

interiores possuíam reservas de diversos outros produtos. Como vimos, porém, eram 

essas famílias também os alvos preferenciais da N & Maia, tendo em vista que caso a 

empresa montasse nessa propriedade uma cadeia de aviamento, poderia conseguir 

grandes somas com as rendas geradas em cima do endividamento desses trabalhadores. 
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 Em 1919 essa propriedade pertencia ao senhor Augusto Miranda de Araújo, que 

morava sozinho no barracão sede. Ao que tudo indica Araújo parece ter se separado de 

sua esposa, que foi embora do Acre com os filhos do casal. Inesperadamente foi 

acometido de infarto e morreu. Seu corpo foi descoberto com mais de um dia após o 

ocorrido. 

 Nesse momento a N & Maia percebeu que teria aí uma oportunidade única. 

Tratou de entrar na justiça para cobrar as dívidas que Araújo tinha para com a empresa, 

que passavam então de mais de trinta e dois contos de réis, solicitando em juízo um 

administrador judicial para os bens do falecido292. 

Ao longo dos depoimentos (e sua leitura) para esse caso de tomada do seringal 

ficamos sabemos que a esposa de Augusto Miranda, dona Benedicta de Araújo, foi 

embora do Acre em data incerta com os filhos do casal, Raul e Antônia. O depoente 

Victor Porto informou que quando da morte de Augusto Miranda sua ex-esposa chegou 

a abrir em Manaus um processo de partilha dos bens do falecido, mas encerrou o caso e 

todos foram embora para Portugal293. 

O caso transcorre nas malhas do tribunal com audiências, convocações de 

credores e dos herdeiros. Em todas essas oportunidades somente a N & Maia 

comparecia como interessada. No final de 1920 a empresa é declarada como preferente 

na arrematação do seringal Remanso294.  

Na declaração de preferência para a N & Maia, o tribunal elabora uma 

justificativa para esse ato no mínimo curiosa e que é uma evidência do favorecimento da 

empresa no caso. O seringal é avaliado por dois funcionários da comarca, que 

percorrem toda a propriedade e escrevem um parecer sobre o valor desse bem, dizendo 

ao final: 

 

Tendo em vista a atual desvalorização da borracha e em consideração ao 
mau estado de conservação das estradas de seringa, caminhos e pontes, 
avaliamos cada uma das estradas de seringa em cem mil réis, dando o total 
de quarenta e dois contos de réis. Um barracão nas margens do rio, mais 
seus barracões e benfeitorias, barracas e mais pertences em dez contos de 
réis295. 
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293 Id, ibid, Depoimento de Victor Porto. 
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 Nos tempos em que a borracha era produzida pelos rios do Acre, os seringais 

não eram medidos pelo seu tamanho, apesar de ultrapassarem facilmente os cem mil 

hectares. O Remanso, por exemplo, ocupava só de margens no rio Acre uma extensão 

de mais de dez quilômetros. Interessava aos avaliadores muito mais a quantidade de 

estradas de seringa e a qualidade das mesmas, o que indicava uma determinada 

capacidade instalada de produção de borracha. 

 O curioso é que ao longo desse parecer os funcionários sempre recorrem aos 

“tempos da crise da borracha” para justificar uma avaliação bem inferior ao valor que o 

seringal poderia atingir realmente. O parecer conclui que a propriedade valia pouco 

mais de cinquenta contos de réis, estava em mal estado de conservação e poderia ser 

direcionada para o pagamento das dívidas de seu antigo dono para com a N & Maia. 

 A declaração de preferência dada a N & Maia para aquisição do seringal é 

resultado de uma articulação que a empresa montou com alguns dos agentes do Tribunal 

de Justiça do Acre, dentre eles o senhor José Augusto Maia um dos avaliadores que 

percorreu o Remanso e elaborou esse dito parecer.  

No Departamento de Patrimônio Histórico do Acre há uma pesquisa intitulada 

Comércio do Acre, onde estão recolhidos recortes de jornal sobre diversas empresas de 

Rio Branco. Um desses recortes demonstra que José Augusto Maia tinha relações com 

Guilhermino Bastos e Manoel Theophilo Maia, dois dos sócios da N & Maia desde pelo 

menos 1909. 

 Desde que chegou ao Acre José Augusto Maia abriu em sociedade com Antônio 

Rebello o Hotel 24 de Janeiro. Em 1909 Augusto Maia comprou a parte de Rebello, que 

saiu completamente do empreendimento, levando consigo sua parte nas dívidas. Nessa 

transação tanto Guilhermino Bastos quanto Manoel Theophilo Maia assinaram o 

contrato como testemunhas favoráveis a José Augusto Maia296.  

 Não custa lembrar que Bastos e Theophilo Maia eram sócios da N & Maia. 

Poderíamos recorrer a uma série de outros jornais dessa pesquisa do Patrimônio que vão 

demonstrando que essa relação vai se avolumando com o passar dos anos. Por hora 

basta sabermos que nesse jogo de tomada do seringal Remanso, a N & Maia possuía um 

grande aliado dentro dos meandros do tribunal. Esse aliado foi responsável, deduzimos, 

pela virada em favor da N & Maia a respeito da propriedade do seringal. 

                                                 
296 Jornal O Rio Acre, Rio Branco, Acre, 17 de outubro de 1909, p. 4. 



180 

 

 No início de 1921 é despachada a sentença final em favor da empresa, que 

recebe todo o seringal como pagamento pelas dívidas deixadas por Augusto Miranda, 

podendo logo em seguida registrar toda a propriedade em seu nome297.  

 Nesse tortuoso processo de cobrança de dívidas do falecido Augusto Miranda, 

seus familiares não aparecem em nenhum momento. Além desse sumiço não aparecem 

também outros credores e a N & Maia é completamente favorecida ao ser declarada 

proprietária do Remanso. 

 O seringal é tomado no auge da crise do ciclo da borracha no início dos anos de 

1920. Nesse cenário o Remanso poderia ser considerado um negócio de alto risco, mas 

a N & Maia o adquire quase a custo zero, tendo em vista que gastou somente com 

poucas custas de um processo judicial. Além disso, uma grande propriedade como o 

Remanso poderia gerar riquezas muito além daquelas vinculadas somente com a 

borracha. 

 Nesse primeiro momento é possível que a N & Maia tenha manipulado as 

decisões do judiciário a seu favor. Agora veremos como a empresa passou a administrar 

o seringal, elaborando um verdadeiro devassamento da propriedade e deixando às claras 

suas práticas de exercício de poder senhorial sobre seus domínios.  

 Logo que tomou conta do seringal Remanso, a N & Maia foi procurada pelo 

então gerente do falecido Augusto Miranda, o senhor João Barbosa Sombra, que 

ofereceu aos novos proprietários uma proposta. Pediu que não fosse mandado embora, 

pagando em troca com um arrendamento para poder gerenciar o Remanso. 

 Depois de alguns anos, a empresa abriu um processo judicial para expulsar 

Sombra do Remanso. Nesse processo a N & Maia informa que recebeu durante muito 

tempo o arrendamento pela gerência do seringal, mas notou em 1929 que seus direitos 

de propriedade estavam em risco298. 

 No Remanso, a empresa mantinha o senhor Antônio Rodrigues Sampaio, que 

atuava na supervisão de Barbosa Sombra. A decisão da N & Maia se deve a uma carta 

enviada no final de 1928 por Sampaio, que detalhava como estava a remessa de 

borracha naquele ano. 

 Sampaio se dirige “aos amigos da N & Maia e Comp” em Rio Branco, 

informando que durante todo o ano João Barbosa Sombra trabalhou na gerência da 
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extração do látex, na produção da borracha e no embarque das mesmas no vapor 

ZéFlorencio. Na missiva a empresa fica sabendo como Sombra explorava o seringal 

com o arrendamento que possuía: em troca da gerência, vinha retirando madeiras de 

algumas áreas do seringal e revendendo as toras em um porto que fez no rio Acre299. 

 O problema é que ao longo do ano Sombra dizia para todo seringueiro do 

Remanso que ele já era o dono do seringal, que abriu na justiça um processo e tinha 

ganhado da N & Maia toda a propriedade300. 

 A carta de Sampaio é anexada ao processo e é nela que encontramos uma chave 

para compreendermos a devassa que a empresa vai operar no Remanso. Como parte do 

arrendamento que foi acordado, Sombra pagaria um aluguel aos proprietários e poderia 

abrir alguns negócios no Remanso. Ele executava a coleta de látex e produção de 

borracha para a N & Maia, que nesse sentido não gastava nada com essas operações. 

 A questão toda é que Sombra passou a retirar madeira da localidade e nota-se 

que essa retirada de madeira deveria ser uma atividade lucrativa, tanto que o 

arrendatário já tinha inclusive aberto um porto para negociar esses produtos. A N & 

Maia percebeu que ao invés de borracha, poderia lucrar ainda mais com o Remanso na 

extração de madeira. 

 Na justiça, procura então retirar do Remanso o antigo arrendatário, mas justifica 

todas as suas alegações com o argumento de que Sombra estaria dentro do seringal 

importunando a propriedade da firma. No momento em que o Remanso foi adquirido 

quase que a custo zero, a propriedade parecia uma promessa em meio à crise da 

borracha. Agora ela se descortinava como um negócio rentável. 

Com o desenrolar do processo e tomada de alguns depoimentos que 

‘comprovam’ as artimanhas de Barbosa Sombra, a N & Maia consegue então uma 

decisão que mandava o arrendatário ser expulso do seringal e pagasse uma multa para 

empresa no valor de mais de sete contos de réis301.   

 A grande problemática do caso Remanso na trajetória da N & Maia é justamente 

a maneira como a empresa exerce seu poder senhorial no vale do Acre, agindo de forma 

a manipular o tribunal de justiça a lhe conceder decisões favoráveis. Podemos 

acompanhar também como ela exerce esse poder dentro de seus domínios, devassando o 
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Remanso de um agente indesejado, mas que abriu uma porta para novos negócios que 

poderiam ser explorados pela empresa. 

 Além disso, esse caso demonstra também como no Vale do Rio Acre a empresa 

atuou soberana e praticamente sozinha ao longo do período de crise do ciclo da 

borracha. Augusto Miranda de Araújo possuía outros credores, mas nenhum deles 

sequer compareceu a justiça para tentar reverter a partilha do Remanso judicialmente. 

Essa é mais uma evidência de que a N & Maia não encontrava adversários a altura no 

período da crise e sabia adaptar suas estratégias de manutenção, abandonando certas 

atividades econômicas e assumindo outras.  

 

A carta testemunhável de Manoel Theophilo Maia. 

 

A N & Maia era a empresa mais rica do Acre, mas nem por isso passou 

incólume à crise do ciclo da borracha, chegando ao início da década de 1920 com um 

grande capital e, a rodo, uma volumosa dívida. Ao longo da carta testemunhável de 

Manoel Theophilo Maia pode-se acompanhar essa composição e o processo de divisão 

do quinhão desse sócio, que faleceu subitamente em março de 1920, de modo que 

emerge daí, às claras, a visão senhorial dos proprietários da empresa e, igualmente, 

alguns de seus maiores problemas econômicos. 

Com o falecimento de Theophilo Maia a empresa tinha de lidar com um duplo 

problema: a) a morte do sócio fazia com que a firma deixasse de ser um negócio 

coletivo para ir se transformando cada vez mais em um empreendimento particular, 

onde desponta a presença marcante de Guilhermino Teixeira Bastos e tem-se a saída 

cada vez maior da família Maia; b) com o falecimento de Theophilo Maia a empresa se 

viu as voltas também com a maior fuga de capitais de sua trajetória, tendo em vista que 

os herdeiros do falecido levaram consigo reservas em dinheiro e diversas propriedades. 

Manoel Theophilo Maia faleceu repentinamente em sua residência no Volta da 

Empresa. Era primo do sócio fundador da firma, Neutel Maia, e casado com sua filha, 

Maria Studart Maia, com quem tinha dois filhos menores, Roberto e Guiomard302.  

Através da Carta Testemunhável assinada entre Maria Studart, Neutel Maia e 

Guilhermino Bastos podemos saber como a empresa se apresentava economicamente 

em 1920. A morte de Theophilo Maia fez com que o capital da empresa guardado em 

                                                 
302 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1405 de 1921. Maio de 1921. Carta 
testemunhal de 10 de abril de 1920. 
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vários bancos fosse divido entre os três sócios. A cada um coube 136 contos de réis, o 

que perfaz um total de 408 contos de réis como ativos da firma. 

Para os sócios as dívidas também foram repartidas em partes iguais, ficando 

cada um com um total de 76 contos de réis. Dos 408 contos de réis que possuía de 

ativos em contas nos banco, a empresa contabilizava 228 contos em dívidas oriundas de 

empréstimos, financiamentos e cobranças de impostos atrasados303. Resumidamente 

podemos montar o seguinte quadro para a situação da firma (Tabela 1). 

Esse quadro demonstra o saldo que coube a cada um dos sócios da empresa, que 

a partir de então continuaria a existir, mas com seus ativos divididos entre eles. 

Subtraindo-se as dívidas dos saldos, podemos ver que cada um dos proprietários ficou 

com 60 mil contos de réis, o que era uma soma considerável para o início da década de 

1920. 

 

Tabela 1: Ativos e dívidas da empresa N & Maia e Companhia em maio de 1921, Acre. 
 

Sócios Ativos para cada um dos 
sócios (Milhares de réis) 

Dívidas para cada um dos 
sócios (Milhares de réis) 

   

Neutel Maia 136.000 76.000 

Manoel Theophilo 
Maia 

136.000 76.000 

Guilhermino Teixeira 
Bastos 

136.000 76.000 

   

Totais  408.000 228.000 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1405 de 1921. Maio de 1921. Carta 
testemunhal de 10 de abril de 1920. 

 

Mas a empresa possuía outras fontes de renda que não apenas o dinheiro 

guardado em contas bancárias. Não podemos esquecer que o patrimônio total da N & 

Maia era o maior do Acre então e contabilizava seringais, residências, embarcações, etc. 

De todo esse quinhão, o que coube a Theophilo Maia e seus herdeiros foram as 

seguintes fatias: 

 

a) Em nome de Emília Studart: crédito de 12 contos e dívidas junto ao coronel 

Antunes Alencar e Edgard Neves de 12 contos; 

                                                 
303 Id, ibid. 
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b) Em nome do menor Roberto: crédito de 80 contos e 700 mil réis e dívidas junto 

a Montenegro Filho e Pedro Remigio, Edgard Neves e para pagamento de 

pequenas cobranças de 41 contos; 

c) Em nome da menor Guiomard: crédito de 18 contos de réis e dívidas junto ao 

coronel Antunes Alencar nesse mesmo valor (cobrados em duas notas 

promissórias, sendo uma de 10 e outra de 8 contos); 

 

O menor Roberto, único filho varão de Theophilo Maia, ficou com um saldo a 

seu favor de mais de 39 contos de réis, ao passo que sua mãe e sua irmã não receberam 

um tostão sequer em dinheiro, pois todo o valor em dinheiro que lhes coube foi 

destinado para o pagamento de dívidas.  

Em tese a partilha deveria ser mais homogênea, mas não foi o que se efetivou 

nesse caso. Desse quadro de partilha podemos elaborar o seguinte resumo com relação 

aos totais repartidos por cada um dos herdeiros em dinheiro e dívidas (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Recursos em dinheiro repartidos pelos herdeiros de Manoel Theophilo Maia 
em maio de 1921, Acre. 
 

Herdeiros Saldo (Milhares de 
contos de réis) 

Dívidas (Milhares de 
contos de réis) 

   

Menor Roberto 80.700 41.000 

Menor Guiomard 18.000 18.000 

Emília Studart Maia 12.000 12.000 

   

Totais  110.700 71.000 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1405 de 1921. Maio de 1921. Carta 
testemunhal de 10 de abril de 1920. 

 

A carta testemunhável firmada entre Guilhermino Bastos, Neutel Maia e Emília 

Studart foi assinada após a morte de Manoel Theophilo Maia e vê-se que os três 

favoreceram unicamente o herdeiro varão do falecido. Teria dona Emília Studart sido 

pressionada para assinar a carta nesse sentido? De qualquer forma o favorecimento fica 

claro com os valores que cada um dos herdeiros recebeu. Como cada um dos sócios 

tinha direito a 136 contos de réis, os herdeiros de Manoel Theophilo somente receberam 

110 contos porque o restante de seus recursos foi destinado para outros parentes seus, 

por exemplo, a irmã do falecido. 



185 

 

Mas a empresa tinha ainda uma série de propriedades que não estavam 

contabilizadas em suas contas bancárias. Eram terrenos, casas, pontos comerciais em 

Rio Branco e diversos seringais pelos interiores do Vale do Rio Acre. Como a empresa 

tinha uma dívida muito grande e ela poderia colocar sua liquidez em risco, Guilhermino 

Bastos e Neutel Maia conseguiram que a viúva aceitasse tão somente alguns bens 

imóveis na cidade de Rio Branco.  

Eles foram assim distribuídos: uma casa de madeira, modelo challet na Rua 

Abunã, com todas as suas benfeitorias, móveis e em terreno próprio para Emília Studart, 

dois terrenos para Guiomard e uma casa para Roberto. A casa destinada a Emília 

Studart não poderia ser revendida, tendo em vista que lá teria que residir com seus 

filhos. 

A casa do menor Roberto, o favorecido, deveria ser alugada e o valor arrecadado 

devendo ser depositado em conta registrada no seu nome. A conta seria entregue ao 

menor quanto atingisse a maioridade304. 

A carta testemunhável traz informações econômicas preponderantes para 

entendermos como estavam às contas da N & Maia, mas também como se deu o 

processo de partilha entre os herdeiros do sócio falecido. Ao menor Roberto coube todo 

o crédito que restou do quinhão de seu pai, recebendo ainda uma casa que seria usada 

para constituição de uma poupança somente sua.  

Há nessa partilha uma demonstração muito coerente de como os coronéis de 

barranco ligados a N & Maia controlavam o mundo ao seu redor, tratando inclusive a 

vida privada de seus dependentes como sendo parte dos negócios da empresa. Dona 

Emília Studart, por exemplo, não recebe praticamente nada de seu falecido esposo e 

aceita somente uma casa que não poderia dispor como bem entendesse.  

O último bem a ser incluído nessa partilha foi o sítio Rússia, no Caminho da 

Judia, que ficava nas proximidades do bairro Seis de Agosto na cidade de Rio Branco. 

O sítio é acrescentado à partilha somente em 1921, após ter passado por um processo de 

avaliação305.  

Esse bem acrescentado posteriormente possuía uma casa de madeira, um terreno 

de oitenta metros de frente por duzentos de fundo com fruteiras, hortas e criação de 

pequenos animais. O sítio foi registrado no nome do menor Roberto306.  

                                                 
304 Id, ibid. 
305  Id, ibid, Autos de revisão. 
306  Id, ibid, Termo de ajustamento e registro. 
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 Após a exposição do processo de partilha da N & Maia, evidencia-se que a 

mesma havia conseguido reunir em seu patrimônio uma soma considerável de recursos, 

que garantia a seus sócios um lugar de destaque no Vale do Rio Acre. Por outro lado, a 

empresa estava endividada em mais da metade de seus ativos nas contas bancárias. 

 Mesmo diversificando suas atividades, desvencilhando-se cada vez mais da 

cadeia de aviamento e deitando relações com aliados nos campos políticos de Rio 

Branco, a N & Maia foi afetada pela crise do ciclo da borracha. As dívidas eram 

basicamente compostas por empréstimos e impostos atrasados. 

 De outro lado, pode-se perceber que a empresa procurava controlar o processo 

de partilha de Theophilo Maia a partir de critérios onde se favorecia o herdeiro varão do 

falecido. Nesse cenário as mulheres da família não tiveram vez. A viúva praticamente 

recebeu somente o direito de viver com seus filhos em uma casa.  

 Além disso, a N & Maia tratou de preservar-se de um problema maior, tendo em 

vista que nessa partilha houve uma saída de capitais grande dos ativos da empresa. 

Conseguiu-se que nenhuma das fazendas, seringais ou demais propriedades que 

pudessem gerar renda para a empresa no entorno de Rio Branco ou nos interiores fosse 

posta como quinhão de Theophilo Maia a ser repartido entre seus herdeiros. A posterior 

entrega do sítio Rússia e o fato de Emília Studart ser filha de Neutel Maia são indícios 

de que a empresa comprou os herdeiros do sócio falecido para que aceitassem essas 

condições.   

 

Administrando bens para o bem de todos. 

 

 A N & Maia se portava como um negócio particular no cenário econômico do 

Vale do Rio Acre, mas também como um empreendimento voltado para o 

desenvolvimento local. A empresa não se furtava em se colocar a disposição do bem 

comum, em atividades que poderiam render benefícios com relação à sua imagem.  

 No final de 1912 faleceu repentinamente na capital do Território o senhor 

Antônio Toscano Floquet, proprietário do Bar Acreano. Seus credores abriram na 

justiça um pedido conjunto para que administrassem judicialmente aquele 

estabelecimento, tendo em vista que o mesmo não tinha herdeiros residindo então no 
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Acre. Esperavam com isso resolver um problema social, tendo em vista que o scool da 

cidade clamava para que o estabelecimento não permanecesse fechado307. 

 No início da década de 1910, a capital acreana era uma cidade pequena e um 

botequim como o Bar Acreano seria um dos únicos espaços de lazer público da urbe. O 

scool rio-branquense não poderia ficar sem aquele lugar, tendo em vista que ali 

funcionava um salão com quatro grandes mesas de bilhar, um palco para apresentações 

artísticas em geral, armações para iluminação e um balcão com bebidas variadas308. 

 Atrás do salão havia uma sala com três jogos de mesas com cadeiras, carteado, 

roletas e um mostruário completo de armas a venda como rifles, espingardas e 

revolveres.  Em um espaço mais reservado, Toscano Floquet, quando vivo, atendia os 

cavalheiros da cidade com uma barbearia completa e em uma mercearia mantinha a 

venda secos, molhados, arroz e feijão moídos. 

Nesse estabelecimento o falecido mantinha inclusive uma pequena fabrica de 

balas artesanais com tornos, serras, lâminas de cobre, ferro e chumbo. Havia estoque de 

balas para revolveres, espingardas e rifles de tiro rápido309. 

 Pode-se dizer que por essa descrição do Bar Acreano em 1912 o estabelecimento 

era bem mais que um espaço multicultural. Lá personalidades da cidade poderiam 

beber, jogar sinuca, apostar no cassino, manter o visual em dias com o barbeiro, 

comprar produtos na mercearia, encomendar armas e balas. A constituição física do Bar 

Acreano demonstra que o estabelecimento era referência para uma cidade precária, 

desprovida de espaços de lazer e fornecimento de produtos diversos. Nesse sentido era 

lógico que os credores de Floquet fossem cobrados no sentido de que pudessem manter 

o bar aberto. 

 O Bar Acreano era um verdadeiro ponto de encontro de Rio Branco. Por volta de 

1907, Antônio Toscano Floquet tocava o estabelecimento com seu amigo, o promotor 

do Ministério Público Santa Rosa. Nas horas que não despachava no Ministério, Santa 

Rosa atendia como garçom no Bar Acreano. Nas palavras do então prefeito 

departamental do Vale do Rio Acre, Plácido de Castro, isso era uma ofensa: 

 

Esquecido da decência que lhe impunha a sua qualidade de representante do 
Ministério Público, o Bacharel Santa Rosa, em plena sede da Prefeitura, 
durante o período administrativo do Alferes Pinto Monteiro, mantinha, de 

                                                 
307 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2711 de 1912. Novembro de 1912. 
Petição inicial. 
308 Id, ibid, Autos de avaliação em 27 de dezembro de 1912. 
309 Id, ibid. 
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parceria com um italiano, um pequeno bar que elle próprio servia em trajos 
adequados, expondo-se assim ao mais cruel ridículo dos habitantes desta 
villa310. 

 

 Plácido de Castro não suportava ver aquele bacharel ‘se rebaixar’ a condição de 

simples garçom no bar que mantinha com seu sócio. Nesse sentido, Castro diz que por 

conta dessa falta de trato para com sua pessoa, Santa Rosa poderia ser considerado um 

fraudulento nato. Nas suas palavras somente mesmo um garçom como promotor do 

Ministério Público poderia executar tantos atos de improbidade311.  

 Afora os arroubos elitistas de Plácido de Castro, o que seu depoimento 

demonstra é justamente o caráter simbolicamente igualitário do Bar Acreano. Ali dentro 

os senhores da elite estariam se 'rebaixando' às mais vis condições dos garçons, bêbados 

e demais frequentadores daquele boteco que era um verdadeiro ponto de encontro para 

os moradores de Rio Branco.  

 Como qualquer botequim das periferias do Brasil, o Bar Acreano era um espaço 

de sociabilidade. Na já referida pesquisa Comércio do Acre, do Departamento de 

Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, podemos encontrar alguns aspectos dessas 

sociabilidades dentro do Bar Acreano em 1912. 

 Em abril daquele ano o senhor Toscano Floquet vinha a público denunciar que o 

Capitão do Exército Brasileiro, o senhor Seixas, tinha bebido demais no 

estabelecimento e junto com outros oito soldados começaram uma briga em seu bar. 

Floquet tentou acalmar os ânimos dos convivas, mas acabou levando uma pancada na 

barriga. Entre os bêbados estavam também o proprietário do hotel Madrid, grandes 

comerciantes, secretários da prefeitura e alguns oficiais da polícia. O senhor Floquet 

informou na época que não conseguiu separar a briga, mas também não prestou queixa 

de ninguém312. 

 Pela descrição dessa briga nota-se que o Bar Acreano era frequentado por 

homens ricos, muitos deles grandes proprietários da cidade e funcionários graduados. 

Como em todo bar, iam lá para ficarem bêbados. Floquet, pelo que disse então, parece 

que não gostava das brigas em seu estabelecimento, mas para não espantar a freguesia, 

não denunciava nenhum dos briguentos na delegacia. Além de irem ao bar beber, esses 

homens da elite procuravam o local para outros divertimentos também. 

                                                 
310 Castro, José Plácido de. Relatório de governo. 1907. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 26. 
311 Id, ibid, p. 27. 
312 Jornal Acreano, Rio Branco, Acre, 12 de outubro de 1912, p. 3. 
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 Em cinco de outubro de 1912 a colônia portuguesa da cidade de Rio Branco 

compareceu ao Bar Acreano a partir das quinze horas para comemorar a proclamação da 

república em seu país natal. O bar estava ornamentado e os convivas saudaram a 

Portugal, que segundo orador do evento teve um papel preponderante na “civilização 

mundial, porque a sua nacção marítima irradiou para todas partes do mundo” a força 

daquele país pequenino da Europa313. 

 A festa transcorreu nesse clima de debates sobre a positividade de Portugal, até 

que lá pelas nove horas da noite as salas do Bar Acreano já “estavam adornadas com as 

mais peregrinas e formosas flores de nossa sociedade feminina e com o scool dos mais 

distinctos cavalheiros”. Todos soltando naquelas alturas risos sinceros e embalados pelo 

sarau tocado no palco até a manhã seguinte314. 

 A festa da colônia portuguesa na verdade era um pretexto. Os homens foram ao 

bar ouvir preleções sobre a república portuguesa, esperando mesmo que a casa enchesse 

com as mais peregrinas e formosas mulheres de Rio Branco para daí beberem, dançarem 

até o dia amanhecer e, dentre outras coisas, soltarem seus risos sinceros com aquelas 

raparigas formosas. 

 O sentido das sociabilidades travadas dentro do Bar Acreano pelos homens da 

elite de Rio Branco, esse scool de distinctos cavalheiros, era de que naquele lugar eles 

poderiam mergulhar nos seus vícios. Deixar aflorar os conflitos que a lhaneza do trato 

cordial os impedia de fazer publicamente e encontrarem-se com damas pela noite afora.  

Entendendo que o estabelecimento deveria ficar aberto, o juiz que tomou o caso 

dos credores de Floquet determinou que a junta administrativa do lugar fosse montada 

com um curador de órfãos ausentes do judiciário. A junta seria composta por 

Apollinário Guedes, Arthur Balthazar e Manoel Theophilo Maia, sendo que este último 

foi declarado ainda o administrador financeiro da trupe315. 

A junta começou suas atividades quitando as dívidas com os impostos atrasados 

do bar, reformando alguns espaços do estabelecimento e procurando outros credores do 

falecido proprietário. A junta avaliou que o Bar Acreano e todo seu mobiliário valia, de 

acordo com o mercado de Rio Branco, um total de 16.800 réis316. 

                                                 
313 Jornal O Rebate, Rio Branco, Acre, 9 de outubro de 1912, p. 2. 
314 Id, ibid. 
315 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2711 de 1912. Novembro de 1912. 
Autos de intimação/Acta da assembleia geral dos credores de Antônio T. Floquet 
316 Id, ibid. 
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Nesse caso o papel que um dos sócios da N & Maia teve demonstra que a 

empresa tomou parte nesse processo de manutenção do Bar Acreano como protagonista. 

Mas essa ação não visava tão somente a cobrança de dívidas atrasadas por parte de 

Floquet. Seus credores mantiveram as atividades do estabelecimento para justamente 

atender um anseio do grupo social a que se vinculavam. Seus pares, esses homens da 

elite da capital acreana, solicitavam que o bar fosse mantido aberto, logo a ação que 

executavam revigorava a imagem que tinham nesse meio social. 

Os credores de Floquet de fato não queriam afundar o bar na falência, porque 

procuraram o único herdeiro do falecido, o mancebo Germano Guerreiro, que morava 

fora do Acre. Guerreiro não soube do falecimento de seu pai e a junta administrativa do 

bar pagou seu retorno a Rio Branco, onde reassumiu o estabelecimento e quitou as 

dívidas que ainda faltavam. Diante desses acordos em janeiro de 1913, a junta foi 

desfeita317.  

Esses coronéis de barranco de Rio Branco elegeram o Bar Acreano como um 

espaço privilegiado de suas sociabilidades, sobretudo aquelas que não poderiam ser 

tecidas em outros espaços da cidade. O processo de trazer de novo ao Acre o filho de 

Floquet é mais um movimento que confirma a tese de que a manutenção do bar se deu 

como uma espécie de propaganda operada pelos credores de Floquet junto a seus pares. 

Com o intuito de contribuir para reafirmar sua posição junto a seus congêneres, 

Neutel Maia coloca a empresa em mais um negócio de administração de outro espólio 

em 1922. Naquele ano Maia resolveu assumir o espólio de Plácido de Castro que havia 

deixado em 1908 os seringais Capatará, Tambaqui e Campos. 

Não está dito como Neutel Maia assumiu o espólio de Plácido de Castro, tendo 

em vista que seu irmão, Genesco, poderia ter assumido o caso na época. Como 

inventariante Neutel Maia informa que aceitou o caso porque entendeu que alguns dos 

seus clamavam para que assumisse o espólio318. 

Em plena crise na cadeia de aviamento Neutel Maia aceitou administrar o 

espólio de Plácido de Castro. O irmão do falecido, Genesco, publicou um livro na 

metade da década de 1920, informando que Manoel Theophilo Maia, primo e sócio de 

Neutel Maia, era um adversário político forte de Plácido de Castro por volta de 1908319.  

                                                 
317 Id, ibid, Termo de arquivamento. 
318 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1410 de 1927. Novembro de 1927.  
Petição de desistência. 
319 Castro, Genesco de. O estado independente do Acre e José Plácido de Castro: excerptos históricos. 
Rio Branco: Fundação Cultural, 1998. p. 209. 
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Teria Neutel Maia esquecido, após quase quinze anos do falecimento de Plácido 

de Castro, essa rixa? Não é possível responder essa pergunta assim tão diretamente. Em 

1927 Neutel Maia vinha em juízo desistir de administrar o espólio. Informava que 

quitou as dívidas, não usou qualquer recurso daquelas propriedades para seu beneficio e 

entregava o caso porque precisava viajar e não poderia se preocupar com questões que 

exigiam sua presença em Rio Branco320. 

De todos os processos e fontes levantadas para esse trabalho, essa petição de 

desistência de Neutel Maia foi o único documento que ele próprio redigiu na primeira 

pessoa e assinou com seu nome. Nos outros documentos ele fala sempre em terceira 

pessoa, simplesmente como N & Maia e Companhia.  

Mas o que tinha levado Neutel Maia desistir daquele processo? Ele poderia ali 

recolher dividendos financeiros a seu favor, tendo em vista que administrava três 

grandes seringais. Para ele havia um limite nessas ações de gestão de espólios em 

benefícios dos outros, cujo objetivo era reafirmar as posições da empresa junto aos seus 

pares. Esse limite era justamente o conflito aberto com outros seringalistas da região, 

nesse caso o temido Daniel Ferreira Lima.  

 Daniel Ferreira Lima era um verdadeiro carrasco entre os seringalistas acreanos. 

Era capaz de montar verdadeiras maltas para matar seus adversários, como fez certa vez 

ao invadir a Bolívia. Após o falecimento de Genesco de Castro, Ferreira Lima foi morar 

no seringal Capatará. Em um processo em que prestou um depoimento sobre esse e 

outros assuntos, disse que o falecido tinha lhe dado toda aquela propriedade antes de 

morrer321. 

É possível que os pares de Neutel Maia tenham lhe procurado para administrar o 

espólio para que justamente entrasse em confronto com Daniel Ferreira Lima. 

Suspeitamos que Maia tenha confrontado Ferreira Lima por durante cinco anos, 

chegando a um ponto em que desistiu do processo. Os elementos da sua carta de 

desistência podem revelar esse conflito pelo que está dito nas entrelinhas: trata-se de 

uma carta pessoal de Neutel Maia, que abandona o caso por causa de uma simples 

viagem e não faz acusações abertas contra ninguém, apenas diz que não usou os bens do 

falecido para beneficio próprio. 

                                                 
320 Id, ibid. 
321 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2308 de 1924. Agosto de 1924. Termo 
de depoimento de Daniel Ferreira Lima. 
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 Será que ao informar em juízo que não tenha se beneficiado das propriedades de 

Genesco de Castro, Neutel Maia se referia a Daniel Ferreira Lima, que tinha se 

apossado do seringal Capatará? Como o processo é arquivado logo após a desistência de 

Neutel Maia, é possível que nem os juízes acreanos quisessem confrontar Daniel 

Ferreira Lima.  

O que se nota é que em mais de uma ocasião a N & Maia procurou atuar junto a 

outras empresas ou empreendimentos no Acre, cujos donos tinham morrido, mas que 

seus negócios interessavam ao grupo em que estava inserida. Era interessante que a 

empresa mantivesse o Bar Acreano funcionando devido a todos os usos que os membros 

da elite regional faziam daquele estabelecimento.  

A gerência do espólio de Plácido de Castro, por sua vez, era um bom motivo 

para confrontar um dos seringalistas mais violentos do Acre. Nesses dois casos, a N & 

Maia saiu-se vitoriosa na reafirmação de sua imagem e posição com relação à 

manutenção do Bar Acreano, mas pode ter perdido com relação ao espólio de Genesco 

de Castro, entregue nas mãos de um adversário formidável. 

Essa perda pode não ter sido nem tanto monetária, mas simbólica. Daniel 

Ferreira Lima era amigo de primeira hora tanto de Genesco quanto de Plácido de 

Castro. Genesco, aliás, registra que Daniel Ferreira Lima era sócio e amigo seu e de 

Plácido em 1908322. Mas em 1923, quando tomou ciência judicialmente da posse de 

Daniel Ferreira Lima nas suas propriedades, Genesco informa em seu livro que nem 

Neutel Maia e seu grupo e nem seus antigos aliados conseguiram sustentar a posse das 

propriedades, que entraram em litígio323. 

Atuando em beneficio daqueles que procuravam confrontar tanto a família 

Castro quanto a Ferreira Lima, Neutel Maia parece ter metido os pés pelas mãos ao 

aceitar um caso que, em 1923, já estava mais do que tortuoso. Os seringais Capatará, 

Tambaqui e Campos parecem que já não pertenciam a ninguém, tendo em vista que se 

transformaram em ponto central de conflitos entre alguns seringalistas do Vale do Rio 

Acre. 

 

Coronéis de barranco em conflito. 
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 A N & Maia exercia um poder que sobrepujava seus concorrentes, reafirmando 

sua posição junto a seus pares com atividades econômicas e políticas dominantes. O 

exercício de esse poder era ilimitado quando seus adversários provinham de camadas 

sociais inferiores, mas tinha seus limites quando enfrentava concorrentes de sua mesma 

estirpe, membros da elite de Rio Branco. 

 Esse jogo de imposição de seu poder em camadas sociais diferentes pode ser 

verificado em dois casos distintos, quando a empresa massacrou alguns funcionários 

públicos menos graduados e quando teve que se explicar perante o primeiro governador 

do Território Federal do Acre. 

 Nesses exemplos do exercício do poder que a N & Maia poderia executar temos 

aquela que consideramos a peça documental mais exótica que foi levantada, mas que, 

por sua vez, é a maior evidência da influência da empresa contra seus adversários 

menos graduados. Trata-se de um processo aberto pelo prefeito departamental 

Deocleciano Coelho para que sejam investigadas as causas de um espancamento sofrido 

por Neutel Maia no início de 1910, que era então um dos delegados da capital324.  

 O caso parece rocambolesco na medida em que ouvimos os depoimentos das 

testemunhas. A pergunta a que todos deveriam responder era se sabiam “sobre o 

espancamento que foi victíma o coronel Neutel Newton Maia, na noite de dezesseis de 

janeiro do corrente ano às dez horas da noite no logar mais público desta vila”325. 

 Há vários depoimentos contraditórios, mas dois indicam os culpados sobre o 

caso. Um deles é o de Joaquim Simões, que viu uma turba de soldados bêbados e 

trôpegos saindo do Bar Acreano com Manoel Baptista e Josias Lima. Todos eles foram 

para Pennapolis. Quando esse grupo passava em frente ao lugar onde estava, fitou no 

meio deles o criminoso Deusdete, que disparou antes de atravessarem o rio Acre: “O 

que é? Estamos indo para a villa Rio Branco a fim de fazer um serviço no senhor Neutel 

Maia”326. 

 O responsável por identificar todos os agressores, por sua vez, foi o cabo do 

exercito, Gentil de Oliveira, que disse que na tarde do dia descêsseis Josias Lima 

apareceu no quartel e pediu audiência com o tenente Goulart. Ambos conversaram 

                                                 
324 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1702 de 1910. Fevereiro de 1910. 
Petição inicial. 
325 Id, ibid, Autos de depoimentos abertos em 18 de fevereiro de 1910. 
326 Id, ibid, Depoimento de Joaquim Simões. 
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durante muito tempo e saíram juntos. Antes de sair, porém, o tenente havia lhe pedido 

para cuidar da guarnição até o dia seguinte, quando viria lhe render327.  

 Mais tarde, de noite, o tenente voltou e chamou os cabos João José, Pedro 

Ferreira, Antônio Balthasar, Quintiliano Pereira e Manoel Galdino para que fossem a 

sua sala. De lá todos se vestiram a paisana e saíram como civis do quartel. De manhã, 

ainda segundo o cabo Gentil de Oliveira, o grupo voltou e todos estavam armados com 

porretes nas mãos. Ouviu do tenente Goulart que deram uma surra danada no seu 

Neutel328.  

Na perícia criminal feita em Neutel Maia no dia vinte e seis de fevereiro, o 

médico José Fabiano Alves afirmou que o mesmo fora encontrado minutos depois da 

agressão, estava desacordado e sangrando muito. Seu tórax ficou ferido, estava roxo, 

com muitas escoriações e a cabeça cheia de hematomas. Neutel Maia não apresentava 

então um bom estado de sanidade mental e demoraria aproximadamente quarenta dias 

para ficar são novamente329.  

O processo caminha para a incriminação de todos, sendo que em outubro a 

Promotoria Pública pede a prisão por dez anos dos acusados e a destituição da farda do 

oficial e dos soldados envolvidos no crime. Pouco mais de dois meses depois o juiz 

confirma o parecer da promotoria e manda executar a sentença330.   

Ao longo do processo não ficou explicitado quais os motivos que levaram os 

agressores a espancarem Neutel Maia. O que se vê é que após a agressão, eles são logo 

presos e recebem uma pena dura. O problema é que eles foram presos na carceragem da 

capital, que era dirigida então pelo próprio Neutel Maia. Os presos estariam sob os 

cuidados do desafeto, que era uma das pessoas mais influentes de todo o Vale do Rio 

Acre.  

Em 1911 o advogado João Duarte de Oliveira entra com um pedido de mudança 

desses presos para outras instalações, alegando que o ex-tenente Ricardo Goulart e os 

demais vinham sendo constantemente espancados dentro das celas da carceragem e 

submetidos as mais deploráveis condições de higiene, à fome e outros 

constrangimentos331. Tais alegações demonstram que os presos estavam sendo 
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colocados nas mais depreciativas condições físicas. Mesmo assim, o tribunal recusa o 

pedido do advogado e arquiva o processo332.  

Na lógica do exercício desse poder coronelístico, temos aqui uma reafirmação 

do paternalismo, que segundo o historiador Sidney Chalhoub333 são ações praticadas 

pelos membros da elite que visavam à subordinação de seus dependentes a partir da 

violência formal ou da retórica do convencimento. Nesse caso, aquele grupo de bêbados 

conseguiu vingar-se do desafeto por algum motivo. A questão é que o agredido 

sobreviveu e submeteu todos os seus agressores a mais brutal submissão. Todos foram 

imediatamente presos e postos aos cuidados de Neutel Maia, que pôde usar de toda a 

violência que tinha a seu alcance. Chancelado pelos seus pares, Neutel Maia executou a 

perfeição seus domínios paternalistas para com aqueles adversários, os colocando sob as 

mais perversas penas na carceragem da cidade.  

Mas o uso dessa violência senhorial era dirigida somente aos membros menos 

destacados da sociedade. Os agressores de Neutel Maia não eram grandes funcionários, 

políticos e nem possuíam alguma empresa de porte na região, logo, poderiam ser 

submetidos de imediato às mais variadas formas de violência em uma masmorra de Rio 

Branco. Mas esse poder total tinha seus limites quando os adversários se equivaliam. 

Podemos ver esse limite na querela em que Neutel Maia se envolveu contra o primeiro 

governador do Território Federal do Acre, Epaminondas Jácome em 1921. 

Jácome chegou ao Acre no bojo de uma das muitas escaramuças guerrilheiras 

montadas pelos seringalistas contra os bolivianos em 1900. Ele seguia o líder Rodrigo 

de Carvalho, que comandava a Expedição dos Poetas. Essa expedição nada mais era do 

que um apanhado de jovens literatos ricos e intelectuais de Manaus, que tentaram 

expulsar os bolivianos do Acre. Depois da incorporação do território ao Brasil, Jácome 

assumiu vários cargos políticos334. 

Logo que o Acre é incorporado ao Brasil, a região passa a ser administrada por 

três prefeituras departamentais distintas, que respondiam diretamente ao governo 

federal. Em 1920 o território é enfim unificado a partir de uma única capital, Rio 

Branco, e até 1962 todos os seus governadores eram nomeados pelo presidente da 

república. Epaminondas Jácome foi o primeiro desses governadores territoriais335. 

                                                 
332 Id, ibid, Despacho de recurso. 
333 Chalhoub, Sidney. Machado de Assis historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 49. 
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Essa nomeação já demonstra que esse político regional tinha uma grande 

influência não só no Acre, mas no Palácio do Catete, tendo em vista que foi o primeiro 

governador escolhido pelo governo federal. Logo que assumiu o cargo Jácome 

enfrentou uma grande calamidade, pois no inverno daquele ano o rio Acre passou por 

uma grande cheia.  

Rio Branco foi literalmente invadida pelas águas e o governo federal enviou para 

o território uma grande soma de recursos, que deveriam ser usados para o socorro dos 

flagelados. O conflito entre Neutel Maia e o governador começa nesse ponto.  

Em agosto de 1921 Epaminondas Jácome entrou com um processo exigindo que 

Neutel Maia prestasse explicações e pedisse desculpas públicas, pois o mesmo estava 

lhe lançando acusações em diversos pontos da cidade de Rio Branco. Segundo o então 

governador, Neutel Maia lhe acusou de ter construído um edifício público para atender 

crianças e não os mendigos atingidos pela cheia336. 

 Jácome justifica-se ainda informando que os recursos do governo federal foram 

usados para a construção de uma escola, entendendo que assim poderia prestar socorro 

aos flagelados da cheia oferecendo estudo a seus filhos e não apenas entregando 

alimentos ou construindo abrigos. Segundo ele as acusações de Neutel Maia eram 

levianas, porque não desviou o destino da verba pública de seus objetivos de socorro 

aos flagelados337. 

Poucos dias após o processo ter sido aberto, Neutel Maia é chamado a depor 

sobre o caso. O comerciante declara então ter sessenta e dois anos, ser casado, sabendo 

ler e escrever, morar em Rio Branco e possuir diversos empreendimentos no território. 

Após, disse que em momento algum instigou os sócios da União Operária de Rio 

Branco para que prestassem declarações contra o governador no jornal A Capital. 

Informou ainda que não pode ser culpado por ter incitado esses trabalhadores nas 

manifestações que montaram na praça central de Rio Branco338. 

Depois tratou de acusar o presidente da União Operária de ser um verdadeiro 

mentiroso, porque fazia tais acusações sobre sua pessoa. Para Neutel Maia esse 

presidente, o senhor Rochelano Brigido, era uma pessoa inculta e incapaz de dirigir 

partidos. Perguntado sobre as acusações com relação às obras do governador, disse que 
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effetivamente censurou o governador, publicamente pelo facto delle mandar 
construir o grupo escolar com dinheiro que o governo da república concedeu 
para os socorros dos flagelados desta região; que não é injusta esta censura 
porque com a construção do grupo escolar, elle não socorreu nenhum 
indigente que andam morrendo de fome pelas ruas e nos seringais339. 

 

 Neutel Maia censura Epaminondas Jácome também pelos custos da referida 

obra, porque permitiu que o chefe de seu gabinete, o senhor Freire de Carvalho, 

recebesse por fora pela construção, destinando a chefia da mesma ao senhor João 

Batista de Aguiar, um homem sem escrúpulo algum.  

 Afirmou que percebeu a falta de escrúpulos de João Batista quando este 

procurou a N & Maia há alguns meses para pedir um empréstimo. Desde então não 

havia pagado nenhuma parcela, mas logo após o início da construção do grupo, o 

devedor compareceu na sede de sua empresa exibindo doze contos em mãos, quitando 

todas as suas dívidas.  

A partir daí Neutel Maia diz que passou a considerar o governador um homem 

vacilante, porque há mais de trinta anos o conhece, tendo por ele um afeto de irmão e 

não poderia acreditar que seu governo tomaria o rumo da corrupção. Neutel Maia 

encerra seu depoimento ao informar que investigou como se deu o desvio das verbas 

destinadas aos flagelados, chegando a seguinte conclusão: a construção do grupo escolar 

foi avaliada em cinquenta contos de réis, pagos a empresa Castro e Pinto que teria dado 

cinco contos ao chefe do gabinete do governador como propina340. 

Ou seja, temos aí uma calamidade pública, a enchente do rio Acre em 1920. A 

calamidade pública foi usada para captação de recursos junto ao governo federal. Os 

recursos eram destinados ao socorro dos flagelados, mas foi usado para a construção de 

uma escola. Neutel Maia, que conhecia o governador há mais de trinta anos o denuncia 

por fraudes na destinação da verba pública, acusa seu gabinete de roubo e põe em 

dúvida a capacidade administrativa de seu velho amigo, que considera um irmão. 

Epaminondas Jácome sentindo-se agredido pelas acusações solicita em juízo 

explicações de Neutel Maia e um pedido público de desculpas. 

O que se percebe nesse caso é que Neutel Maia se sentiu preterido na escolha 

que o governador fez de uma empresa que não era a sua. As acusações que dirigiu ao 

governo podem ser mera retórica para esconderem seu descontentamento, tendo em 
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vista que procurou saber quanto à obra valia como se deram as transações de desvio e 

favorecimento da firma Castro e Pinto. 

A emergência do conflito entre esses dois agentes da elite regional evidenciam 

as relações que havia entre empresas concorrentes pelo acesso às verbas públicas. O 

governo do território era um meio de captação de verbas e um mediador na distribuição 

desses recursos, favorecendo aliados e compadres. Ao que parece o gabinete de 

Epaminondas Jácome não sabia negociar barganhas tão bem nesse papel.  

Ao favorecer uma empresa, Epaminondas Jácome preteria outras, nesse caso a N 

& Maia e Companhia. O problema é que essa empresa era uma firma grande e tinha 

influência no cenário social regional, logo seu proprietário tratou de confrontar 

diretamente o governador e sua política de troca de favores. O resultado dessa contenda 

pode ser visto no que sucedeu dentro da última audiência sobre o caso. 

Após o depoimento de Neutel Maia o juiz José Coelho Pereira Leite marcou uma 

audiência entre as partes interessadas no processo. O juiz começou a audiência 

perguntando a Neutel Maia o que achava do governador. Maia respondeu que o 

considerava um amigo, irmão até, tendo por ele o melhor conceito possível. Sobre o 

caso só reiterava que a verba era destinada aos flagelados, mas que o governador não 

desviou os recursos da obra e nem recebeu propina341. 

A seguir o juiz arguiu o governador se ele teria algo a responder a Neutel Maia. 

Epaminondas Jácome limitou-se a dizer que aquilo tudo era um mal entendido, que se 

sentia satisfeito com o processo e pediu arquivamento da peça342. O processo foi 

encerrado e totalmente arquivado em 1926343. 

 Ao serem confrontados Epaminondas Jácome conseguiu o que queria desde o 

início, que Neutel Maia lhe desse explicações em juízo. Nesse conflito de posições, 

temos dois grandes coronéis de barranco se confrontando. O resultado da querela? 

Pode-se dizer que houve um empate técnico. Ambas as partes eram fortes demais, 

tinham grande influência na política regional, portanto não poderiam adentrar em uma 

briga fratricida, tendo em vista que poderiam perder suas bases de sustentação. 

 O que vemos nesse caso é que o exercício do poder paternalista desses coronéis 

de barranco do Acre tinha seus limites, que eram colocados pela posição hierárquica de 

seus adversários. Se um coronel fosse confrontado por um agente social oriundo de uma 
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camada social menos influente e rica, ele poderia exercer seus domínios quase que 

irrestritamente, mas se o adversário possuísse um poder equivalente, a margem de 

conflito entre as partes era mínima. No caso de Neutel Maia e Epaminondas Jácome o 

resultado da contenda ficou somente no controle do capital simbólico, tendo em vista 

que Neutel Maia teve apenas que se explicar em juízo sobre as acusações que fez. 

 O que essa querela demonstra também é o uso do Estado no Acre para os 

benefícios privados da elite, o que também está vinculado à extensão dos domínios que 

os coronéis de barranco tinham dentro das instituições públicas. Na crônica regional, 

Epaminondas Jácome sempre foi considerado um político corrupto e seu gabinete um 

exemplo de como os coronéis de barranco usavam a maquina pública para benefícios 

pessoais.  

Océlio de Medeiros, que chegou a ser contemporâneo de Epaminondas Jácome, 

registrou certa vez que o gabinete do ex-governador era repleto de ladrões do erário 

público, sendo o mais destacado de todos o senhor João Batista de Aguiar. Segundo 

esse autor Jácome teria construído alguns campos de pouso no Vale do Rio Acre, para 

usá-los no tráfico de entorpecentes e produtos ilícitos através da fronteira do Brasil com 

a da Bolívia, chegando a contratar o aviador João Donato para executar essa tarefa344. 

 Há inclusive um paralelo entre as acusações de Neutel Maia com as de 

Medeiros, tendo em vista que o cronista também se refere aos desvios de verba pública 

na construção de uma escola em Rio Branco pela administração de Epaminondas 

Jácome. Océlio de Medeiros e Neutel Maia acusam as mesmas pessoas inclusive345. 

 Para além do exercício de poder dos coronéis de barranco, podemos dizer que o 

Acre do início do século XX era uma região onde o Estado estava a serviço das elites 

regionais e pelo que se percebe esse beneficiamento parecia não ter limites. 

 

Negociando na era Vargas. 

 

 Com o advento da ditadura Vargas na década de 1930, a N & Maia se 

transforma em mediadora privilegiada junto ao regime, negociando uma posição de 

articuladora local. A empresa atinge nesse momento uma posição de destaque ao se 

colocar no Acre como porta voz de Getúlio Vargas. Pode-se dizer que a empresa chega 
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nesse momento seu ápice político, tendo em vista que desde a crise da borracha ao 

longo das décadas de 1910 e 1920 ela já era a maior e mais influente firma econômica 

de todo o Acre. 

 Nesse período nota-se que Neutel Maia sai cada vez mais de cena na gerência da 

empresa. Em seu lugar desponta cada vez mais a figura de Guilhermino Bastos, que era 

bem mais novo que seu sócio. 

Guilhermino Bastos assume a direção da Legião Autonomista, única agremiação 

partidária autorizada a funcionar no Acre por Getúlio Vargas. Em 1933 Bastos e Mario 

de Oliveira enviam ao palácio do catete uma comunicação agradecendo o presidente por 

essa autorização, dizendo ainda que todo o Acre encontra-se pacificado e apoiando o 

novo governo federal. O texto dessa missiva diz ainda que a Legião é apoiadora do 

regime e dava vivas ao período revolucionário por que estava passando o Brasil346. 

 A Legião Autonomista surge a partir do início de 1933 com aspirações de 

modificar gradativamente a economia do território, para que região fosse cada vez mais 

autônoma e a partir de então pudesse ser transformado em estado federado como os 

outros do país.  

Além desse objetivo a Legião se colocava como defensora dos ideais da família 

brasileira, da civilização e das classes laboriosas do Acre. A luta pela autonomia 

acreana estaria no germe da incorporação do Acre ao Brasil, pois a alma do acreano, 

segundo os lideres da agremiação, motivou uma luta contra os domínios bolivianos em 

prol da nação brasileira347. 

O que o aparecimento da Legião Autonomista demonstra é que no Acre o 

governo de Getúlio Vargas teria que negociar com determinados membros da elite 

regional. Naquela região do país o poder de Vargas não poderia ser exercido sem essa 

mediação, tendo em vista que o Acre era distante demais e sua política poderia ser 

enfraquecida.  

 Desde a incorporação do Acre ao Brasil, as elites locais não se deram ao luxo de 

poder gerir, na chamada República Velha, o processo de escolha de seus representantes 

políticos. Não havia eleições para prefeitos departamentais ou governadores do 

território, porque o presidente da república era quem nomeava todos esses cargos, ou 

seja, desde há muito as elites regionais acreanas tiveram que lidar com as negociações 
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onde a imposição de um filtro centralizador era preponderante, no caso as escolhas do 

Palácio do Catete.  

As elites locais sabiam lidar com a política varguista, mais centralizadora que a 

dos seus antecessores, somente trouxe alguns poucos ingredientes nas lógicas de 

negociação que já vinham sendo feitas entre as elites do Acre com o poder central. Essa 

normalidade com o trato do centralismo político, porém, não era comum para outras 

regiões do Brasil. Na explicação de Daniel Aarão Reis, o país viu surgir a partir de 1930 

um acelerado processo de centralização do poder que   

 

pôs em questão o domínio da cultura política elaborada pelas oligarquias 
tradicionais, até então hegemônicas. Elas tiveram que se adaptar e o país todo 
teve que se readaptar e se redefinir, modificando as estruturas políticas, 
sociais, culturais, reestruturando-as em virtude do fenômeno da 
modernização e da urbanização acelerada da sociedade348. 

 

 O autor diz ainda que o projeto de nação que emerge a partir de 1930 se 

contrapõe a antiga lógica da republica dos governadores, passando a evidenciar um 

tratamento diferenciado de favorecimento para com os grandes investidores 

industriais349.  

Como o Acre era ligado administrativamente à presidência da república desde 

sua incorporação ao Brasil, essa elite política regional sempre teve que lidar com as 

negociações junto a um poder central. Mesmo com as modificações verificadas ao longo 

de 1930, essa elite não viu surgir nem no âmbito do território nem no da região 

Amazônica a presença dos industriais.   

O vale do Acre permaneceu, portanto, uma região marginal, precária e 

dependente do governo federal e seus projetos nacionais. A centralização operada pelo 

governo Vargas significou para as outras elites do país certa interdição junto ao governo 

federal. Como o Acre era um Território Federal, ou seja, a rigor uma zona de ocupação 

militar, as elites já tinham manejo calejado com o centralismo desde 1903. 

O grande diferencial foi que a partir de Getúlio Vargas o governo central passou 

a vigiar mais de perto seus administradores no longínquo Território do Acre, elegendo 

como seu mediador na região a Legião Autonomista, que é investida de poderes 

especiais, maiores até do que os governadores nomeados pelo Palácio do Catete. A 

                                                 
348 Reis, Daniel Aarão. Estado e trabalhadores: o populismo em questão. Locus, Juiz de Fora, vol. 13, n 
2, p 87-108, 2007. p. 90. 
349 Id, ibid, p. 94. 
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questão era tentar controlar a independência dessa elite e dos 

governadores/interventores nomeados pelo gabinete da presidência.  

Nesse caso é exemplar quando o gabinete do Palácio do Catete envia a Legião 

um pedido de informações a respeito do juiz federal José Moreira Brandão Castelo 

Branco Sobrinho em agosto de 1934. Ao receber a comunicação Guilhermino Bastos e 

outros dez comerciantes respondem imediatamente dizendo que Castelo Branco goza de 

apoio irrestrito de todas as classes sociais, sendo ele um homem justiceiro, integro e 

honrado350. 

 A força da Legião é tão considerável que em março de 1935 eles constituem 

uma malta de opositores ao interventor João Felipe Sabóia Ribeiro e atacam sua 

residência, exigindo que fosse embora do Acre. Através de um depoimento da esposa do 

então interventor, dona Ana Damasceno, fica-se sabendo como foi a cena e qual a 

extensão do poder da Legião351. 

 Damasceno diz que no dia quinze o Procurador da República, Mario de Oliveira, 

o comerciante Guilhermino Bastos, o juiz federal Severino Souza procuraram ainda de 

madrugada a delegacia de polícia, saindo de lá com uma malta de capangas com mais de 

quinze homens. Segundo o relato bradavam em urros que o interventor era um traidor e 

deveria deixar o Acre. Saindo da delegacia, a malta rumou para a casa do 

desembargador Jayme Mendonça, que foi espancado até quase a morte. 

 De lá o grupo trouxe o desembargador desacordado, arrastando-o pelas ruas até 

chegarem à frente da casa de Sabóia Ribeiro. Nesse momento o senhor Flaviano Flávio 

Batista começou a incitar os presentes a invadir a residência, mas dona Ana Damasceno 

e outras mulheres conseguiram impedir a invasão. O grupo se dispersou e somente aí se 

conseguiu ajudar no socorro do desembargador, que foi deixado no chão. 

Na manhã seguinte Ana Damasceno descreveu a cena em um telegrama e o 

enviou ao gabinete da presidência. Após a descrição ela solicitou, “por obsequio”, 

providências e segurança aos lares acreanos, denunciando os atos da Legião 

Autonomista e a malta de capangas por eles liderados352. 

Pouco tempo depois os diretores da Legião, Guilhermino Bastos e o ex-

governador do território, Cunha Vasconcelos, enviaram uma comunicação ao presidente 

prestando esclarecimento sobre o ocorrido. Dizem que a esposa do interventor inventou 

                                                 
350 Telegrama ao gabinete da presidência. Guilhermino Bastos et all. Agosto de 1934. Arquivo Nacional. 
351 Telegrama ao gabinete da presidência. Ana Damasceno. 16 de março de 1935. Arquivo Nacional. 
352 Id, ibid. 
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notícias sem fundamento a respeito da Legião, porque tanto ela quanto seu esposo 

estavam se filiando a pessoas contrarias ao regime revolucionário. A seguir assumem 

que atacaram o interventor, mas minimizam as violências informando que a dona Ana 

Damasceno procurou jogar com as palavras para aumentar o teor do ataque. Concluem 

dizendo que a Legião procurou somente advertir o interventor sobre suas alianças353. 

 De todo modo Saboia Ribeiro foi deposto do cargo um mês depois, sendo 

convocado a prestar esclarecimentos sobre o ocorrido no Palácio do Catete. 

Interinamente foi substituído por Manoel Martiniano Prado354.  

 Todo esse processo de ataque ao interventor em 1935 é uma evidência de que a 

Legião se portava no Acre como o braço de vigilância de Getúlio Vargas. Alguns 

integrantes da agremiação ocupavam cargos de destaque no governo federal, como 

Mario de Oliveira que era Procurador da República. Investidos desses direitos especiais, 

Guilhermino Bastos e seus aliados atingiam o ápice de seus poderes locais, conseguindo 

impor inclusive suas vontades aos políticos nomeados pelo próprio presidente Getúlio 

Vargas. 

 Esse papel conferia aos membros da Legião certa independência perante o 

governo central, porque poderiam agir como vigilantes dos governadores/interventores 

do território. Essa independência relativa pode ser demonstrada quando o gabinete da 

presidência procura a Legião, logo após a retirada de Martiniano Prado do cargo, para 

que indique um nome para administrar o Acre. 

 A resposta da Legião diz que naquele momento seus sócios não indicariam 

nenhum nome ao presidente, porque procuravam se manter neutros e defensores dos 

ideais revolucionários em vigor no Brasil. O documento assinado por Guilhermino 

Bastos e Flávio Batista encerra dizendo que 

 

Diante do pedido de demissão do interventor Martiniano Prado, os abaixo 
assinados, interpretes das famílias acreanas, classes liberais, conservadores, 
comparecem diante do presidente para indicar a nomeação para o cargo 
alguém alheio a competição eleitoral do território, senão serão reproduzidos 
os tristes acontecimentos desenrolados no governo interino de João Felipe 
Saboia Ribeiro355. 

 

                                                 
353 Telegrama ao gabinete da presidência. Guilhermino Bastos e Cunha Vasconcellos. 19 de março de 
1935. Arquivo Nacional. 
354 Telegrama ao gabinete da presidência. Guilhermino Bastos e Flávio Batista. 21 de fevereiro de 1937. 
Arquivo Nacional. 
355 Id, ibid. 
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 Procurando não indicar nomes, mas apenas uma diretriz de que o novo 

interventor fosse alguém alheio aos interesses das elites locais, os interlocutores da 

Legião davam a entender ao governo central que gostariam de continuar no papel de 

vigilantes autorizados da administração territorial. Exigindo que o interventor fosse um 

personagem neutro, a Legião mandava um recado de que gostaria que o governo ficasse 

de fora dos seus assuntos. 

 Esse papel de vigilância pode ser verificado em mais um caso, envolvendo o 

substituto de Martiniano Prado, Epaminondas Martins. A Legião em um primeiro 

momento apoia o novo interventor, mas logo que esse começa a administrar o Acre sem 

negociar a nomeação de cargos junto com a agremiação, a oposição começa a aflorar. 

 Após alguns meses de iniciado o governo, a Legião Autonomista faz uma 

reunião e envia uma carta conjunta, em que informa ao gabinete da presidência as ações 

do interventor, que apesar dos bons trabalhos têm persistido para com a prática de 

afastar o apoio popular ao governo. Na carta a agremiação afirma que o governador agiu 

indevidamente ao nomear um analfabeto como juiz municipal, o senhor Zacarias Abreu. 

 Abreu foi nomeado para juiz da vila de Mâncio Lima, mas segundo a direção da 

Legião o mesmo não sabe ler nem escrever. No vale do Juruá Abreu é conhecido por 

sua falta de compostura e tem o apelido de Mucuim, por andar sempre sujo e mal 

vestido. A Legião informava que agindo dessa forma, o interventor colocaria em risco a 

legitimidade do governo revolucionário em todo o Acre356.   

 No início de outubro o interventor é chamado às pressas ao Rio de Janeiro para 

responder um inquérito sobre suas atividades no Acre. A Legião congratula o presidente 

pala ação em reprimir os excessos de Martins, informando que os acreanos esperam 

confiantes que o presidente restituirá a tranquilidade e segurança da região357. 

 Especificamente no Acre a ditadura de Getúlio Vargas tinha que manter uma 

interlocução com uma determinada parcela da elite regional. Nesse cenário onde o 

poder central negociava com seus aliados na região, Guilhermino Bastos aparece como 

um dos protagonistas, exercendo cargos na direção da Legião Autonomista. Pode-se 

concluir daí que a empresa onde era um dos associados possuía uma posição política 

privilegiada ao longo da década de 1930, atingindo, junto com seus aliados, o ápice do 

exercício de seu poder político. 

                                                 
356 Telegrama ao gabinete da presidência. Legião Autonomista Acreana. 8 de setembro de 1937. Arquivo 
Nacional. 
357 Telegrama ao gabinete da presidência. Diretório Central da Legião Autonomista. 4 de outubro de 1937. 
Arquivo Nacional. 
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E a empresa chega ao seu fim. 

 

A N & Maia e Companhia foi a única empresa seringalista do Acre a atravessar 

todo o período de crise do ciclo da borracha, modificando suas estratégias e atuando 

tanto nas esferas econômicas quanto políticas para se manter ao longo do tempo. O 

problema de sua falência está justamente na incapacidade de seus proprietários em 

sustentar uma política de alianças, que a partir daquele momento estavam exauridas.   

Mesmo com essa longevidade ancorada em estratégias de ação eficazes, a 

empresa foi dissolvida em 1938 e a partir de então as alianças que uniam o grupo que 

gravitava em torno do empreendimento vão deteriorando-se. Na já aludida pesquisa 

Comércio do Acre, encontramos o termo de dissolução da empresa: 

 

Os abaixo assignados communicam aos seus estimados fregueses e amigos, 
bem assim ao comércio em geral, bancos e repartições publicas, que por 
escripturas publica de fevereiro ultimo, dissolveram de commum accordo a 
sociedade que mantinha nesta praça sob a firma N. MAIA & CIA; della 
retirando-se indenizado pelo capital, lucros e demais direitos o primeiro 
segnatario NETEL NEWTON MAIA, e ficando com o activo e passivo da 
mesma sob sua única responsabilidade o segundo segnatario, 
GUILHERMINO TEIXEIRA BASTOS, o qual continuará o mesmo ramo 
de negócios da firma individual – GUILHERMINO BASTOS, devidamente 
registrada358.  

 

No limiar de 1940, a N & Maia foi dissolvida das propriedades de Neutel Maia, 

que foi embora do Acre e passou a morar no Rio de Janeiro. Na manhã de treze de 

setembro de 1940, o personagem principal deste trabalho é atropelado em um grave 

acidente de carro na avenida Rio Branco no Rio de Janeiro e morre na hora. Tinha então 

oitenta e um anos359. 

Em 1941 a viúva de Neutel Maia, dona Tereza Newton, abre na justiça acreana 

uma denúncia que evidência justamente a dissolução dos laços entre os antigos aliados 

da empresa que seu marido possuía em Rio Branco. 

Na petição a viúva alega que seu afilhado, Mario de Oliveira, havia aberto um 

processo de partilha dos últimos bens que seu marido deixou na capital acreana. Diz que 

                                                 
358 Jornal O Acre, Rio Branco, Acre, 6 de março de 1938, p. 4. 
359 Costa, Isaac Ronaltti Sarah da.  Neutel Maia: a biografia do fundador da cidade de Rio Branco. 
Disponível em: http://www.webprofessores.com/novo/artigos/impressao.php?autor=129&arti-
go=891&tipo_autor=professor. Acessado em 04 de janeiro de 2010. A idade de Neutel Maia foi calculada 
a partir do processo de 1921, no qual ele foi réu e entrou em querela com Epaminondas Jácome, de que 
falamos. Ali ele declarava ter 62 anos de idade. 
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esse processo é ilegal e pede sua extinção, porque não foi procurada para responder pelo 

caso. Diz ainda que como o casal deixou toda a herança para os filhos, os mesmos 

também deveriam participar dessa partilha360. 

O outrora aliado de primeira hora de Neutel Maia e seu afilhado, Mario de 

Oliveira, estava agora se apossando dos bens que o falecido deixou em Rio Branco. É 

possível que nem mesmo Guilhermino Bastos tivesse mais relações com dona Tereza 

Newton, porque nem citado no processo foi. 

A peça judicial é arquivada com a justificativa de que a viúva se pronunciou fora 

dos prazos legais e que Mario de Oliveira continuaria investido do cargo de executor da 

partilha dos bens deixados pelo falecido Neutel Maia em Rio Branco361.  

O que se percebe pela nervura desse último caso aqui analisado é que a 

existência de uma empresa seringalista estava vinculada principalmente aos tipos de 

estratégia que seus proprietários adotavam e as alianças construídas ao longo do tempo. 

Essas alianças, porém, só sobreviveriam com a presença física dos proprietários das 

empresas na região de sua atuação. Ou seja, mesmo Mario de Oliveira sendo ligado 

desde há muito com a família Maia, quando esta se ausentou do Acre, ele tratou de 

tomar para si o espaço daqueles que outrora foram seus aliados. 

Após mais de meio século de existência, a N & Maia entrou em falência devido 

à exaustão de seus proprietários em sustentar esse quadro determinante para a 

manutenção da empresa, sua política de alianças. De todo modo pode-se dizer que esse 

foi um empreendimento de sucesso, que garantiu aos seus sócios e funcionários um 

espaço onde puderam construir bases sólidas para sua existência.  

 No final dos anos de 1930 a empresa chegou a sua exaustão. Seus proprietários 

estavam velhos. Passaram grande parte de suas vidas administrando um 

empreendimento que se adaptou aos mais diversos contextos. O que se verifica após a 

separação de Guilhermino Bastos e Neutel Maia é que aqueles que foram aliados da 

empresa rompem esses laços. Dona Tereza Newton Maia, por exemplo, diverge de 

Mario de Oliveira no que diz respeito à partilha de alguns bens deixados por seu 

marido. Essa divergência já indica que a antiga política de alianças da empresa tinha se 

exaurido. Podemos dizer com isso que a empresa foi, portanto, um projeto coletivo que 

                                                 
360 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2401 de 1941. Janeiro de 1941. Petição 
inicial em 27 de janeiro de 1941. 
361 Id, ibid, Despacho de arquivamento. 
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articulou ações táticas na estratégia de manutenção de um grupo no exercício de poder 

local.  

Esse conglomerado estratégico, oriundo de um comportamento econômico 

orientado para a sustentação de um grupo no poder local362, foi se dissolvendo, mas 

fomentando o surgimento de outros que se beneficiaram desse espaço. Mario de 

Oliveira e Flávio Batista são exemplos de atores que superaram a condição de aliados da 

N & Maia, criando suas próprias empresas ou partindo para atuarem em outras esferas. 

Nesse trajeto, o que interessa é perceber como esse empreendimento econômico e 

político permitiu a seus proprietários, sócios e aliados criarem um espaço em que 

pudessem atuar para consolidarem-se dentro da concorrida elite regional do Vale do Rio 

Acre. É notável que diferentemente de muitas outras empresas, a N & Maia atravessou a 

aguda crise da borracha a partir de 1910 e chegou aos anos de 1940, fechando suas 

portas não por causa de motivos meramente econômicos, mas oriundos de sua política 

de alianças. 

 

Algumas notas de encerramento. 

 

 A cadeia de aviamento tinha como base a rede de produção e comércio da 

borracha, mas no caso do Vale do Rio Acre havia nesse sistema uma série de outras 

atividades tais como negociações de favores e querelas mercantis. Essas outras 

atividades possibilitaram que os seringalistas dessa região mantivessem suas atividades 

por um longo temo, mesmo depois que o comércio da borracha entrou em crise após 

1910. 

 O poder dos seringalistas somente se sustentou porque uma grande parte desses 

agentes soube se associar, negociar e adaptar seu modus operanti a partir da crise na 

cadeia de aviamento. Pode-se afirmar que nesse período eles aumentaram o alcance do 

poder que tinham em suas mãos, porque foram cada vez mais diversificando suas 

esferas de atuação. 

 

 

 

 

                                                 
362 Levi, Giovanni.  A herança imaterial.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 22 e p. 98-99. 
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Parte III – Representações: opulência e 
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Capítulo 5. Imagens amazônicas: a opulência dos coronéis em álbuns fotográficos. 

 

Apresentação. 

 

 O ciclo da borracha na Amazônia produziu imagens que projetaram a pretensão 

de grandeza de suas capitais Manaus, Belém e Rio Branco, assim como de seus 

mandatários regionais, os coronéis de barranco. Essas imagens são oriundas de 

fotografias panorâmicas dessas cidades e dos principais personagens de suas elites e 

levantam a questão de como parte da Amazônia daqueles anos era opulenta por causa de 

suas riquezas oriundas da borracha. 

 Nesse capítulo procura-se enfrentar as evidências levantadas por tais fotografias, 

analisando quais são suas representações imagéticas. Elas permitem diversas leituras a 

respeito da composição do cenário social da borracha, que não necessariamente 

coincidem com as que estão presentes nas fontes escritas.  As fontes elegidas para essa 

investigação são as fotos de algumas lideranças da elite do Vale do Rio Acre, 

empreendimentos comerciais dessa região e panorâmicas sobre os centros urbanos de 

Manaus, Belém e principalmente Rio Branco. 

 A narrativa está organizada em alguns subitens. Primeiro verifica-se como 

Manaus, Belém e Rio Branco urbanizaram-se em meio à opulência da borracha, dando 

ênfase a uma contextualização que entenda os modelos de cada uma delas entre 1910 e 

1945. Em um segundo momento faz-se uma discussão de como Neutel Maia, seu grupo 

de coronéis e sua empresa, a N & Maia e Companhia, reafirmaram suas posições 

hegemônicas a partir desses modelos, fazendo assim uma tradução para seus objetivos 

de consolidação de poder perante a sociedade acreana.  

 

Como olhamos para essas fotografias. 

 

 A partir da noção central de que as fotos permitem diferentes leituras e usos, 

adentramos no Acre opulento, imagem construída pela sua principal empresa 

seringalista, a N & Maia e Companhia, que dialoga com as de outros coronéis de 

barranco da região e das capitais amazônicas. 

 A análise a ser travada agora é com retratos de grupos de pessoas e vistas de 

paisagem que trazem a tona à Amazônia da borracha em sua face civilizada, grandiosa, 

radiante e que foi propalada pelo auge da cadeia de aviamento. É daí que emerge o Acre 
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opulento e seus heróis dominantes, os coronéis de barranco, principalmente aqueles que 

se vinculam à figura de Neutel Maia. Operamos nesse sentido um diálogo com autores 

que trabalham com as fotografias na história, essa fonte privilegiada por trazer um olhar 

alternativo e às vezes complementar as fontes escritas.  

 Um dos autores mais lembrados a perceberem o valor das imagens fotográficas 

foi Walter Benjamin, que na década de 1930 lança o texto Pequena história da 

fotografia. Nesse artigo o autor examina a trajetória desse dispositivo visual desde seus 

primeiros tempos até seu declínio, quando enfim é tomada pelo “engenho danoso da 

industrialização”363. A narrativa de Benjamin aprofunda a discussão de que a foto é um 

produto originário das lentes que captam a aura do mundo a partir de uma lógica 

irredutível ao político, econômico e cientifico. Essa lógica irredutível é que pode 

reverter o engenho danoso da industrialização e fetichização através da construção de 

outros mundos a partir das fotografias, porque segundo o autor: 

 

Não deve o fotógrafo, sucessor dos augures e arúspices, descobrir a culpa 
em suas imagens e denunciar o culpado? Já se disse ‘que o analfabeto do 
futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem não sabe fotografar’364. 

 

 Benjamin trata a história dessa invenção como uma arma política. Para ele essa 

trajetória enquanto técnica de captação de imagens as leva necessariamente para o 

caminho da denúncia e que são essencialmente produtos manipuláveis da arte, logo 

devem ser usados em favor da crítica social.  

 Após Walter Benjamin diversos autores trabalharam com a interface entre 

história e essas fontes, dentre os quais muitos que se filiaram à Escola dos Annales. 

Seria aqui custoso recuperar as ideias principais de autores desde Marc Ferro a Pierre 

Nora, mas retomamos brevemente um texto de Roland Barthes sobre esse tema365. 

 Diferentemente dos historiadores, Barthes adota uma postura bastante pessoal ao 

escrever suas notas sobre fotografias. O seu principal argumento é que uma foto 

reproduz um instante único uma só vez, mecanicamente, que nunca mais poderá ser 

repetido. Para ele essa reprodução é o “particular absoluto”, porque jamais se distingue 

do seu referente, ou seja, daquilo que é fotografado366. 

                                                 
363 Benjamin, Walter. Pequena história da fotografia. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: 
Brasiliense, 1993.p. 91. 
364 Id, ibid, p. 107. 
365 Barthes, Roland. A câmara clara. São Paulo: Nova Fronteira, 1986. 
366 Id, ibid, p. 13-15. 
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 Sobre as fotografias e a história da Amazônia destacamos nesse percurso o 

“Imagens de um outro Brasil: o patrimônio fotográfico da Amazônia oitocentista” de 

Ana Maria Mauad367. A autora diz que as imagens amazônicas do século XIX guardam 

os princípios que definiram a produção fotográfica brasileira do período, tendo em vista 

que estão baseadas em vistas e retratos patrocinados pelas elites locais. Segundo ela 

mediante essas fotos os membros dessas elites buscaram elaborar um discurso visual de 

distinção social, determinando a forma ideal de sua construção368. 

 Dessas contribuições podemos dizer que as imagens que serão discutidas nos 

apresentam determinadas falas de um tempo, que merecem ser contextualizadas 

justamente pelas posições que trazem em seu bojo, naquilo que elas fotografam e como 

fazem isso. É sintomático que em um relatório de governo a inauguração apressada do 

Palácio Rio Branco seja maquiada assim como um seringalista, Neutel Maia, por 

exemplo, queira produzir uma série de fotografias propagandísticas sobre seus negócios. 

Em ambos os casos temos a presença de intencionalidades que pensam esses 

documentos como uma arma em favor desse repertório de distinção social.  

Para aprofundarmos essas observações, cabe uma breve discussão também sobre 

os leitores contemporâneos dessas fontes visuais que foram selecionadas para esse 

trabalho. A partir daquilo que diz Roger Chartier, as fotografias são registros das 

experiências dos indivíduos, fruto de suas posições dentro de determinados contextos 

com suas regras e convenções, que adentram na construção desses produtos369. Ainda 

com esse autor, 

 

resulta bien recordar que la lectura, ella también, tiene una historia (y una 
sociología) y que la significación de los textos depende de las capacidades, de 
las convenciones y de las prácticas de lectura particulares de las comunidades 
que integran, en la sincronía o la diacronía, a sus diferentes públicos370. 

 

 Nesse sentido as panorâmicas e retrados reunidos aqui foram projetadas para 

determinados tipos de públicos, que possuem impressos em sua racionalidade esse 

contexto complexo apontado por Roger Chartier. Não aprofundaremos questões 

                                                 
367 Mauad, Ana Maria. Imagens de um outro Brasil: o patrimônio fotográfico da Amazônia oitocentista. 
Locus, Juiz de Fora, v. 16, n. 2, p. 131-153, 2010. 
368 Id, ibid, p. 137. 
369 Chartier, Roger. El presente del passado:escritura de la história, história de lo escrito. Ciudad del 
México: Universidad Iberoamericana, 2005. p. 20. 
370 Id, ibid, p. 27. 
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voltadas para a compreensão de como elas foram lidas em sua época, mas faremos 

apontamentos sobre seus públicos, ou pelo menos, a quem se destinavam. 

 Essa parte da tese foi dividida em dois momentos, que reúnem fontes visuais 

cujas origens são similares e alguns de seus leitores também, mas cujos elementos 

captados são diferentes ou permitem leituras que se agrupam em sentidos opostos: a 

opulência e a precariedade no Acre da borracha. Hoje em dia essas fotografias 

encontram-se em bancos de imagens, mas quando foram produzidas nas primeiras 

décadas do século XX tinham um grupo pequeno, mas diversificado de leitores. 

Algumas delas faziam parte de álbuns fotográficos caros, vendidos em edições de pouca 

circulação como os de Emílio Falcão e Avelino Chaves de Medeiros. Outros eram fotos 

de endinheirados que tinham condições financeiras de pagar para algum profissional de 

Rio Branco registrar algum momento importante e por último havia aquelas que eram 

integrantes ilustrativas de relatórios de governo e/ou prefeitos. 

 O que as diferenciam é que elas serviam como meio de projeção de algum 

discurso histórico (o álbum de Emílio Falcão, por exemplo), como suportes da memória 

sobre algum evento, ou ilustração de algum relatório. Nos dois primeiros casos, os 

álbuns e as fotos dos mandatários guardadas em casa, os leitores coincidiam, tendo em 

vista que eram pessoas da elite da cidade de Rio Branco. Com relação aos relatórios de 

governo, os leitores eram funcionários que tomariam contato com aqueles documentos, 

que circulavam em um espaço restrito entre as esferas do Território Federal do Acre e o 

Ministério do Interior.  

 Os problemas de se mapear esse universo de leitura são muitos, por isso optamos 

por recorrer a uma análise narrativa que procura fazer uma leitura do que é comum 

nelas. Nesse sentido as fotografias da N & Maia e Companhia, de alguns coronéis de 

barranco que tomaram parte em sua trajetória e das vistas selecionadas de Manaus, 

Belém e Rio Branco que trazemos ao longo da investigação são parte de um conjunto de 

registros. Esses conjunto não tem um ponto de vista único, mas uma teia de visões que 

faz emergir o Acre opulento, dos heróis e da era de ouro da borracha na Amazônia.  

O que se torna evidente, portanto, quando olhamos as fotos aqui selecionadas, é 

o peso da carga ideológica imposta por determinadas leituras dos coronéis da região. 

Essa representação, proveniente de alguns enunciados, reforça uma visão senhorial de 

mundo, que procura marcar o contexto em que se inscrevem dentro de modelos 

monumentais, idealizando uma dada realidade e tratando-a como resultado de ações de 

heroísmo e de uma época de grandeza. 
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A recorrência de Manaus e Belém como modelos.  

 

A economia gumífera gerou um fluxo de riquezas sem precedentes para a 

Amazônia, mas esse foi em grande medida direcionado para as cidades de Manaus e 

Belém, que se transformaram entre 1870 e 1940 nas maiores e mais ricas cidades de 

toda a região. O discurso visual que reafirmou as  posições hegemônicas desses centros 

foi seguido por outras urbes e orientou inclusive os modelos adotados pelas elites 

seringalistas. Essa contextualização avançará, acreditamos, na proposta de verificarmos 

mais a fundo justamente a construção do Acre opulento. 

Durante o período áureo da borracha na capital do Amazonas houve um 

verdadeiro processo de modificação de seu centro urbano, no qual construções 

monumentais surgiam ano após ano. Além disso, a cidade passou por um amplo 

processo de implantação de iluminação pública, pavimentação de ruas, drenagens de 

esgotos, enfim, de serviços urbanos que remodelaram o aspecto visual da antiga capital.  

Como ao longo do texto discutiremos os processos de urbanização de Manaus, 

Belém e Rio Branco convêm definirmos esse termo. Entendemos urbanização no 

contexto amazônico do início do século XX como os processos que ocorreram nesses 

centros urbanos onde sua paisagem com elementos de um mundo natural como 

matagais, córregos a céu aberto e espaços alagadiços foram sendo substituídos por ruas 

calçadas, drenagens e prédios. Obviamente que nesses centros urbanos esse processo 

não foi linear, mas seguiu uma lógica cujo norte era uma organização política e social 

orientada pela consolidação dos grupos coronelísticos, senhores da borracha e 

mandatários locais. 

Assim como Manaus, em Belém um processo similar de urbanização também 

aconteceu durante o ciclo da borracha, mas com algumas especificidades que não se 

encontram na capital amazonense. Belém tratou de manter determinados aspectos de sua 

era colonial, tais como algumas construções, além de que investiu no paisagismo de 

praças e vias de circulação.  

Belém era muito mais antiga que Manaus. Seu crescimento urbano entre o 

século XVIII e XIX foi tímido, uma vez que em 1783 tinha pouco mais de onze mil 

pessoas e em 1848 apenas quinze mil. A cidade parece ter estagnado no tempo. No final 
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do século XIX dizia-se que tudo nela remetia às condições do Brasil colonial, desde 

igrejas a palacetes371. 

Nesses tempos os viajantes e cronistas interessavam-se mais pela paisagem 

natural da capital paraense do que pela sua própria constituição urbana. Naturalistas 

ingleses como Bates, Spruce e Walles que percorreram Belém nesses tempos em que 

ainda era uma pequena cidade se preocupavam mais com os animais da região, a 

botânica e pouco com sua vida urbana. Da cidade registraram apenas que era tomada 

por ruas estreitas, de areia fofa ou barro, sem calçamento e repletas de casinhas brancas 

e telhados avermelhados372. 

Até 1809 a principal cidade de São José do Rio Negro era Barcelos. Somente 

nesse ano é que a Barra do Rio Negro assume o posto de capital da região. Em 1850, 

com a criação da Província do Amazonas é que a pequena vila da Barra muda seu nome 

para Manaus. Menor que Belém, Manaus não tinha mais que oito mil habitantes.  

Os viajantes quase sempre registravam da capital do Amazonas seus ‘bizarros’ 

costumes tais como a alimentação baseada em tartarugas guisadas, assadas e picadas à 

la rosbif. Na primeira metade do século XIX Manaus era apenas uma cidade 

mergulhada em meio à paisagem amazônica e às margens do rio Negro. Esse ambiente 

amazônico a tomava por completo373.  

Mas tanto Belém quanto Manaus passaram por grandes mudanças entre as 

décadas de 1860 e 1890. Nesse período essas cidades começaram a crescer 

vertiginosamente. Ao longo desses anos a cadeia de aviamento começa a gerar riquezas, 

que vão cada vez mais possibilitando a construção de grandes edifícios, praças e 

reformas de ruas e casarios. Quando Affonso Pena passou por Manaus no início do 

século XX, registrou que a capital amazonense lhe parecia uma revelação. Aurélio 

Pinheiro diz que para o viajante Paul Adam Manaus também parecia ser um objeto 

revelado em meio ao cenário da natureza Amazônica no início do século XX, já que 

teria ficado 

 

pasmo ao encontrar, após quatro dias de floresta, de calor, de água doce e de 
tédio, um tão surpreendente centro de civilização, onde a sua língua era 
articulada com elegância, onde os seus livros eram orgulhosamente lidos, 

                                                 
371 Mello, C. De Leitão. O Brasil visto pelos ingleses. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937. p. 
28. 
372 Id, ibid. 
373 Id, ibid, p. 46-47. 
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onde quase toda gente conhecia a Europa, e havia um impecável serviço de 
policiamento374. 

 

 Durante esse período Belém também se transformou nessa revelação no meio da 

floresta. A partir da segunda metade do século XIX e início do XX, essas duas capitais 

da Amazônia tinham deixado em grande medida aquele cenário natural em que estavam 

mergulhadas e ascendidas à condição de verdadeiras metrópoles. Para os viajantes que 

percorriam a Amazônia do início do XIX tanto Manaus como Belém eram apenas duas 

pequenas vilas coloniais embebidas pela natureza. Mas para aqueles que chegaram 

nesses centros no início do século XX, viram que elas eram nada mais nada menos do 

que duas das maiores cidades do Brasil (Tabela 1). 

   

Tabela 1: População de Belém e Manaus comparada com a de outros centros urbanos 
do Brasil em 1900. 
 

Cidade Habitantes do município 

  

Belém 96.560 

Manaus 50.300 

Curitiba 49.755 

Fortaleza 48.369 

Belo Horizonte 13.472 

  

 
Fonte: IBGE. Séries estatísticas e séries históricas. Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br. 
Acessado em 23 de janeiro de 2012. 
  

Os dados populacionais de Belém e Manaus demonstram que essas capitais 

despontavam das outras cidades da Amazônia da borracha, se transformando em 

grandes centros de referência não só da região, mas do Brasil. Em 1900, por exemplo, a 

população dessas cidades era assim distribuída em meio a outras do país (Tabela 1). 

Essas capitais da Amazônia não eram, portanto, somente cidades de importância 

regional no início do século XX. Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba, por exemplo, 

eram cidades de estados mais ricos, industriais e estavam inseridas em zonas urbanas 

maiores. Já Manaus e Belém crescendo isoladas no meio da floresta transformaram-se 

nesses anos em um espetáculo demográfico. Para constar, em 1900 as maiores capitais 

                                                 
374 Pinheiro, Aurélio. À margem do Amazonas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937. p. 197. 
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do Brasil eram, respectivamente, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Belém, 

Porto Alegre e Manaus.  

Nesse sentido, a ferro e fogo a Manaus da época da borracha foi sendo erguida 

em meio à selva amazônica. A antiga vila do rio negro foi substituída por uma capital 

repleta de monumentos similares aos das grandes capitais do país. A construção do 

monumental Teatro Amazonas no final da década de 1890 é um exemplo desse processo 

de urbanização.  

 Para demonstrarmos como essas capitais foram se modificando durante 

as primeiras décadas do século XX, utilizamos dois álbuns fotográficos de propaganda 

estatal. Um deles é o Manaus Antiga, que foi digitalizado e encontra-se no banco de 

imagens do Governo do Amazonas e o outro e o Álbum Belém do Pará, uma publicação 

patrocinada pelo governo paraense. 

 Do primeiro álbum temos quatro fotografias (Fotos 1, 2, 5 e 8) e do 

segundo essa mesma quantidade (Fotos 3, 4, 6 e 7)375. O grande objetivo desses álbuns 

eram o de se transformarem em instrumentos de divulgação de como essas cidades 

enriqueciam, quais eram as obras que as atravessaram na era de ouro da borracha e 

como alteraram seus cotidianos. A partir daí foi que operamos uma leitura que procura 

captar as diferentes formas de urbanização dessas duas capitais da borracha, dando 

especial atenção à maneira como esses álbuns elaboraram um discurso através das 

fotografias que reafirma justamente os argumentos que estamos discutindo: que ambas 

eram ricas e senhoras dos domínios da borracha no vale amazônico do início do século 

XX. 

 Vejamos o Teatro Amazonas em dois momentos diferentes, um deles de 1890 

(Foto 1) e outro de 1910 (Foto 2).  A maestria da primeira panorâmica é tornar evidente 

o contraponto oferecido pela civilização da economia gumífera, que se impunha 

sobremaneira ao centro da cidade de Manaus. O Teatro Amazonas aparece como uma 

construção atípica na cidade que o rodeia, com casas precárias, ruas sem qualquer tipo 

de pavimentação e matos por todo canto (Foto 1). 

 A Manaus desse momento lembra e muito a dos relatos de viajantes do início do 

século XIX do qual falamos, que descreviam sua precariedade e o domínio da natureza 

nesse centro urbano do Norte. A predominância de um cenário onde a pobreza material 

contrasta com a opulência do recém-inaugurado Teatro Amazonas é o que mais chama a 

                                                 
375 As fotografias 19 e 27 que compõem essa seção foram baixadas de sites especializados, mas 
apresentam as temáticas discutidas no texto. 
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atenção nessa vista panorâmica, que está desprovida de muitos elementos da 

urbanização que tomaria conta dessa cidade nos anos vindouros. 

 Talvez mais contrastante que a convivência entre o rico Teatro e seu entorno 

pobre, seja a permanência de vários espaços vazios na panorâmica. Há vários terrenos 

abandonados, espaços vazios e ruas sem um único transeunte. O vazio predominante 

também indica que a Manaus dessa década de 1890 ainda estava crescendo e a natureza 

era o principal elemento de seu contexto. Não se pode deixar de notar que ao fundo, 

grandioso, está o rio negro e recortando suas margens a floresta. 

 

Foto 1: Teatro Amazonas e seu entorno em Manaus na década de 1890. 

 

 

 

Fonte: http://www.bv.am.gov.br/portal/conteudo/serie_memoria/36_teatro.php. Acessado em 13 de abril 

de 2012. 

 

 Os governantes da capital do Amazonas não poderiam conviver com esse 

cenário de fins do século XIX, tendo em vista as riquezas geradas pelos seringais. Obras 

e mais obras tomaram conta da cidade, que rapidamente foi se modificando. Ruas largas 

foram abertas, casebres de madeira foram postos no chão. As trevas da noite deram 

lugar a ruas iluminadas. Era uma nova Manaus que nascia de sua condição de cidade até 

então determinada pelas condições da natureza. 
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 O calçamento das ruas permitiu que por elas circulassem e carruagens, além 

disso, os serviços foram inseridos nesse cenário para deixar essa capital da borracha 

higienizada, adaptada ao que poderia haver de melhor na Belle Époque. O resultado 

dessa modificação é que o centro de Manaus abandonou aquele aspecto precário e 

adotou um bem mais enxuto, limpo, dominado pelo concreto. 

 Esse processo de modificação pode ser visto na próxima vista panorâmica (Foto 

2), que é um contraponto bastante sugestivo à anterior. Aqui já não observamos mais o 

entorno contrastante do Teatro Amazonas e aquele vazio que dominava a panorâmica. 

Na fotografia veem-se transeuntes, todos trajados nos moldes europeus por volta de 

1910, bondes que circulam pelas ruas, postes de iluminação e construções de alvenaria 

completamente remodeladas. Em vinte anos a capital do Amazonas modificou seu 

cenário central, tornando-se cada vez mais uma cidade urbanizada. 

 

Foto 2: Centro de Manaus em 1910. 

 

 

 

Fonte: http://photos1.blogger.com/x/blogger/7498/4288/1600/565148/04.jpg. Acessado em 13 de abril de 

2012. 

 

 Podemos dizer que o modelo de urbanização divulgado a partir de Manaus era o 

daquele experimentado pelos padrões dos países industriais, mas que foi completamente 

adaptado a uma região em que a floresta foi desbravada. Da fotografia anterior (Foto 1) 
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para esta (Foto 2), o que se vê é que as referências naturais no centro de Manaus ou 

foram substituídas ou enquadradas nas árvores das calçadas. 

 Em Rio Branco, concomitante a essa modificação urbana, a N & Maia elaborava 

um meticuloso trabalho realçando seu pioneirismo econômico ao substituir a floresta 

pelas suas fazendas de gado. A similaridade com Manaus aparece justamente aí, nessa 

desqualificação do ambiente natural amazonida. 

Em Belém aconteceu um processo parecido com o da capital manauara, talvez 

até mais vultuoso, já que ambas não escondiam a concorrência que havia para ver qual 

cidade tinha as melhores redes de bondes, praças ou ruas. A cada ano que se passava 

entre os séculos XIX e XX, a capital paraense superava sua antiga situação de cidade 

dominada pelo meio ambiente amazônico. 

  Através do Álbum Belém do Pará376, podemos acompanhar essa urbanização da 

capital paraense, na qual o ponto irradiador começou no antigo Largo da Pólvora. Até o 

início da década de 1870 esse Largo era precário e desprovido de qualquer construção 

vistosa. Encravado no centro de Belém foi sendo gradativamente substituído pela 

monumental Praça da República.  

 No centro da Praça foi construído o Teatro da Paz e todo um processo 

paisagístico tomou de conta do antigo Largo. No início do século XX Belém se 

apresentava tão ou mais urbanizada que a própria Manaus. 

 

Foto 3: Panorâmica da Praça da República em Belém no ano de 1902. 
 

 
 
Fonte: Álbum Belém do Para. Belém: Prefeitura Municipal, 1902. 
 

                                                 
376 Álbum Belém do Pará. Belém: Prefeitura Municipal, 1902. 
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 A vista do Teatro da Paz e seu entorno de 1902 apresenta um paisagismo que 

não havia em Manaus. Há grandes árvores ao longo da Praça da República, as ruas dos 

arredores possuem largas calçadas e existe um grande coreto em primeiro plano. Nas 

laterais, palacetes emolduram o centro da cidade de Belém (Foto 3). 

 Nas vistas da Belém da borracha podemos ver que diferentemente de Manaus, a 

capital paraense procurou manter um determinado paisagismo, preservando algumas 

fontes de água e praças arborizadas. Como Belém é uma cidade mais antiga que 

Manaus, há também em seu centro urbano algumas construções que remetem aos 

tempos coloniais, como é o caso da praça onde estão localizadas a Catedral da Sé e o 

Palácio do Bispo (Foto 4).  

 A fotografia é notável porque captou como as transformações de Belém 

dialogaram com esse espaço diversificado, procurando manter algumas de suas antigas 

construções com outras mais contemporâneas, dos tempos áureos da borracha. Há 

também nessa praça todo um paisagismo que procura preservar árvores e jardins (Foto 

4). 

 

Foto 4: Praça da Catedral de Belém em 1902. 
 

 
 
Fonte: Álbum Belém do Para. Belém: Prefeitura Municipal, 1902. 

 

Então, a diferença que existia entre Manaus e Belém é justamente que nessa 

houve um movimento mais visível de preservação de suas construções coloniais e de 

espaços arborizados.  Manaus seguiu um caminho inverso, porque se urbanizou por 

completo. Tratou de substituir quase toda sua antiga herança dos tempos colonial e 

imperial pela riqueza da virada do século.  

O modelo que cada uma dessas cidades enviava para os coronéis de barranco dos 

interiores da Amazônia era diferenciado e suspeitamos que os administradores de Rio 



221 

 

Branco seguissem a lógica de Belém, porque as condições de pobreza reinantes no Acre 

não permitiam mudanças tão profundas na paisagem da cidade.  Ao passo que os 

coronéis vinculados a N & Maia adotavam uma perspectiva mais próxima de Manaus, 

pois eles se colocavam como verdadeiros arautos da grandiosidade, da riqueza e 

pioneirismo possibilitado pelas riquezas da economia da borracha.  

  

Foto 5: Avenida Eduardo Ribeiro em Manaus na década de 1908. 
 

 
 
Fonte: http://www.bv.am.gov.br/portal/conteudo/materiais_especiais/fotos. Acessado em 13 de abril e 
2012. 
 

Essa diferença fica visível quando comparamos as duas principais avenidas 

dessas capitais, a Eduardo Ribeiro de Manaus e a da República em Belém. 

Apresentamos primeiramente a Eduardo Ribeiro, que na fotografia está movimentada 

com bondes, carroças, carruagens e transeuntes. Fios elétricos e uma série de palacetes 

no estilo eclético, de acordo com os conjuntos arquitetônicos da Belle Époque, 

aparecem em um lado da foto, enquanto que no outro existe um espesso matagal (Foto 

5).  

 Obviamente que em frente aos palácios da Eduardo Ribeiro há um grande 

matagal, mas o panorama apresentado da cidade é que ela não tem referência alguma 

com seus tempos antigos. Todas as construções ali são novas e os demais elementos, 

como os fios elétricos e bondes, são fruto, na época, dos últimos avanços tecnológicos 

em equipamentos urbanos presentes na capital.  

O modelo exportado por Manaus através de um discurso visual é o de que aquela 

cidade tudo que era de mais novo, contemporâneo e atual estariam presentes no 
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conjunto urbano da cidade. Os governantes de Manaus tentavam impor justamente uma 

visão de que aquela cidade, além de ser rica, era um modelo de tudo o que havia de mais 

avançado. 

O avanço nesse sentido era a promoção de um modo de vida elitista, onde os 

homens usavam fraques, ternos e mulheres os pesados vestidos de seda. Toda essa 

indumentária não tinha qualquer adaptação aos tórridos climas da Amazônia. 

 Belém poderia ter adotado um padrão de urbanização cujos equipamentos 

urbanos fossem vistosos, colocando em suas ruas o que havia de mais novo para o 

período, mas resolveu dialogar com seu passado colonial e com uma natureza 

enquadrada em jardins. Ali o modelo era o da afirmação de uma cidade bucólica, rica e 

confortável. Na sua avenida da República encontramos alguns dos mesmos elementos 

que existiam em Manaus, mas o aspecto da capital paraense é um tanto diferente.  

 

Foto 6: Avenida da República, Belém, em 1902. 
 

 
 
Fonte: Álbum Belém do Para. Belém: Prefeitura Municipal, 1902. 

 

A Avenida da República não está cheia de recursos como a Eduardo Ribeiro, 

não possuindo uma profusão de fios, bondes e aquele frenesi. Tudo nela parece mais 

calmo. O fotógrafo do álbum sugere que o movimento de Belém é ainda mais tranquilo, 

demonstrando que não uma movimentação acelerada no centro da capital paraense. A 

forma só amplia o sentido adotado pelo modelo de urbanização projetado por Belém, o 

de que era uma cidade bucólica e confortável. (Foto 6).  
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Sua principal rua é cheia de árvores e calçadas para os transeuntes 

perambularem tranquilamente. Logicamente que há nessa diferenciação entre Manaus e 

Belém elementos comuns. Ambas as metrópoles procuraram seguir alguns caminhos 

parecidos nas suas urbanizações no início do século XX, porque tanto em uma quanto 

na outra os bondes, praças e palacetes de alvenaria tomaram de conta dos espaços.  

 Na disposição de seus monumentos e no uso das tecnologias de suas construções 

é que as diferenças afloram como, por exemplo, quando comparamos os dois principais 

palácios dessas cidades, o Lauro Sodré em Belém e o Rio Negro de Manaus.  

Através da forma adotada pelas construções existentes é que essas cidades 

montaram seus modelos, que foram sendo lidos pelas elites da Amazônia. A própria 

aparência dos dois maiores palácios dessas duas cidades é um exemplo de como o uso 

desses modelos era praticado nessas capitais da borracha. Belém recuperando em certo 

sentido seu passado e Manaus, sempre atual para os padrões do início do século XX, 

adotando um desenho arquitetônico ancorado na moda da época. 

  

Foto 7: Palácio Lauro Sodré, Belém, em 1902. 
 

 
 
Fonte: Álbum Belém do Para. Belém: Prefeitura Municipal, 1902. 
 

Em Belém o Lauro Sodré é o maior de todos os seus palácios e trata-se, nesse 

sentido, de um verdadeiro ícone da era de ouro da borracha. Patrimônio da capital 

paraense, essa edificação aparece aqui em seu aspecto de 1902, quando se apresentava 

sólido (Foto 7). Nessa época esse palácio havia passado por amplas reformas, tendo em 
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vista que antes era uma construção ainda dos tempos coloniais da capital. Adaptado aos 

novos padrões de urbanização da capital paraense, o Lauro Sodré era um verdadeiro 

monumento tanto pelo seu tamanho quanto pela solidez de sua aparência.  

Mas não podemos esquecer que mesmo após passar por reformas e adequações, 

o palácio paraense não perdeu seu aspecto colonial, visto principalmente em suas 

paredes grossas. Ele representa, de maneira bastante clara, a forma com que Belém 

procurava manter elementos cênicos de seu passado. 

 Como as diferenças entre essas capitais eram consideráveis, podemos alinhar ao 

palácio Lauro Sodré o ícone análogo de Manaus, o palácio Rio Negro. Bem menos 

imponente e menor que a sua contraparte paraense, o palácio Rio Negro é uma 

construção que remete às casas de ricos burgueses espalhados pelas zonas nobres das 

grandes cidades do Brasil (Foto 8). 

  

Foto 8: Palácio Rio Negro, Manaus, década de 1910. 
 

 
 
Fonte: http://www.bv.am.gov.br/portal/conteudo/materiais_especiais/fotos. Acessado em 13 de abril e 
2012. 
  

O Rio Negro é uma ode aos projetos arquitetônicos ecléticos, tão em voga nas 

capitais brasileiras e adequados aos padrões mais discutidos da época na urbanização 

desses centros. Diferentemente de sua contraparte paraense, ele tem um aspecto 

totalmente novo, que pouco o ou nada remete ao passado colonial da capital 

amazonense. 
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 Mais uma vez, repetimos, Manaus investe em um modelo de novidade 

econômica. O diálogo mais profundo que se verifica nesse palácio com o passado estão 

em suas colunas à grega, um pouco ao estilo neoclássico. Esse palácio é, portanto, a 

imagem da novidade daquela cidade que procurava investir pesado em sua urbanização. 

 O palácio Lauro Sodré poderia estar presente em qualquer centro histórico do 

Brasil cujo passado ainda preservasse elementos do período colonial como São Luiz, o 

Pelourinho de Salvador e partes antigas do Rio de Janeiro. Já a sede do governo 

manauara era (e ainda é) uma construção que poderia estar alinhada nas áreas mais 

requintadas do início do século XX como a orla de Botafogo, também no Rio de 

Janeiro, ou ainda em algum terreno da Avenida Paulista na cidade de São Paulo. 

Aliás, se tomarmos uma panorâmica da Avenida Paulista de 1902 (Foto 9) 

poderemos ver vários palacetes de ricos empresários da capital paulista, principalmente 

de famílias de cafeicultores que assim como os seringalistas da Amazônia procuravam 

se impor perante as demais elites do Brasil na primeira república. As similaridades do 

palácio Rio Negro com as casas dos ricos cafeicultores da Paulista é um vivo exemplo 

disso. 

 
Foto 9: Panorâmica da Avenida Paulista, São Paulo, em 1902. 
 

 
 
Fonte: www.euemeuchapeu.com.br. Acessado em 03 de março de 2012. 
 

A Avenida Paulista de 1902 é uma rua bucólica, ladeada por árvores, amplas 

calçadas, têm terrenos grandes e estava pontilhada por casarões de alvenaria. Há ainda a 

presença de parques e muita área verde (Foto 9). Como essa era a rua que representava 
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o ápice da urbanização de São Paulo, podemos ver que o Palácio Rio Negro poderia 

estar aí localizado sem prejuízo algum para a composição do cenário. 

Vistas no conjunto essas imagens demonstram duas formas de urbanização que 

foram adotadas pelas principais cidades amazônicas, Manaus e Belém. Em ambas esse 

processo e resultado de um movimento político e social de reafirmação de um poder 

econômico de suas elites agrário-exportadoras, no caso os seringalistas. O complexo de 

projeção desse poder foi exercido na prática pelos modelos de urbanização dessas 

capitais e pela propaganda fotográfica do período, que reafirmam essas diferenças, 

demonstram a substituição da floresta e permitem leituras por membros de outras elites 

regionais e nacionais. 

 Podemos fechar essa seção afirmando que esse complexo de construção de um 

poder oriundo de uma elite regional não era somente uma peculiaridade dos 

seringalistas da Amazônia, mas do Brasil como um todo. Alguns dos padrões de 

Manaus, por exemplo, poderiam ser verificados em São Paulo, uma cidade que no início 

do século XX deixava para trás sua inexpressividade econômica e desde então suas 

elites procuravam montar narrativas heroicas sobre suas origens, urbanizavam sua 

capital e modelavam seus monumentos. 

 

E nos rincões, a Rio Branco da borracha. 

 

 Rio Branco era uma cidade situada às margens do ciclo da borracha e foi 

incorporada ao Brasil em tempos nos quais a crise na cadeia de aviamento se avizinhava 

no início da década de 1910, mas ainda assim procurou na medida do possível se 

urbanizar. Faltavam-lhe recursos, materiais e técnicos necessários para que ali se 

erguessem prédios, sólidas construções de alvenaria ou praças ricamente ornamentadas. 

Acontece que assim como Manaus, Belém, São Paulo e em outras capitais do país, Rio 

Branco possuía uma elite interessada em reafirmar suas posições de comando, suas 

influências econômicas e sociais, logo, ela não poderia ficar de fora desse movimento 

de urbanização. 

 Quando da ocupação do Acre pelas tropas do general Olympio da Silveira em 

1903, sua capital era uma cidade precária e insalubre. Glimedes Rego Barros registrou 

que a vila do Volta da Empresa, que deu origem a Rio Branco, era conhecida pela 

mortandade que provocava em seus habitantes. Segundo ele, para as tropas de Olympio 

da Silveira 
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Infelizmente não foram infundados os temores. Dos noventa e nove oficiais 
e mil e oitenta e quatro praças, em Empresa, no período de 31 de março a 30 
de novembro de 1903, faleceram doze do primeiro e duzentos e quarenta e 
oito do segundo, dando uma média mensal de quase vinte e oito óbitos377. 

 

 Se Manaus e Belém eram, antes dos tempos áureos da borracha, duas vilas 

coloniais mergulhadas na floresta, Rio Branco, quando de sua incorporação ao Brasil, 

tinha se transformado em um matadouro. Nas palavras de Barros a capital do Acre era 

apenas uma vila plasmada pelas condições da natureza em seu entorno e isso dizimava 

sua população com doenças, sendo o beri beri a mais danosa de todas. 

 Craveiro Costa tem uma visão parecida com relação ao cenário de ocupação do 

Acre, descrevendo a região como um deserto insalubre e cuja natureza era um 

empecilho. Para ele, porém, os acreanos agiram por inspiração patriótica ao lutarem 

pela anexação do território ao Brasil, bem como foram verdadeiros desbravadores ao 

ocuparem essas matas infestadas de doenças e animais ferozes378. 

 Para esse autor a ocupação do Acre do pós-1900 não trouxe para a região as 

riquezas que foram vistas em Belém ou Manaus, isso porque o recém-incorporado 

território brasileiro não conseguiu sua autonomia, era pobre e isolado dos grandes 

centros. Craveiro Costa diz que o elemento civilizador do Acre era o próprio acreano, 

que segundo ele era de tão boa qualidade quanto qualquer outro brasileiro. Prova disso 

seria a vontade de autocolonizar o Acre e sustentar esse empreendimento sozinho, sem a 

ajuda do resto do país379. 

 Essas narrativas dão conta de demonstrar um cenário precário e dominado pelos 

problemas oriundos da natureza que circundava Rio Branco. Nesse contexto, o ocupante 

dessa cidade, o acreano, era o agente privilegiado da civilização. A monumentalidade da 

capital do Acre não estaria em praças ou qualquer outra construção grandiosa, mas na 

capacidade de seus moradores em ocupar uma região com parcos recursos.  

 De todo modo o que as fotografias sobre a formação dessa cidade demonstram é 

que, apesar de todos os problemas enfrentados pela escassez de recursos, as suas elites 

conseguiram erguer ali alguns monumentos significativos do período da borracha. Não 

houve na capital do Acre um movimento de urbanização abrupto tal como Manaus e 

                                                 
377 Barros, Glimedes Rego. Nos confins do extremo oeste. Brasília: Senado Federal, 1993. p. 39. 
378 Costa, Craveiro. A conquista do deserto ocidental. Rio Branco: Fundação Cultural/Ministério da 
Cultura, 1998. p. 112. 
379 Id, ibid, p. 123. 
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Belém, mas um processo que aos poucos modificou sensivelmente a antiga vila do 

seringal Volta da Empresa em uma pequena cidade amazônica interiorana.  

 Para falarmos desse processo utilizamos aqui uma série de fotografias de duas 

origens. A maioria delas é proveniente de relatórios (Fotos 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 

e 20) e uma parcela significativa é de álbuns familiares (Fotos 14 e 17). Ambas 

tematizam pontos em comum com aquilo que debatemos aqui, porque falam de como a 

cidade foi se modificando. 

 Nos relatórios de governo era normal que o administrador da vez procurasse 

realçar os feitos de sua gestão, registrando com especial interesse determinadas 

construções. Tal como esse administrador, algum fotógrafo particular também poderia 

produzir um discurso grandioso a respeito da cidade. Em ambos os casos de registros da 

Rio Branco do ciclo da borracha temos aí um índice capaz de tornar evidente uma 

produção imagética cujo objetivo era justamente o de realçar as obras de uma elite local, 

ávida em divulgar seus feitos junto às de sua região e do restante do país. 

 A lentidão da capital do Acre em se urbanizar nesses moldes pode ser 

acompanhada no edifício de maior destaque da cidade, o palácio Rio Branco, que 

começou a ser construído em 1929.  Inaugurado parcialmente em 1930, o palácio só foi 

concluído quase vinte anos depois no governo de Guiomard Santos. Quando da sua 

inauguração no governo Hugo Carneiro, o aspecto dessa construção era ainda bastante 

precário. 

 Na sua primeira fotografia o palácio Rio Branco aparece ao fundo sem reboco, 

janelas, portas e pintura. Era uma construção incompleta, mas seu porte já despontava 

em meio às outras construções da capital acreana.  

 Era todo em alvenaria e coberto com telhas de barro, um verdadeiro avanço para 

a região. O edifício que serviu de inspiração para esse prédio foi o Palácio Tiradentes na 

cidade do Rio de Janeiro que no início do século XX era a sede do parlamento da 

república.  

 Na frente do palácio Rio Branco a antiga praça Tavares Lyra foi toda 

ornamentada para a sua inauguração, como se pode ver pelos cavaletes de branco em 

primeiro plano (Foto 10). Aliás, toda a região central do distrito de Pennapolis foi 

modificada com a construção da nova sede do governo territorial do Acre. 

 A construção do Palácio Rio Branco se deu tardiamente se comparada com 

Manaus e Belém. No início da década de 1930 esse modelo econômico encontrava-se 

em seus tempos de estagnação e é possível que os recursos da construção tenham sido 
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oriundos de repasses federais, tendo em vista que o governador Hugo Carneiro não o 

concluiu e utilizou como mão de obra quase todo o pessoal da polícia do Território380. 

 

Foto 10: O Palácio Rio Branco, Acre, quando de sua inauguração em 1930. 
 

 
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
  

 Mas mesmo aparecendo tardiamente no cenário do ciclo da borracha, a 

motivação do governador Hugo Carneiro para a construção do palácio deve-se ao fato 

de que o mesmo procurava civilizar a capital do Acre, que até então era praticamente 

toda ela uma cidade com construções de madeira ou taipa. Ele queria substituir aquelas 

casinhas de “má apparência e pouca duração” por grandes monumentos de alvenaria381. 

 O próprio Palácio Rio Branco substituiu uma dessas construções de “má 

apparência” em madeira, o antigo Palácio do Governo construído por Gabino Besouro 

em 1908. Esse antigo palacete era a sede da Prefeitura Departamental do Vale do Rio 

Acre, depois do governo territorial e era todo em madeira, coberto com telhas de barro 

(Foto 11). 

 Veem-se na paisagem alguns jovens mancebos da cidade que portam guarda-

chuvas e posam diante do antigo Palácio do Governo em Rio Branco. A praça Tavares 

                                                 
380 Histórico do bem. Processo de Tombamento do Palácio Rio Branco. Rio Branco: Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, 2003. p. 1. 
381 Id, ibid. 
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Lyra era tão somente uma área aberta de terra batida e em cima da entrada da sede 

governamental havia um grande brasão da república e uma bandeira tremulando. 

 

Foto 11: Palácio do Governo no distrito de Pennapolis, Rio Branco, na década de 1910. 
 

 
 
Fonte: Besouro, Gabino. Relatório. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
 

 À sua maneira, Rio Branco procurava acompanhar o processo de urbanização 

das grandes capitais da Amazônia da borracha, mesmo que tardiamente. A inauguração 

apressada do palácio Rio Branco ainda sem portas, janelas e pinturas em 1930 é um 

indicativo de que os administradores dessa urbe procuravam desvencilhar-se o mais 

rápido possível do aspecto antigo da capital acreana. Havia aí um vivo interesse por 

parte das elites da capital de se inserir em um movimento de projeção de seus poderes 

para dentro das esferas políticas e sociais do Vale do Rio Acre, acompanhando assim 

um processo de consolidação das elites agrário-exportadoras do Brasil como um todo. 

 Esse movimento de substituição dos aspectos mais antigos da capital pode ser 

visto na inauguração do Mercado Municipal da cidade. Entre 1908 e 1909 o então 

prefeito departamental Gabino Besouro mandou erguer no distrito de Pennapolis o 

primeiro mercado municipal de Rio Branco, nas proximidades dos barrancos do rio 

Acre e do posto de arrecadação fiscal da cidade (Foto 12). 

O mercado era a construção vazada em frente à casa de madeira na fotografia. 

Bem nas encostas dos barrancos do rio Acre ficava o posto de arrecadação fiscal e no 
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alto da colina, ao fundo, a antiga sede do governo (Foto 12). A aparência da nascente 

cidade de Rio Branco misturava natureza e equipamentos urbanos, tendo em vista que a 

floresta e os matagais eram parte da paisagem.  

 

Foto 12: Vista panorâmica do antigo mercado de Pennapolis, Rio Branco, na década de 
1910. 
 

 
 
Fonte: Cruz, Oswaldo. Relatório. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
 

 Esse mercado de aspecto bastante simples e de tamanho reduzido foi substituído 

pelo Mercado Municipal em 1929, erguido em alvenaria, muito maior e mais sólido que 

seu precário antecessor. O novo mercado representava um avanço no que diz respeito 

aos serviços prestados para o comércio da cidade e poderia ser considerado um ponto 

central na dinâmica econômica dos mandatários seringalistas da cidade (Foto 13). 

O novo mercado procurava ser uma evolução do antigo tanto em tamanho 

quanto em monumentalidade. Para a cidade de Rio Branco essa nova edificação 

significava mais um passo de sua urbanização lenta, mas gradativa. Esse passo 

representava uma consolidação nos serviços econômicos, tendo em vista que essa 

edificação foi a primeira da urbe a ter água encanada, esgotamento e possuir padrões de 

higiene nunca antes vistos naquelas terras. 

Não podemos esquecer, como já foi visto, que na época em que Hugo Carneiro 

inaugurava o Mercado Municipal, a N & Maia e Companhia adotava princípios 

similares de urbanização em suas fazendas, higienizando-as e dotando-as com grandes 

currais, escoamento de águas e trato higiênico com os rebanhos. No contexto dessa 
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urbanização, Rio Branco trilhava os passos que a colocavam no rol das principais 

capitais nortistas do período, Manaus e Belém. 

 

Foto 13: Mercado Municipal de Rio Branco quando da sua inauguração em 1929. 
 

 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
  

 Não só o mercado seguia essa trilha, mas o próprio centro de Rio Branco se 

modificava rapidamente para os padrões do Acre da década de 1930. O entorno do 

Mercado Municipal inclusive deixou gradativamente de possuir um aspecto em que a 

natureza tomava de conta do meio urbano (Foto 14). 

De 1909 a 1930 o entorno do Mercado Municipal modificou-se sensivelmente. 

Mesmo não possuindo os recursos de Manaus e Belém, Rio Branco se urbanizava como 

é possível ver mediante essa vista que demonstra postes de iluminação, algumas 

calçadas e até mesmo o traçado definido de suas ruas emolduradas com calçadas. 

Obviamente que a fotografia demonstra que esse processo de urbanização era lento, 

porque ainda existiam matagais e ruas de chão batido pelo centro da capital (Foto 14). 

Mesmo antes da inauguração do Palácio Rio Branco e do Mercado Municipal, a 

cidade de Rio Branco já dava seus primeiros passos em direção a uma modificação de 

seu perímetro urbano no sentido de se colocar em pé de igualdade com os outros centros 

amazônicos. 

 



233 

 

Foto 14: Panorâmica do Mercado Municipal de Rio Branco no início da década de 
1930. 
 

 
 
Fonte: Foto familiar doada. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
  

Foto 15: Vista da Praça Tavares Lyra em frente ao Palácio do Governo, Rio Branco, 

1918. 

 

 
 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 

Em 1918, no auge da crise do ciclo da borracha, a municipalidade inaugurou as 

reformas na praça Tavares Lyra. Desde quando o distrito de Pennapolis fora aberto em 

1908 essa praça era apenas um espaço aberto de chão batido que ficava em frente ao 
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antigo Palácio do Governo. Em 1918 o aspecto dessa praça estava completamente 

modificado, uma vez que já tinha jardins, árvores podadas e um coreto iluminado. Ela 

seguia o índice adotado pela projeção de poder do período: se apresentava higienizada, 

possuía espaços abertos e procurava distinguir o natural do urbano – o natural ali é 

geometricamente calculado (Foto 15). 

 Mesmo em uma zona distante e aparecendo na época de crise da cadeia de 

aviamento, Rio Branco conseguia pouco a pouco se urbanizar, adaptando localmente os 

ditames da moda que tomava de conta de Belém e Manaus. Até os comerciantes da 

cidade saudavam esses novos tempos do Acre e de Rio Branco quando inauguraram por 

conta própria o clube social Tentâmen na metade da década de 1920.  

 Esse clube é um dos representantes locais dos grandes salões de comemorações 

burguesas das outras capitais brasileiras. A Tentâmen não surgiu do dia para a noite, 

porque os comerciantes locais tiveram dificuldades em recolher verbas para sua 

inauguração, o que indica a falta de recursos daqueles tempos no Acre. Até a data de sua 

inauguração, a capital acreana possuía poucas casas noturnas, sendo uma das mais 

notórias o Bar Acreano e o clube social da N & Maia e Companhia, o High Life. 

 Nos salões do clube Tentâmen eram realizadas algumas das baladas do scool 

social da capital que incluíam festas carnavalescas, aniversários de personalidades e 

comemorações de datas cívicas como a de uma fotografia de fins da década de 1930 

(Foto 16). 

 A festa fotografada na Tentâmen era uma homenagem ao governador 

Epaminondas Martins, que ocupou o cargo no território entre 1937 e 1941. Em primeiro 

plano e por todo um lado veem-se homens, quase todos de branco, trajando fraques e 

ternos, com cabelos aparados e penteados com brilhantina. No outro canto as mulheres 

espremem-se umas as outras para fitarem o fotógrafo. Ao fundo, em cima da placa, esta 

a banda de músicos em um espaço claustrofóbico (aliás, todos estão apertados no salão). 

O clube Tentâmen era o ponto de encontro dos ricos coronéis de barranco do 

Acre. Lá poderiam festejar seus costumes burgueses e aproveitar noitadas inteiras ao 

som de boleros e músicas diversas. O próprio vestuário das damas e cavalheiros 

presentes nos bailes da Tentâmen indicam que a elite política e econômica de Rio 

Branco vestia-se de acordo com as mais badaladas ondas de moda da época.  

Além disso, a fotografia é um brinde ao nos demonstrar com apuro um flagrante 

do modus operanti de se portar da elite seringalista do Vale do Rio Acre. A mesa está 

adornada como qualquer banquete europeu, os homens parecem se enfileirar de acordo 
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com suas posses e experiência de idade. Mulheres e, suspeitamos, agregados ficam à 

parte. Havia, portanto, uma ordem naquele mundo, que seguia padrões de etiqueta.  

 

Foto 16: Homenagem do Commércio de Rio Branco ao governador Epaminondas 
Martins no final da década de 1930 no clube Tentâmen. 
 

  
 
Fonte: Martins, Epaminondas. Relatório. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de 
Pesquisa, Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
  

 Assim como as árvores podadas das ruas de Manaus e Rio Branco, no salão da 

Tentâmen tudo parece seguir um cálculo matemático cujo fim último é expressar os 

objetivos de imposição de uma visão senhorial de mundo. Essa tendência milimétrica 

organizava inclusive os bailes carnavalescos desse clube social, onde as damas 

portavam-se de acordo com essas tendências mais atuais dos costumes (Fotos 16 e 17). 

A fotografia demonstra as senhorinhas do bloco carnavalesco A Música Vai Mas 

Não Toca de 1932. Todas trajam roupas comportadas e estão maquiadas bem ao tipo 

das demoiselles parisienses (Foto 17). Nessa foto não se vê nada fora do lugar, todas 

têm a mesma roupa, chapéus, luvas e etc. Pela tradição popular o carnaval é a época 

onde as hierarquias se sublimam, os entrudos bagunçam a ordem e as diferenças sociais 

são relativizadas382. O problema é que essa foto demonstra um carnaval às avessas, todo 

enquadrado no mundo das elites, no universo da Rio Branco opulenta dos coronéis da 

borracha. 

 

                                                 
382 Bakhtin, Mikhail. A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de François 
Rebelais. São Paulo: Hucitec; Brasília: Ed. UNB, 2008. 
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Foto 17: Baile carnavalesco no clube Tentâmen, Rio Branco, em 1932. 

 
 
Fonte: Foto familiar doada. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 

Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

  

 Nesse processo de mudanças, a cidade procurava dialogar também com a sua 

inserção nos projetos nacionais do país. Ao longo das décadas de 1920 e 1930 os 

administradores da capital costumavam erguer arcos do triunfo para os desfiles da 

Semana da Pátria. Um dos primeiros registros fotográficos desses arcos foi o da Rua 

Abunã no Volta da Empresa na década de 1910. 

 Parece que estava fixado ali há algum tempo, posto que já estivesse gasto 

quando foi fotografado. A rua completamente de chão batido e com algumas valas de 

lama recebia um desfile da banda da polícia da capital. Ao lado dos soldados uma cabra 

acompanha a cerimônia, que pelo entusiasmo dos transeuntes não chamava a atenção de 

ninguém. (Foto 18).  

A sugestão dessa imagem é peculiar, porque a cerimônia não chama a atenção de 

ninguém. Ela indica, acreditamos, que a elite coronelística do Vale do Rio Acre, Neutel 

Maia incluso no meio deles, tinha um ideal de nação e brasilidade que deveria ser 

imposto, independentemente da vontade da população. Essa vista panorâmica de Rio 

Branco no início da década de 1910 é mais um indício da imposição desse mundo 

opulento dessa elite agrário-exportadora.  

 



237 

 

Foto 18: Desfile da Semana da Pátria no Volta da Empresa, Rio Branco, na década de 
1910. 
 

 
 
Fonte: Jácome, Epaminondas. Relatório. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de 
Pesquisa, Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
   

De todo modo, as datas cívicas eram comemoradas em Rio Branco com todos os 

elementos possíveis para a época. Bandas marciais, desfiles militares e ornamentação 

que procurava ser adequada ao evento. Essas comemorações cívicas davam o tom do 

movimento de urbanização da capital do Acre, tendo em vista que eram frequentes e 

acompanhavam a inauguração de prédios e festas que a princípio não teriam nada a ver 

com os ideários de nação. Em 1936, na avenida Getúlio Vargas, no distrito de 

Pennapolis, a municipalidade da capital elaborou mais uma vez um pórtico triunfal 

parecido com o da Rua Abunã de mais de dez anos antes (Foto 19). 

Diferentemente daquele arco triunfal da Rua Abunã da década de 1910, esse de 

1936 parece ser uma construção temporária. Mas seu estilo é o mesmo, salvo alguns 

traços específicos como o cavaleiro alado e a datação da Semana da Pátria. A rua nessa 

panorâmica apresenta-se bem mais conservada (Foto 19). 

 O que essas duas paisagens indicam é que a capital acreana mantinha certa 

tradição nas comemorações cívicas, procurando demonstrar que tais datas eram eventos 

triunfantes. Os elementos dessas comunicações indicam que para a administração de 

Rio Branco sua urbanização e vida social deveriam caminhar de mãos dadas com o 

sentimento nacionalista brasileiro.  
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Foto 19: Semana da Pátria em Pennapolis, Rio Branco, no ano de 1936. 
 

 
 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
   

Foto 20: Desfile militar oferecido ao prefeito departamental Gabino Besouro em Rio 
Branco, 1909. 
 

 
 
Fonte: Besouro, Gabino. Relatório. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
 

 Nas fotografias antigas de Rio Branco pululam imagens que flagram essas 

festividades e em sua grande maioria a empolgação das plateias é tão ou mais morna 

que as das fotos precedentes ou da próxima. Isso indica que essas festas eram mais 



239 

 

encenações de capital importância para as elites da cidade que as promoviam.  Uma das 

primeiras que tem esse caráter data de 1909 (Foto 20). 

Essa fotografia é uma das primeiras da capital acreana que traz a comemoração 

de uma dessas datas cívicas, no caso uma festa militar em homenagem ao prefeito 

departamental Gabino Besouro em 1909. Enfileirados em frente à Companhia Regional, 

os militares do Exército vestem-se com roupa de gala e estão armados com rifles (Foto 

20).  

 A reunião dessas imagens de cunho nacionalista com as que demonstram o 

processo lento, mas gradual de urbanização de Rio Branco, são evidências das 

peculiaridades da transformação da capital acreana que passou de uma vila à beira do 

barranco para uma pequena cidade do interior da Amazônia. 

 

A projeção de Neutel Maia e sua Companhia.  

 

 A construção de Neutel Maia como mandatário cujo poder tinha um alcance 

considerável em Rio Branco era uma realidade que também se projetava numa 

construção discursiva que fazia parte de um movimento coletivo, no qual os coronéis de 

barranco do Acre eram senhores de toda a região. Esse movimento pode ser 

acompanhado pela composição de algumas fotografias tanto individuais quanto 

coletivas, mas também através de um processo em que ele e os seus se sagraram 

vencedores após uma série de conflitos pelo poder. 

 Esse movimento de assentamento da imagem de Neutel Maia como uma figura 

icônica passa em um primeiro momento por um conflito de posições, onde ele e seus 

pares se encontraram dentro de uma posição hegemônica ao longo das décadas de 1930 

e 1940. Ao se firmarem no ápice, inicia-se uma segunda etapa, onde sua história passa a 

ser divulgada e, a partir do final da década de 1960, sua genealogia começa a ser 

oficializada e ele sagra-se no mito fundador de Rio Branco.   

 Pode-se dizer que desde que chegou ao Acre no final do século XIX, Neutel 

Maia já se relacionava com os principais caciques locais. Logo após fundar o seringal 

Volta da Empresa, o primo de Maia, Antônio Leite Barbosa, chega naquelas terras e 

cedo é reconhecido como um herói pela população local. Barbosa era oficial graduado 

do Exército Brasileiro, era condecorado e herói da guerra do Paraguai. Suspeitamos que, 

quando da anexação do Acre ao Brasil em 1903, Maia e Barbosa tenham influenciado a 
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decisão do general Olympio da Silveira na escolha do Volta da Empresa para estacionar 

suas tropas e fazer daquele seringal a futura capital do território383. 

 Nesse ínterim, Neutel Maia dá início ao gerenciamento de um conglomerado 

comercial com vários sócios, agregados e simpatizantes, a N & Maia e Companhia. Na 

época em que Gabino Besouro ocupou o posto de Prefeito Departamental, nomeou para 

os cargos de delegados do Vale do Rio Acre tanto Neutel Maia quanto seu primo e 

sócio, Manoel Theophilo Maia. A rodo o outro sócio da firma, Guilhermino Bastos, 

fazia parte de seu gabinete384. 

 Ao longo dos anos as posições iam e vinham de acordo com as alianças e 

confrontos. Em 1920 um antigo amigo de Neutel Maia assume o lugar de primeiro 

governador do Território Federal do Acre, Epaminondas Jácome. Passados pouco mais 

de um ano de governo, ambos entram em conflito porque Jácome não seleciona a 

empresa de Maia para uma construção importante na capital385.  

 Mas esse revés não era empecilho para a ascensão de Maia e seus associados. Na 

década de 1930 o Brasil atravessou um dos seus mais atribulados anos, porque Getúlio 

Vargas assume a presidência, centraliza a administração em uma ditadura e fortalece o 

executivo. Tudo indicaria que no Acre as elites seringalistas perderiam seu poder, já que 

no Território, desde sua incorporação, era o governo federal quem nomeava todos os 

cargos do primeiro escalão.  

 Mas é justamente nesse tempo em que o ciclo da borracha já não representava 

mais uma força econômica significativa para o Brasil e as elites locais tinham perdido 

grande parte de seu poder, que Neutel Maia, Guilhermino Bastos e seus sócios tomam 

para si a hegemonia coronelística do Acre. Bastos foi durante anos na década de 1930 

principal dirigente da Legião Autonomista do Acre, única agremiação política 

autorizada a funcionar no território sob a batuta de Vargas386, e Mario de Oliveira, 

afilhado de Maia, foi nomeado como Procurador da República387. 

 Além dos postos cruciais no governo, esse conglomerado econômico e político 

tinha como aliados os juízes federais Severino de Souza388 e José Moreira Brandão 

                                                 
383 Ribeiro, Napoleão. O Acre e seus heróis. Brasília: Senado Federal, 2008.  p. 46 e p. 63-64. 
384 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1702 de 1910. Fevereiro de 1910. 
Petição inicial; Besouro, Gabino. Relatório de governo. 1908. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 
102. 
385 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0808 de 1921. Agosto de 1921.  
386 Telegrama urgente ao gabinete da presidência. Assis Vasconcellos, Palácio do Catete. 28 de janeiro de 
1933. Arquivo Nacional. 
387 Telegrama ao gabinete da presidência. Ana Damasceno. 16 de março de 1935. Arquivo Nacional. 
388 Id, ibid. 



241 

 

Castelo Branco Sobrinho389, o ex-governador Cunha Vasconcelos390 e outros figurões. 

Nesse posto culminante, trataram de varrer a concorrência com violência, como 

aconteceu quando espancaram o desembargador Jayme Mendonça e expulsaram do 

território o interventor Sabóia Ribeiro391. Sem falar que eram legítimos vigias de Vargas 

perante os seus nomeados no Acre, como aconteceu com o governador Epaminondas 

Martins, que respondeu a um processo por causa das denúncias da Legião392. 

 Ao longo de toda uma década, Neutel Maia e seus pares encontram-se no topo. 

Em setembro de 1940, porém, Maia sofre um atropelamento no Rio de Janeiro e morre 

aos oitenta e um anos393. É nesse instante que sua figura começa a se transformar em um 

ícone. Seus antigos sócios permaneceram em Rio Branco, mas sua viúva e filhos foram 

embora do Acre. Um ano após o falecimento de seu marido, dona Tereza Newton Maia 

abre um processo no território para denunciar que os bens de sua família tinham sido 

tomados por esses outrora associados da N & Maia e Companhia, principalmente Mario 

de Oliveira394. 

A família de Neutel Maia residia desde os anos de 1940 em Fortaleza, tinham 

rompido os laços com seus associados no Acre, mas esses não tinham perdido o poder, 

muito pelo contrário. Consolidaram suas posições com o cacife herdado do antigo 

seringalista e para mostrar que mantinham esses laços vivos, inauguram em Rio Branco 

uma escola com seu nome. A partir de então o velho coronel de barranco era festejado 

nessa e noutras escolas todos os anos395. 

 Então o Neutel Maia icônico aparece para justificar um projeto de poder dos 

seus herdeiros econômicos e políticos do Acre. Esses herdeiros tinham começado suas 

atividades na época em que ele e os seus eram os coronéis de barranco mais fortes de 

toda a região, fazendo com que até o próprio Palácio do Catete na era Vargas os 

                                                 
389 Telegrama ao gabinete da presidência. Guilhermino Bastos et all. Agosto de 1934. Arquivo Nacional. 
390 Telegrama ao gabinete da presidência. Guilhermino Bastos e Cunha Vasconcellos. 19 de março de 
1935. Arquivo Nacional. 
391 Telegrama ao gabinete da presidência. Ana Damasceno. 16 de março de 1935. Arquivo Nacional. 
392 Telegrama ao gabinete da presidência. Diretório Central da Legião Autonomista. 4 de outubro de 1937. 
Arquivo Nacional. 
393 Costa, Isaac Ronaltti Sarah da.  Neutel Maia: a biografia do fundador da cidade de Rio Branco. 
Disponível em: http://www.webprofessores.com/novo/artigos/impressao.php?autor=129&arti-
go=891&tipo_autor=professor. Acessado em 04 de janeiro de 2010. 
394 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 2401 de 1941. Janeiro de 1941. Petição 
inicial em 27 de janeiro de 1941. 
395 Apesar de Neutel Maia ter entrado oficialmente no calendário de comemorações da Prefeitura 
Municipal de Rio Branco a partir da década de 1980, informalmente ele já era conhecido e visto como 
fundador da capital acreana desde os mais remotos tempos. Nas escolas da cidade, por exemplo, sempre 
houve festas em sua homenagem e ao longo da pesquisa ouvi pessoas dizerem que comemoravam a data 
de fundação de Rio Branco desde pelo menos a década de 1950. 
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procurasse para negociar. O processo que leva o ícone ao heroísmo passa por uma 

pesquisa histórica que acontece na década de 1960 e vai até uma lei da Prefeitura 

Municipal de Rio Branco em 1980. 

 O pesquisador que fez a genealogia de Neutel Maia foi Mustafá Ribeiro de 

Almeida, diretor do Departamento de Geografia e Estatística do Território Federal do 

Acre entre 1954 e 1962. Almeida investigou documentos e entrevistou Mario de 

Oliveira para descrever a vida do seringalista396. Sua intenção, conforme relatou, era 

elaborar uma Síntese da História do Acre, para que fosse usada como fonte nas aulas 

que ministrava na escola Lourenço Filho397. Por sua causa sabe-se que Neutel Maia 

chegou a Rio Branco no início dos anos de 1880 em uma expedição com Damasceno 

Girão, os irmãos Leite e seus familiares398
. 

 O livro de Mustafá Almeida foi publicado em 1968, ganhando certo público de 

leitores nos anos seguintes. O autor nem imaginava ter tanto sucesso com sua obra, 

muito menos os desdobramentos que esse público daria ao livro. Uma das 

consequências dessa publicação foi que em 1982 a prefeitura de Rio Branco o procurou 

para embasar historicamente a lei do centenário da cidade e ajudasse na escrita de uma 

revista comemorativa. A publicação saiu com Almeida sendo um dos editores e Neutel 

Maia descrito como o homem que “no dia 28 de dezembro de 1882, lança os primórdios 

da civilização local onde hoje fica a cidade de Rio Branco”399.  

 Depois de quase duas décadas de iniciada sua pesquisa, Almeida via se 

concretizar a data de fundação da capital do Acre com base em sua pesquisa 

historiográfica. Desde aquelas comemorações de cem anos de fundação da capital 

acreana, Neutel Maia é oficialmente visto como o fundador da cidade. 

 Essa trajetória de Neutel Maia, porém, foi acompanhada em parte por uma série 

de álbuns/relatórios fotográficos desde o início do século XX. Essas fotos retratam esse 

personagem e seu grupo nos tempos em que lutavam pela hegemonia perante os demais 

coronéis de barranco do Acre e tinham um circulo restrito de leitores. Dentre as leituras 

possíveis para essa representação imagética, propomos uma que procura entender como 

ele foi sendo colocado como um dos mais importantes seringalistas da região. 

                                                 
396 Costa, Isaac Ronaltti Sarah da.  Neutel Maia: a biografia do fundador da cidade de Rio Branco. 
Disponível em: http://www.webprofessores.com/novo/artigos/im-
pressao.php?autor=129&artigo=891&tipo_autor=professor. Acessado em 04 de janeiro de 2010. 
397 Almeida, Mustafá Ribeiro de. Considerações sobre a data de fundação de Rio Branco. In: Revista Rio 
Branco Centenária, Rio Branco, v. 01, p. 10-12, 1982. p. 10. 
398 Id, ibid, p. 12. 
399 Revista Rio Branco Centenária. Rio Branco, v. 01, 1982.  p. 4. 
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 O primeiro desses trabalhos a laurear essa figura foi o livro de Emílio Falcão, 

publicado em 1906. Percorrendo o Vale do Rio Acre, Falcão tirou várias fotos dos 

seringais e vilas da região, acrescentando às suas panorâmicas sempre que pôde algum 

comentário a respeito dos lugares, personagens e contextos captados.  

 Neutel Maia foi então flagrado por ele bem na porta da frente do barracão sede 

de sua empresa. Essa fotografia abre uma série de fotos que apresentam a vila do Volta 

da Empresa e do Empresa, situada em frente à primeira, na margem oposta do rio Acre 

(Foto 21). 

Como dissemos, é a primeira que o autor nos apresenta das vilas que constituíam 

ambas a capital do recém-conquistado Território Federal do Acre. Nela existem mais 

alguns outros elementos que reforçam a tradição da qual falamos, de que Neutel Maia 

poderia ser considerado o fundador da capital Rio Branco. Os contornos do barracão 

sede da N & Maia foram realçados, pintados para que as linhas evidenciassem o 

frontispício da empresa. Neutel Maia, por sua vez, aparece sozinho (Foto 21 – no 

círculo), diferentemente das outras fotos do livro, que sempre mostram os seringais e 

suas vilas com muitas pessoas.  

 

Foto 21: Vista panorâmica do Volta da Empresa, Rio Branco, entre 1905-1906. 

 
Fonte: Falcão, Emílio. Álbum do rio Acre. 1907. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. O círculo é de minha autoria e destaca a figura de Neutel Maia. 
 

 A forma nesse caso serve para dar corpo a uma racionalidade narrativa proposta 

por Falcão, porque o fato de dar ênfase ao personagem Neutel Maia sozinho em uma 
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vista panorâmica que enfoca também seus negócios, é uma evidência forte de que 

gostaria de tratar esse personagem de maneira especial, triunfante, pioneiro. 

Essa característica é um movimento recorrente com a figura de Neutel Maia, 

mas o fato de ele ser transformado em um herói está presente em outras fotografias, que 

também pintam um quadro de exaltação sobre o Acre e a Amazônia da borracha. Assim 

havia uma produção fotográfica cujo interesse mais geral era o de glorificar os coronéis 

de barranco, por isso nessa seção traremos para a discussão seus dois tipos que 

identificamos. O primeiro delas provém de álbuns fotográficos caros, que eram 

vendidos em Rio Branco nas primeiras décadas do século XX (fotos 21, 22, 26 e 27). 

Desses álbuns, o mais notório era o de Emílio Falcão, que aparece com três imagens 

(Fotos 21, 26 e 27). As outras eram anexas de relatórios de governos (Fotos 23, 24, 25 e 

28). 

 Dos governantes que ilustravam seus relatórios com fotografias, talvez o que 

mais recorria a essa técnica fosse Hugo Carneiro (Fotos 24, 25 e 28). Apesar de elas 

terem origens distintas, foram capazes de dialogar entre si através de um tema comum: a 

transformação dos coronéis de barranco do Vale do Rio Acre em figuras heroicas. Das 

que trabalham com essa temática, selecionamos aquelas que de uma maneira ou outra 

trazem a figura de Neutel Maia e seus pares400.  

 Na década de 1950, a prefeitura de Rio Branco começou a recolher fotografias 

para um álbum, em que a trajetória da cidade seria contada por meio de imagens. 

Sugestivamente nesse álbum a primeira traz Neutel Maia sentado em uma cadeira de 

balanço em frente da sede da N & Maia nos anos de 1920 (Foto 22).  

Novamente encontramos aqui um reforço na tradição de considerar esse 

personagem como um grande coronel da capital acreana. Vemos aí um Neutel Maia 

barbudo, confortavelmente sentado em uma cadeira de balanço, aliás, o único sentado, 

ladeado por homens em pé, vestidos à moda europeia de ternos e chapéus. Todos em 

pose, fitando a câmera do fotógrafo. 

Podemos dizer que entre a primeira fotografia de Falcão (Foto 21) e esta daqui 

(Foto 22), que fez parte de um álbum oficial, há uma continuidade na projeção do 

discurso sobre a transformação de Neutel Maia em u herói. Em ambas há um indício 

que reprisa a ideia de que ele já era visto como uma pessoa de grande poder político e 

                                                 
400 Lembramos que esse grupo aparece em uma soma grande de fotografias. No período que levantamos 
eles são sempre a maioria nos álbuns e relatórios. O recorte procurou, na medida do possível, selecionar 
as mais significativas. 
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econômico na sua região. Esse protagonismo se reforça quando consideramos que tais 

panorâmicas são sempre as primeiras das séries que abrem os álbuns que fazem parte, 

demonstrando a primazia dessas vistas e desse personagem perante as outras, ou seja, 

como o seringalista pioneiro de Rio Branco.  

 

Foto 22: Vista da sede da firma N & Maia e Companhia, Rio Branco, em 1920. 
 

 
 
Fonte: Álbum sobre a Amazônia. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

Quando olhamos atentamente a composição da primeira fotografia em contraste 

com a segunda, temos uma visível diferença que possivelmente tem muito a ver com a 

compreensão que tinha o próprio Neutel Maia a respeito dessa tradição. Na primeira 

imagem (Foto 21), tirada no calor dos anos iniciais da incorporação do Acre ao Brasil, o 

fotógrafo conseguiu compor uma cena em que ele é apresentado ao longe, sendo quase 

que como tomado pelas suas propriedades. Isso induz o leitor a pensar que Neutel Maia 

tenha sido colocado lá sem saber ainda que o fotógrafo quisesse captar o fundador da 

capital acreana e seus feitos comerciais.  

A segunda fotografia (Foto 22), tirada mais de vinte anos depois, parece indicar 

que Neutel Maia tenha compreendido as representações fotográficas a respeito de sua 

pessoa e os benefícios que poderia recolher daí. Nessa segunda foto vemos um Neutel 

Maia mais nitidamente sentado como senhor da imagem e do entorno. Dessa vez não 

está mais isolado, mas cercado por homens e um cachorro, alguns deles se debruçando 
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inclusive sobre sua pessoa. No período temporal que separa as duas fotos, Neutel Maia 

aumentou sua importância econômica, o que se reflete na visão que tinham dele como 

coronel e era significativa para sua imposição sobre seus dependentes.  

Na primeira ele parece ter sido colocado lá pelo fotógrafo, não tendo 

participando da escolha do enquadramento. Na outra, ele pode ter participado de um 

processo de montagem e cena juntamente com o fotógrafo, tendo em vista que ali todos 

parecem estar posando dentro de um plano de captação. Se a transformação de Neutel 

Maia em uma pessoa icônica não passou despercebida ao próprio, essa imagem, 

entretanto, poderia ter ficado agora evidente para seus subordinados e para a elite 

acreana. 

O índice que sugere essa modificação na compreensão de Neutel Maia acerca de 

sua inserção cada vez mais forte no meio dos coronéis de barranco de Rio Branco está 

presente na composição das suas fotografias, mas encontra-se em outras de seu grupo 

social. Há várias em que os coronéis do Acre visivelmente se autoproclamam senhores 

de seus domínios e uma dessas é a do gabinete do então prefeito departamental Gabino 

Besouro de 1908. 

Gabino Besouro era na época oficial aposentado do Exército Brasileiro e 

trabalhava no Acre com a política desde a incorporação do novo território ao país em 

1903. Político experiente conseguiu ser nomeado prefeito departamental em 1907 pelo 

governo federal. 

Besouro não era seringalista como seus pares, mas possuía uma habilidade ímpar 

em montar estratégias e alianças para galgar postos no governo acreano. Assim que foi 

empossado, tratou de nomear Neutel Maia como delegado da capital, aliando-se assim 

com o principal comerciante do Vale do Rio Acre. Essa política de aliança foi reforçada 

com outras nomeações que incluíam o primo de Neutel Maia, Júlio Maia, para escrivão 

e seu sócio, Guilhermino Bastos, para oficial da polícia401. 

Nessa política de alianças Gabino Besouro consolidava sua posição junto a seus 

pares, transformando-se também em uma referência na partilha de poder dos coronéis 

de barranco do Acre. Nesse sentido o então prefeito departamental de certo sabia de sua 

condição e manda executar uma extensa propaganda de sua gestão. 

Esse programa incluía uma série de fotografias em que adota uma postura muito 

parecida com a de Neutel Maia, possivelmente montando cenas e elaborando uma 

                                                 
401 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 1702. Fevereiro de 1910. Petição inicial. 
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composição na qual sempre aparece como o herói dos contextos flagrados. As de 

Besouro são um indício de que aquelas de Neutel Maia não estavam isoladas, mas 

faziam parte de uma construção discursiva imagética que era comum aos coronéis do 

Acre.  

 

Foto 23: Gabinete do prefeito departamental Gabino Besouro, Rio Branco, em 1908. 
 

 
 
Fonte: Besouro, Gabino. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

 A fotografia está gasta pelo tempo, mas apresenta o gabinete de Gabino Besouro 

quando da inauguração em 1908 da nova zona de ocupação de Rio Branco, que era 

denominada Pennapolis e ficava no seringal Empresa. Neutel Maia fazia parte da 

administração do então prefeito, mas não aparece no quadro. Gabino Besouro está 

sentado ao centro, segurando um elegante chapéu e vestindo-se todo de branco. Poucos 

personagens são identificados como suspeitamos Alexandrino José, ao lado do prefeito 

com as mãos cruzadas na virilha e Guilhermino Bastos em pose segurando suas pernas, 

também de terno branco e fitando o fotógrafo altivamente de bigodinho bipartido (Foto 

23). 

 Assim como na segunda fotografia de Neutel Maia essa também compõe um 

quadro em que Gabino Besouro é o senhor da imagem, rodeado pelo seu staff. É 

possível que ele próprio soubesse de seu prestígio e poder no meio dos coronéis de 

barranco de Rio Branco tendo em vista a complexa elaboração cênica. Essas imagens 

que flagram os coronéis de barranco como senhores do Acre eram, portanto, comuns 

nas propagandas individuais que alguns deles faziam, sobretudo Neutel Maia e seu 
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grupo de associados, entre eles Gabino Besouro. Mas quando necessário essas 

representações direcionavam-se para o conjunto desses coronéis, que se juntavam 

frequentemente para saudarem-se e congratularem o poder coletivo que possuíam. 

 Festas públicas, casamentos, soirés, bailes e comemorações diversas eram 

ocasiões em que esses coronéis se reuniam para festejar o poder que tinham em mãos e 

a partir daí levantar a imagem coletiva de que eram senhores do Acre. Uma dessas 

oportunidades foi a posse do governador Hugo Carneiro no final da década de 1920 

(Foto 24). 

 

Foto 24: Comemoração do governador Hugo Carneiro em frente ao Palácio do 
Governo, Rio Branco, em 1928. 
 

 
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

A fotografia mostra o governador ao centro de chapéu e segurando uma bengala. 

Em primeiro plano veem-se homens de meia idade ou mais, vestidos à moda de terno e 

gravata. As mulheres estão ao longe, na sacada do Palácio do Governo. Muito dos 

atores presentes na cena olham para o fotógrafo com um ar de superioridade, levantando 

seus rostos (Foto 24). Essa é claramente uma imagem que retrata, portanto, o coletivo. 

Obviamente que o governador está no centro da imagem, mas o foco não é ele em si 

mesmo e sim o grupo de coronéis ao seu redor. A questão é tornar evidente o poder de 

projeção daqueles homens, evidenciando também a submissão que eram capazes de 

impor às mulheres, crianças e demais pessoas menos graduadas. A disposição desses 

senhores na fotografia indica que havia um objetivo do grupo de coronéis de barranco 
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de Rio Branco em se erguerem coletivamente como senhores daquelas paragens quando 

necessário. Então, essa obra coletiva, por assim dizer, pode ser visualizada com mais 

precisão na fotografia que capta com mais perfeição aquele grupo de mandatários 

locais, que é a de uma festa de congregação que fizeram no Mercado Municipal em 

1929 (Foto 25).  

 

Foto 25: Solenidade com políticos e comerciantes no Mercado Municipal de Rio 
Branco em 1929. 
 

 
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

Nela estão reunidos todos os elementos cênicos que reforçam essa imagem 

coletiva do poder senhorial daqueles coronéis. De todas as imagens do álbum Rio 

Branco Antiga402 essa talvez seja a que melhor reúne os índices que permitem visualizar 

a projeção do poder que esses coronéis faziam deles próprios. Reunidos em um grande 

banquete há quatro fileiras de homens sentados, vestidos de terno e fitando a lente do 

fotógrafo. Todos bebem e comem a vontade. Correndo ou esperando serem chamados 

pelos cantos, há um grupo de garçons servindo os coronéis (Foto 25).  

 A imagem destaca, portanto, a reunião daqueles coronéis e os laços que os 

uniam. É um realce dessas alianças, uma vez que reforça, sobretudo, a quantidade 

                                                 
402 Banco de imagens do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural que traz uma série de 
fotografias de coronéis d Acre antigo e que foram pesquisadas para este trabalho. Constantemente nos 
referimos a esse conjunto de fontes. 
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daqueles coronéis, que mesmo em meio a essa diversidade eram capazes de sentarem-se 

à mesa e saudarem o poder que possuíam em Rio Branco.  

A elevação de Neutel Maia como uma pessoa de renome em Rio Branco foi um 

movimento que, suspeitamos, o próprio resolveu disseminar, mas que também fazia 

parte da consolidação de seu grupo que era parte das elites locais da capital acreana. 

Essa inserção de Neutel Maia e os seus junto a essa elite era parte de um movimento 

maior, no qual esse conjunto de coronéis colocava-se como senhores de todo o Acre.    

  

O coroamento de um plano. 

 

 O plano de coroamento de Neutel Maia junto às elites locais passava por um 

processo de vinculação de sua imagem a um homem de sucesso, que foi se 

transformando cada vez mais em uma figura experiente e destacada em meio aos seus 

pares. Esse plano pode ser visualizado com base em duas fotografias que demonstram 

justamente essa sua transformação. Uma das primeiras imagens de Neutel Maia o retrata 

como um mancebo, jovem e bem vestido.  

Essa é a primeira de que se tem registro conhecido de Neutel Maia e trata-se de 

uma imagem do empresário que o fotógrafo Emílio Falcão anexou ao seu já referido 

álbum publicado em 1906. Nessa publicação a de Neutel Maia é reunida com outras de 

alguns mandatários da região que são identificados como pioneiros (Foto 26). 

 O retrato traz o jovem Neutel Maia de cabelos raspados bem curtos, olhando 

para o lado e portando um bigodinho aparado. Veste-se de fraque com gravata 

borboleta. A fotografia foi trabalhada, tendo em vista que parece ter sido recortada e 

colocada no álbum. De todo modo o que fica evidente é que Neutel Maia aparece 

jovem, quase como que uma promessa de empresário de sucesso. O enfoque é que na 

disposição do álbum, ela está entre a dos principais mandatários do Acre, o que é uma 

viva indicação de que o autor gostaria de colocá-lo em pé de igualdade com esse grupo 

de seringalistas e políticos de renome. 

Como foi reunida na seção dos pioneiros, a foto de Neutel Maia jovem é uma 

sugestão elaborada de que ele representa o futuro do Acre, que foi erigido desde esses 

jovens mancebos e promissores como ele. Há outros pioneiros reunidos juntos a Neutel 

Maia, que segundo Emílio Falcão fundaram o Acre entre o final do século XIX e início 

do XX. Para exemplificarmos trazemos a foto de Hypólito Moreira, que ladeia a de 

Neutel Maia (Foto 27). 
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Foto 26: Neutel Maia quando jovem antes de 1905.  
 

 
 
Fonte: Falcão, Emílio. Álbum do rio Acre. 1907. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
  

Foto 27: Hypólito Moreira em 1905. 

 

 
 
Fonte: Falcão, Emílio. Álbum do rio Acre. 1907. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

 

 Moreira é talvez mais altivo até do que o próprio Neutel Maia, sendo retratado 

em seu fardão de Coronel da Revolução Acreana (Foto 27), tendo em vista que lutou ao 

lado de Plácido de Castro e companhia para expulsar os bolivianos do Vale do Rio 

Acre. Ele foi nomeado como o primeiro juiz federal do Acre, ou seja, trata-se de mais 

um jovem pioneiro da ocupação do novo território brasileiro. 
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 A imagem que Emílio Falcão procura sugerir é que o Acre em 1906 se 

apresentava como uma promessa para o Brasil. Essa promessa se traduz na recente 

anexação do território ao país através do gênio reunido de alguns jovens desbravadores 

como Neutel Maia e Hypólito Moreira em 1903. Na época de publicação desse álbum 

esses senhores eram apresentados como empresários de um negócio ainda nascente, a 

ocupação do Acre, e do qual poderiam adquirir experiência e se transformar num futuro 

próximo em grandes mandatários locais. 

 Então o que se percebe através das delas é que existe um discurso que se 

projetava através dessas imagens para os leitores contemporâneos daqueles álbuns: de 

que os coronéis da borracha representavam a vanguarda da elite acreana e dentre eles 

Neutel Maia tinha um lugar especial.  

Traduzindo para a nossa investigação as propostas de Carlo Ginzburg403, 

podemos dizer que os aspectos mais importantes de uma fotografia talvez não estejam 

em suas figuras centrais, mas nos seus elementos marginais, nas formas em que se 

compõem um quadro com base em seus detalhes ou nos personagens que estão fora do 

foco central. Disso podemos dizer que dentro dessa projeção imagética havia inclusive 

um movimento de qualificação de Neutel Maia frente a outros membros da elite do 

Acre, o que pode ser verificado em fotos que ele não era o foco da imagem em si. 

Através de uma delas podemos ver de um lado um elogio para as elites locais e de outro 

o momento culminante do coroamento de Neutel Maia no meio deles.  

No início da década de 1930, Neutel Maia e Guilhermino Bastos eram filiados a 

Legião Autonomista, único movimento social do Acre autorizado a funcionar e dotado 

de certas regalias junto ao Palácio do Catete. Não seria de se estranhar, então, que ele e 

seus associados fossem figuras tarimbadas nas solenidades promovidas pelos 

governadores do Acre no Palácio Rio Branco. A imagem que temos desse contexto é da 

segunda metade da década de 1930 e demonstra justamente como aquela jovem 

promessa do início do século XX tinha virado um experiente coronel. 

 Nela podemos ver o coroamento de Neutel Maia como um mandatário destacado 

em meio a seus pares. A fotografia (Foto 28) demonstra o governador Hugo Carneiro, 

sentado em um banco, desviando seu olhar do foco das lentes. Atrás dele há um homem 

recostado em seu banco, olhando diretamente a lente. Ao lado desse personagem está 

                                                 
403 Ginzburg, Carlo. História Noturna: decifrando o Sabá. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
Principalmente o famoso artigo Sinais: raízes de um paradigma indiciário. 
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Neutel Maia, de branco, Guilhermino Bastos, magrinho, e o jovem Mario de Oliveira, 

de óculos. 

A brancura de Neutel Maia o realça em meio aos outros. Ele traz um clarão à 

imagem, chegando mesmo a embaçar a visão dos outros ao seu redor. Neutel Maia tem 

um ar sereno, que se acentua com o tom de sua idade. Como se percebe por meio desses 

elementos, eles retiram o olhar de foco da imagem, que seria direcionado para o 

governador Hugo Carneiro, e o leva em direção a Neutel Maia, o herói do retrato (Foto 

28). 

 

Foto 28: Solenidade no Palácio Rio Branco com o governador Hugo Carneiro, Rio 
Branco, em 1930. 
 

 
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

 Esse coroamento de Neutel Maia como um herói nesse retrato é o ápice do 

discurso exaltador dos coronéis de barranco do Acre. Ele não está no centro da 

fotografia, não é o foco principal das lentes no momento da captação, mas foi vivamente 

realçado perante os demais. Nesse movimento os quadros de Neutel Maia vão 

dialogando entre si e trazem um coronel que foi crescendo de importância: nos seus 

primeiros registros aparecia como uma jovem promessa até ser coroado na sua velhice, 

momento em que se torna um experiente coronel em meio a seus aliados. 

 

Uma firma higiênica, rica e poderosa. 
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Neutel Maia e seus pares trataram de vincular a imagem do Acre opulento à 

empresa que possuíam, promovendo para tanto uma campanha publicitária usando 

fotografias que tinham como objetivo revigorar a imagem da firma. As terras da N & 

Maia já eram apontadas, a rodo, como os lugares em que a cidade de Rio Branco 

nasceu. Tanto a urbe quanto a empresa eram fruto, portanto, dos trabalhos de Neutel 

Maia, o fundador da capital do Acre. Os sócios da empresa logo perceberam que esse 

discurso poderia ser revertido em favor da firma. 

Nesse sentido a primeira campanha que procurou transformar a N & Maia em 

uma empresa central para o vale do Acre e, principalmente, para a cidade de Rio Branco 

deu-se quando da inauguração dos campos das fazendas Nemaia, abertos nas franjas da 

capital no começo da década de 1910.  

Esses campos formariam a primeira fazenda de todo o vale e seriam capazes de 

fornecer carne fresca à população que pudesse pagar da capital. Era, portanto, um 

empreendimento cujos argumentos que justificam sua implantação remetem a ideias de 

desenvolvimento, segurança alimentar e diversificação de uma economia ancorada na 

borracha. Os campos da fazenda da N & Maia seriam, assim, uma porta de entrada para 

revigorar a empresa junto a seus clientes. 

A inauguração desses campos foi efetivada logo após as primeiras derrubadas no 

Volta da Empresa e quando foram trazidos os primeiros rebanhos vindos diretamente da 

Bolívia no início da década de 1910. A abertura da fazenda foi uma verdadeira festa 

para a cidade, tanto que o fotógrafo Avelino Medeiros publicou em seu livro sobre a 

produção da borracha no Acre alguns retratos desse acontecimento. 

A primeira fotografia da fazenda Nemaia em Rio Branco demonstra uma 

propriedade sendo implantada em meio à floresta. A festa de inauguração contava com a 

presença de homens muito bem vestidos ao redor de um pequeno curral e espalhados 

pelos campos. O gado foi reunido nas proximidades do curral, que aparenta estar novo 

em folha. Os presentes posam à distância para o fotógrafo, que procura enquadrar a 

panorâmica do empreendimento (Foto 29). 

O enquadramento desta panorâmica tem muito a ver com a lógica de projeção da 

N & Maia naquele momento, tendo em vista que se tratava da primeira fazenda do Vale 

do Rio Acre. Seu objetivo, acreditamos, reside no fato dela evidenciar a expansão de 

uma fronteira econômica. A área outrora coberta de matas que produziam borracha 

estava sendo substituída pelo pasto de criação bovina (Foto 29). 
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Foto 29: Inauguração da Fazenda Nemaia no Volta da Empresa, Rio Branco, por volta 
de 1910. 
 

 
 
Fonte: Medeiros, Avelino. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
 

 Ao selecionar essa fotografia panorâmica Avelino Chaves procurava dar ênfase, 

portanto, a esse empreendimento que diversificava a economia da capital. Nesse período 

a crise da borracha começava a dar seus primeiros passos na Amazônia, levando a 

bancarrotas a cadeia de aviamento pouco tempo depois. Nesse sentido, era mais que 

apropriado demonstrar em um álbum fotográfico sobre a produção no Vale do Rio Acre 

como os empresários trabalhavam em prol dos incrementos produtivos na região. 

 Essa paisagem dos campos da N & Maia, que enfatizam os esforços da empresa 

na expansão da fronteira econômica acreana, foi reunida junto a outras que trabalham 

com essa mesma temática. Uma dessas demonstra uma das primeiras colônias agrícolas 

de Rio Branco, localizada no distrito de Pennapolis em 1912 (Foto 30). 

 O tema dessa paisagem dialoga sobremaneira com a paisagem da fazenda 

Nemaia, tendo em vista que há uma ênfase no enquadramento que procura demonstrar a 

substituição da floresta pelo assentamento agrícola. A fotografia compõe-se em 

primeiro plano por uma área aberta em meio à floresta, que é seguida de uma casa 

dentro de um campo em formação. Ao fundo aparecem duas outras casas também em 

meio a campos recentes. Seu tema é justamente a substituição da floresta por outras 

atividades econômicas. Tais atividades, as fotos sugerem (Fotos 29 e 30), são oriundas 
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de negócios cujo objetivo primário é diversificar a economia de Rio Branco, que deveria 

deixar de depender da borracha. 

 

Foto 30: Assentamento agrícola em Pennapolis, Rio Branco, por volta de 1912. 
 

 
 
Fonte: Jácome, Epaminondas. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 

 Na época da crise do ciclo da borracha pululavam opiniões dos mais diversos 

pensadores que convergiam para a necessidade urgente de se diversificar as atividades 

econômicas do Acre. Nesse sentido a imagem que a N & Maia projetava para si era de 

uma empresa que estava atenta a essa necessidade. Para alguns autores logo quando o 

Acre foi incorporado ao Brasil em 1903, toda essa zona deveria ter passado por um 

processo de diversificação econômica. Segundo um desses autores,  

 

O vale enxuga. De maneira que o esforço geral e cego dos elementos 
dispersos é para a uniformidade, tanto do solo, ao aterrar os pântanos e os 
igapós, como da atmosfera, ao sanear as camadas aéreas. Se a vida agora já é 
propícia, mal completo ainda o levantamento telúrico, avalie-se o que não 
será amanhã, quando a bacia trabalhada pelos ventos e pelas águas atingir 
altitude desafogada. Surgirá, então, dilatado e completo, por mando dos 
Fados, o florido Paraíso Verde, alcatifado, arroteado, povoado, capaz de 
abastecer o orbe de frutas, de legumes, de cereais e de carnes. Basta para 
isso que a indústria extrativa seja substituída pela indústria agrícola, 
tornando o seringueiro em lavrador, o caucheiro em pastor. Em vez da 
borracha o arroz, em lugar da balata o gado404. 

 

 A proposta de revigorar a imagem da empresa se mostrava acertada e dialogava, 

portanto, com o que estava sendo pregado pelos cronistas da época. A citação acima 

                                                 
404 Moraes, Raimundo. Na planície amazônica. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1936. p. 179. 
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descreve os processos por quais o Acre deveria passar para superar sua dependência da 

borracha, modificando sua área rural e transformando o processo de trabalho 

seringueiro.  

A N & Maia despontava nesse contexto como uma dinamizadora da economia 

local, procurando superar a crise da borracha com atividades pecuaristas e introduzindo 

em Rio Branco novos ramos comerciais. Tanto para a empresa quanto para os cronistas 

a floresta amazônica era uma fronteira a ser vencida. 

Com exceção de uma fotografia (Foto 29), todas as outras aqui reunidas são de 

relatórios de governo. Uma delas é de Epaminondas Jácome (Foto 10) e a maioria das 

outras são oriundas do relatório de Hugo Carneiro (Fotos 31, 32, 33, 35, 36 e 37). 

Supomos que Carneiro fosse um grande aliado da N & Maia e Companhia, tendo em 

vista que dedica muitas imagens e espaço de seu relatório para essa empresa. Ele foi 

então um grande propagandista desse negócio. 

Mais de vinte anos depois do primeiro enquadramento sobre os campos da 

empresa (Foto 29) encontramos os sócios da N & Maia produzindo aquele que é o 

melhor conjunto de fotografias preservadas sobre a companhia. Trata-se do belo álbum 

que a empresa produziu quando da visita do então governador do território, Hugo 

Carneiro, às instalações das fazendas da firma no final da década de 1920 em Rio 

Branco. 

 Hugo Carneiro visitou nessa ocasião as fazendas que a empresa mantinha no 

Volta da Empresa e nos campos do seringal Capatará, percorrendo-as a pé e a cavalo. O 

governador seguiu para essas propriedades com sua comitiva e foi recepcionado por 

Guilhermino Teixeira Bastos, que comandava um conjunto de funcionários vestidos de 

acordo e prontos para executarem uma ampla vistoria guiada com os convidados. 

 Nesse álbum, logo em sua primeira panorâmica, emerge uma imagem que traz 

esses funcionários trajando a melhor roupa possível para os peões de fazenda usar 

naqueles anos. A panorâmica mostra essa equipe que recepcionou o governador e sua 

comitiva nos portões da fazenda principal no Volta da Empresa (Foto 31). 

Trajando roupas que lembram os caçadores europeus e americanos que 

percorriam a África matando leões, elefantes e outros animais, podemos ver que dentre 

os funcionários da empresa existiam crianças e jovens. Um índice visível nessa 

panorâmica é que no início da década de 1910 (Foto 29) a fazenda da empresa estava 

em seus estágios iniciais de implantação. Passados mais de vinte anos, esse 

empreendimento cresceu e os currais viraram grandes instalações (Foto 31). Se naquela 
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primeira fotografia o foco era o pioneirismo da N & Maia, nesse conjunto da década de 

1920 o objetivo das imagens era o de reafirmar o funcionamento e a grandiosidade do 

empreendimento. 

 

Foto 31: Recepção da comitiva do governador Hugo Carneiro na fazenda Nemaia, Rio 
Branco, em 1929. 
 

 
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

 Nessa recepção, o governador pôde perceber que a empresa tinha os melhores 

estoques de bovinos de todo o Acre. Dessa vez a N & Maia tratou de contratar um 

fotógrafo profissional, que enquadrou toda a visita em ângulos, luzes e poses que 

confluíam nesse objetivo da empresa. Logo, os locais onde os bois aparecem 

apresentam-se limpos e luminosos. Os currais não têm fezes, os animais estão bem 

escovados e o cercamento da propriedade é todo correto. Nada lembra a precariedade. 

 A primeira dessas paisagens trata de um desfile bovino, que demonstra as fases 

de cria e engorda dos bois destinados ao abate na Nemaia. Enfileirados do menor para o 

maior, os animais se apresentam saudáveis e estão sendo segurados por peões que estão 

adaptados ao tamanho de cada animal, ou seja, denotando que para o cuidado dos 

novilhos basta uma criança, um garrote, um mancebo rapaz, e para um boi adulto, um 

experiente peão (Foto 32). 
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Foto 32: Etapas de criação bovina seguidas na fazenda Nemaia em Rio Branco, 1929. 
 

 
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

  Merece destaque que no canto, segurando o menor garrote, há uma 

criancinha muito bem vestida, de cabelos penteados e asseada. É possível que essa 

criança seja uma menina, pois usa sapatilhas, e seja filha ou de algum dos sócios da N & 

Maia ou de algum mandatário amigo da empresa. Sua figura é bem diferente dos outros 

rapazes presentes na imagem e demonstra como a firma dava certa atenção a presença 

das crianças nas fotos (o que será recorrente). 

 Ressaltamos também os cuidados para com a limpeza do ambiente e animais. 

Esses cuidados evidentes pelo asseio tão visível nos indicam justamente o reforço para 

com o objetivo que a empresa tinha com essas fotografias, de também traduzir para o 

leitor a imagem que ela mantinha um trato higiênico para com os produtos que 

produzia. Nesse caso, a carne bovina oriunda de um processo de engorda baseado nos 

melhores métodos de criação. 

 A N & Maia estava atenta aos debates sobre higiene que circulavam no Brasil 

nesse período. Sidney Chalhoub diz que quando a ideologia da higiene pública surge no 

país, na segunda metade do século XIX, os pobres e suas condições de vida foram 

criminalizados. Sujeira, doenças, promiscuidade dentre outros costumes foram às 

classes populares associados como entraves para o processo civilizatório. A higiene 
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deveria limpar da sociedade esses males. Os pressupostos da higienização surgem, 

portanto, 

 

como um conjunto de princípios que, estando destinados a conduzir o país 
ao ‘verdadeiro’, à ‘civilização’, implicam a despolitização da realidade 
histórica, a legitimação apriorística das decisões quanto às políticas públicas 
a serem aplicadas no meio urbano405. 

 

 O autor continua dizendo que a ideologia da higiene foi, portanto, a justificativa 

para aplicar métodos e técnicas de limpeza urbana na cidade do Rio de Janeiro em fins 

do século XIX e início do XX. As moradias, os alimentos e os costumes deveriam se 

adequar aos novos ditames da higiene pública.  

 A N & Maia e Companhia se alinhava a essas novas visões a respeito da higiene, 

procurando divulgar imagens de que seus métodos de criação se enquadravam a essa 

nova ideologia. As fotografias do álbum dizem para seus leitores que os currais da 

empresa eram limpos, seus bois bem tratados e alimentados.  

 

Foto 33: Exposição dos métodos de avaliação bovina da fazenda Nemaia, Rio Branco, 
1929. 
 

 
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
  

  

                                                 
405 Chalhoub, Sidney. Cidade febril. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 35. 
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A empresa reuniu todos os métodos e técnicas para criação de seu plantel em 

uma imagem perfeita. Nela a empresa tratou de recolher de uma só monta, em um só 

lugar, todos os materiais necessários para estudo criterioso da criação de seus animais, 

procurando demonstrar seu aprimoramento (Foto 33). 

 Está presente na imagem um quadro, em que é possível tomar notas sobre os 

animais, levantarem-se cálculos a respeito de seu peso, tamanho, etc. Há funcionários 

fazendo registros escritos sobre os dados coletados e outros escrevendo as medidas do 

corpo de um garrote de bom tamanho. Nessa foto, especificamente, só aparecem 

crianças e adolescentes fazendo as tarefas. 

Todos esses elementos reunidos na fotografia nos trazem um texto que reafirma 

as posições da empresa para que seja vista como portadora dos melhores métodos de 

produção da carne bovina no Acre. O repertório incluído nessa imagem dialoga com o 

que estava em voga em outras campanhas do mesmo período, como a que executou o 

governo do território na primeira metade da década de 1920 (Foto 34). 

 Nela o governo territorial procurava propor aos seus leitores que estava 

executando trabalhos importantes para salvar o complexo produtivo da borracha, 

elaborando relatórios para serem enviados ao Palácio do Catete.  

 Não nos foi possível encontrar tais relatos, mas apesar dessa ausência, as fotos 

são esclarecedoras e procuram reafirmar justamente os métodos rigorosos de produção 

da borracha no Acre. Tal como fazia a N & Maia, o governo tratou de reunir em 

algumas imagens todo um repertório de utensílios em torno dos seringueiros que 

evidenciam justamente esses métodos. O flagrante de uma dessas fotos propagandas 

mostra um seringueiro com suas ferramentas. 

 Nas mãos, arqueadas para frente, vemos o trabalhador seringueiro portando o 

balde e a machada de cortar as seringueiras e coletar o látex para produzir borracha. Nas 

costas do personagem, um grande cesto para coleta de castanha, ao lado uma espingarda 

para sua defesa contra os animais ferozes da floresta, no corpo todo uma roupa 

inteiramente branca e, ainda por cima, com mangas compridas (Foto 34).  

 Pela imagem, o governo procurava vender a ideia de que todos esses utensílios 

estavam disponíveis aos trabalhadores. Essa imagem procura reforçar a ideia de que o 

governo trabalha em prol da economia, da diversificação das atividades produtivas e na 

qualificação da extração da borracha. A similaridade com a projeção imagética 

produzida pela N & Maia fica mais ou menos evidente, principalmente no que diz 

respeito ao tom dado em torno da higienização. 
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Foto 34: Utensílios do trabalho seringueiro ofertados pelo governo territorial, Acre, em 
1928. 
 

 
 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 

A fotografia que reúne os métodos produtivos da N & Maia (Foto 33) com esta 

do governo, que demonstra um seringueiro vestido de acordo (Foto 34), têm 

similaridades no que diz respeito ao trato para com a higiene e no incremento da 

economia acreana. A venda da imagem de uma firma orientada para a qualificação de 

suas atividades era recorrente para a N & Maia, principalmente no álbum da visita de 

Hugo Carneiro. Dialogando nesse sentido, uma das imagens que demonstram como os 

campos da Nemaia estavam equipados com o que havia de mais eficaz no que diz 

respeito às tecnologias produtivas é uma que flagra as drenagens nos currais da fazenda 

da firma. 

 Essa vista panorâmica é uma das mais significativas do álbum, já que traz 

senhores vestidos de branco, crianças e mulheres reunidas em um canto. Todos 

observam o fotógrafo, mas o foco direciona-se justamente para a encanação de 

drenagem do curral, que está sendo instalada (Foto 35). 
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Temos aqui um índice variado que a fotografia nos revela. Primeiro a brancura 

das roupas, a iluminação do ambiente e a limpeza da obra. Tudo isso revigora as 

imagens de que a fazenda da N & Maia era um espaço higiênico (Foto 35). Depois 

podemos dizer que assim como o governo territorial procurava vender a imagem de que 

os seringueiros eram muito bem equipados no Acre, a empresa, por sua vez, procura 

evidenciar que suas fazendas também possuíam uma variedade de equipamentos 

produtivos sem igual. 

 

Foto 35: Reformas nos currais da fazenda Nemaia, Rio Branco, em 1929. 
 

  
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

 Apesar de centrar-se nos investimentos em equipamentos da fazenda, o que 

chama atenção é que a paisagem traduz um tema que aparece em outras fotos do álbum, 

a reunião de uma comunidade variada em torno da N & Maia e Companhia. Reúnem-se 

aí mulheres, crianças, senhores e trabalhadores em geral no mesmo espaço. A empresa 

reafirma, nesse sentido, seu caráter coletivo, ou seja, de que era um empreendimento de 

um grupo e que esse era controlado pelos coronéis.  

 Esse caráter coletivo dava o tom da N & Maia que se apresentava como um 

empreendimento em prol dos coronéis de barrancos associados e vinculados a Neutel 

Maia. A esses coronéis poderiam ser juntados seus subordinados, esposas, filhos, filhas 

e empregados.  Nesse sentido a fotografia do álbum que dá corpo a essa lógica da N & 
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Maia como uma empresa voltada para o fomento econômico de um grupo coronelístico 

regional é a vista que registra a comitiva do governador. 

A imagem tem uma criança isolada no canto, mas ela não é o foco da paisagem. 

A foto traz em primeiro plano toda a comitiva do governador Hugo Carneiro e uma 

legenda em que é possível se ler o nome de todos os convivas desse evento. Dentre eles 

estavam presentes até o intendente de Xapuri, Dr. Luiz de Freitas. No centro da 

imagem, montando um alazão, figura Hugo Carneiro e ao seu lado, em um burrico, 

Guilhermino Bastos (Foto 36). 

 

Foto 36: Comitiva do governador Hugo Carneiro na fazenda Nemaia, Rio Branco, 
1929. 
 

 
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

 Reunindo todas essas fotografias em grupo podemos ver que a N & Maia se 

colocava perante suas concorrentes a partir da divulgação de algumas imagens, que 

traziam a baila uma série de tópicos que a apresentam como uma empresa responsável 

pela expansão da fronteira econômica do Acre, capaz de criar e produzir os melhores 

bois da região e se constituir como uma empresa coletiva, agindo em prol dos coronéis 

que a ela se associavam. 
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 A insistência nessas imagens, não custa lembrar, é uma tentativa de superar 

justamente o período de estagnação produtiva a partir de 1910. Diante disso, era preciso 

ter em mente que uma empresa portadora dos melhores métodos produtivos da região e 

capaz de executá-los com a higiene necessária, deveria se pronunciar como rica, pujante 

e forte. Essa tomada de posição é visualizada na última fotografia do álbum em 

comemoração a viagem do governador Hugo Carneiro às instalações das fazendas da 

empresa no final dos anos de 1920. 

Nessa foto temos, portanto, uma ode a fazenda Nemaia do Volta da Empresa. No 

plano da frente, pequeninos em meio à propriedade, posam Guilhermino Bastos, sempre 

magrinho, sua mãe, esposa, dona Maria Karan, alguns funcionários e crianças. Ao 

fundo, sentados em fileira na cerca, mais funcionários (Foto 37). 

  

Foto 37: Panorâmica da fazenda Nemaia, Rio Branco, em 1929. 
 

 
 
Fonte: Carneiro, Hugo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

Um grande rebanho bovino foi reunido e, por detrás, outro rebanho e os currais 

da fazenda. Completando a paisagem no entorno temos os campos da fazenda, 

pontilhados por algumas palmeiras e cercados com mourões bem visíveis para o 

cercamento. A floresta, só é vista pelos contornos ao longe (Foto 37). 

 Assim como Neutel Maia é coroado em uma ode imagética que esta permeada 

pela solenidade no Palácio Rio Branco, aqui a fazenda Nemaia apresenta-se grandiosa e 
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rica. Ao termino do álbum o que vemos é um aperfeiçoamento de um método de 

projeção de propagandas em que a empresa atingiu a maturidade necessária para 

elaborar um discurso coeso a respeito daquilo que gostaria de transmitir. Essa 

transmissão vendia a ideia de que era uma firma grande em seus domínios, sendo auto-

coroada como a mais poderosa do Acre. 

 

Algumas notas de encerramento. 

 

 Olhadas no todo, essas fotografias trazem dados que remetem a um repertório no 

qual estão reunidos alguns dos princípios básicos para a projeção de imagens 

revigoradas sobre os coronéis da Amazônia durante o ciclo da borracha entre 1870 e 

1940. Neutel Maia e sua empresa aparecem coroados nesse movimento e essas visões 

acerca de um Acre opulento dialogam com a monumentalidade de Manaus e Belém. A 

capital do Acre, Rio Branco, mesmo isolada e materialmente pobre, procurou se 

urbanizar seguindo essa lógica.  Assim esse conjunto é o resultado de um 

movimento de autoafirmação das elites e suas riquezas no vale amazônico, algo tão 

típico do Brasil no início do século XX e de sua economia agrário-exportadora. 
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Capítulo 6. A dominância da precariedade: cotidiano, casario e ambiente através das 

fotografias. 

 

Apresentação. 

 

Em oposição às imagens de opulência dos coronéis da borracha, esse capítulo irá 

demonstrar o Acre dos barrancos. A proposta é que por intermédio de algumas 

fotografias possamos compreender como o ciclo da borracha também construiu cenários 

de domínio da precariedade, discutindo como se deu a formação de Rio Branco, capital 

do Acre, nesse processo. 

 Para atingir os objetivos propostos o texto irá discutir determinadas formas de 

precariedade, usando de uma narrativa que fará exposição em um primeiro momento de 

como essa cidade se inseria dentro da Amazônia. Em seguida fala da formação de um 

conjunto arquitetônico dominante na sua paisagem entre as décadas de 1910 e 1940 e, 

por último, a dominância da natureza nesse quadro mais geral. O texto se baseia 

basicamente em paisagens de Rio Branco e algumas outras cidades dos interiores do 

vale amazônico, trazendo à baila uma discussão bibliográfica para embasar a leitura.  

O intuito é apanhar a presença de um contexto precário e as resistências dos 

moradores da região nesse processo, ampliando o foco de discussão para que se 

compreenda que em meio ao coroamento das elites seringalistas, suas empresas e da 

espetacular urbanização de determinados centros da Amazônia, havia um mundo cuja 

pobreza material era crônica. E nesse mundo havia um silenciamento com relação às 

condições de existência dos seringueiros. 

 

Precariedade e resistência. 

 

Da pequena vila a beira do barranco até a cidadezinha que virou a capital do 

Acre, a trajetória de Rio Branco vista através de suas fotos demonstra o domínio da 

precariedade, por um lado, e um movimento contínuo de adaptação de seus moradores a 

essas condições, por outro. Na historiografia alguns autores já trabalharam com a noção 

de precariedade e resistência. 

 O professor Henrique Espada Lima estudou a condição de vida dos escravos que 

estavam sendo libertos no Brasil do final do século XIX e afirmou que eles foram 

expostos a pesadas jornadas de trabalho, baixos salários e empregos instáveis. O autor 
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diz que a exposição dessas condições eram generalizadas para aqueles trabalhadores, ou 

seja, não se tratava de situações excepcionais, mas de uma condição primordial que o 

mercado exigia para funcionar. A dominância dessas condições duras o professor 

chamou de precariedade406. 

 Aqueles trabalhadores lançados no meio dessas condições precárias tinham 

opções muito restritas de existência, nas quais raramente conseguiam ferramentas para 

superarem esse contexto. Mas essa limitação não retirou deles suas vontades e não os 

transformou em seres entregues a anomia. Lima diz que esses trabalhadores lutaram 

para construir e reorganizar novos vínculos sociais, tentando assim tornar suas vidas 

mais suportáveis407. Quando Lima fala de precariedade está se referindo às condições de 

vida daqueles trabalhadores que estavam sendo libertos da escravidão. Para nós importa 

reter esse aspecto de sua investigação, traduzindo esse termo para o recorte que tratamos 

de analisar aqui.  

  Crescendo em uma região assolada todos os anos pelas alagações, a capital do 

Acre possuía condições precárias que se impunham aos seus habitantes. Essas 

condições eram acentuadas pelo isolamento, tendo em vista que estava muito longe dos 

grandes centros regionais como Manaus e Belém. Tudo nela era caro e difícil de 

conseguir. Nesse sentido, quando falamos de precariedade, recorremos a essas 

condições. Mas, por outro lado, essas condições não são vistas como elementos de 

sublimação dos moradores de Rio Branco. Assim como Lima via resistências dos 

escravos às suas condições precárias, também falaremos do enfrentamento desses 

moradores frente às condições materiais pobres do meio em que viviam.  

 Para elaborarmos uma análise narrativa dessas condições precárias da formação 

de Rio Branco no princípio do século XX, privilegiamos determinadas imagens que nos 

falam de alguns elementos desse contexto. Ana Maria Mauad408 interpreta as fotografias 

como um trabalho social de produção de sentidos, que são pautados sobre códigos 

convencionalizados culturalmente. Esses sentidos se processam através do tempo, 

assumindo funções e significados diferenciados de acordo com o contexto no qual as 

mensagens são veiculadas. 

                                                 
406 Lima Henrique Espada. Sob o domínio da precariedade: escravidão e os significados da liberdade de 
trabalho no século XIX. Topoi, Rio de Janeiro, v. 6, n.11, p. 289-325, 2005. p. 292. 
407 Id, ibid, p. 309. 
408 Mauad, Ana Maria. Imagens de um outro Brasil: o patrimônio fotográfico da Amazônia oitocentista. 
Locus, Juiz de Fora, v. 16, n. 2, p. 131-153, 2010. p. 80. 
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 Aqui aparecem como testemunhos e portadoras imprescindíveis de informações 

acerca da formação de Rio Branco no ciclo da borracha. As fotografias podem nos dizer 

como era a configuração desse espaço urbano, quais seus elementos característicos e 

como foram se modificando. 

 Considerar as fotografias como fontes privilegiadas do passado é prática 

histórica recente. Segundo a professora Solange Ferraz de Lima esse tipo de documento 

foi guardado em muitas coleções de arquivos e museus porque os pesquisadores 

passaram a valorizá-las como fontes do registro da memória de diferentes aspectos das 

cidades brasileiras409. 

 Ainda com Lima podemos dizer que é necessário percorrer as intencionalidades 

que possibilitaram as produções das fotografias aqui analisadas, porque esses caminhos 

nos permitem conhecer melhor a cidade de Rio Branco. Nas palavras da autora, 

dificilmente 

 

as fotografias podem ser consideradas como registros fidedignos da cidade 
que um dia foi. Esta está para sempre perdida. As vistas urbanas deixam uma 
imagem visual urbana ambicionada por seus produtores visuais, sejam estes o 
fotógrafo, o editor das revistas ilustradas ou o editor dos álbuns fotográficos. 
Para se buscar a cidade ali representada, é necessário percorrer os meandros 
do engenho que a possibilitou, a fotografia410. 

 

 Nesse sentido quando falamos que são documentos do passado não as pensamos 

como registros fidedignos daquilo que ocorreu, mas como uma porta de acesso a 

informações que devem ser problematizadas. Como diria Peter Burke, as fotografias 

devem ser estudadas a partir daquilo que chama de imaginação histórica411. 

 Em um livro sobre imagens, Peter Burke nos diz que as fotografias podem nos 

oferecer evidências capazes de permitir uma reconstrução viva do passado. Cita como 

exemplo disso o uso das imagens como testemunhos da história do vestuário na Europa 

dos séculos XVII e XVIII, que foi estudada por Fernand Braudel. Segundo Burke, 

Braudel documentou como a moda espanhola e francesa se difundiu na Inglaterra, Itália 

e Polônia nesse período analisando as pinturas e época412. 

                                                 
409 Lima, Solange Ferraz de. O circuito social da fotografia: estudo de caso II. In: FABRIS, Annateresa 
(Org.). Fotografia: usos e funções no séc. XIX. São Paulo: EDUSP, 1991, p. 78-79. p. 69. 
410 Id, ibid, p. 75. 
411 Burke, Peter. Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Cultura 
Libre, 2005. p. 16. 
412  Id, ibid, p. 101. 
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 A especificidade de Rio Branco é que, das capitais da Amazônia dos tempos da 

borracha, ela era a menor, mais pobre e precária de todas. Diante disso, a riqueza de sua 

formação está na obstinação de seus moradores em construírem no meio da crise da 

borracha uma cidade encravada no mais novo território do Brasil do início do século 

XX. Para nós esse contexto foi captado com muita vivacidade pelas lentes dos 

fotógrafos, que conseguiram registrar seus elementos constitutivos.   

 

As imagens da precariedade. 

 

 Em meio aos arroubos de urbanização intensa nas capitais da borracha (Manaus, 

Belém e Rio Branco), existiam elementos sociais, políticos e econômicos que remetiam 

à precariedade desse contexto. Mesmo nesses centros a dominância da precariedade 

caminhava de mãos dadas com a opulência da era de ouro da borracha. Ela foi 

tematizada em grande medida pelas imagens dos interiores do vale Amazônico. 

 Seringais, arruados, vilas e cidades interioranas da região foram captadas em 

imagens que ao invés de falarem da riqueza da borracha, exprimem sua pobreza 

material, ou seja, a dureza das condições de vida em lugares distantes, isolados e onde 

tudo era caro, desde as mais simples peças de roupas até utensílios domésticos como 

panelas por exemplo.  

 Na sua formação inicial Rio Branco acompanhou o movimento de ocupação 

mais geral da Amazônia, em que seus moradores tentavam superar as condições 

materiais paupérrimas da região. A cidade se formou a partir de um arruado bastante 

precário, que em muito se parece com o de outras cidadezinhas dos rios amazônicos.  

 Vejamos algumas dessas cidades. A primeira que foi selecionada dentre tantas 

foi Labrea, no médio curso do rio Purus. Subindo esse rio a partir de Manaus, Labrea 

fica mais ou menos no meio do caminho até Rio Branco. Em 1910 a foto de seu centro 

demonstra o quão precária era essa cidade amazonense (Foto 1). 

 A praça central de Labrea não possuía luz, arruamento ou calçadas. Era um 

grande espaço aberto de chão batido, cujo ponto principal era a igreja matriz. Ao redor 

desse espaço havia um conjunto de casas, tão próximas entre si, que eram coladas. O 

aspecto geral de Labrea é de uma pobreza material muito grande. Sua aparência lembra 

muitos dos arraiais coloniais presentes nos mais diversos estados do Brasil (Foto 1). 

Mas a pobreza material de Labrea contrastava com a riqueza de sua região. O 

médio curso do rio Purus era uma das maiores e mais ricas zonas produtoras de 
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borracha e em 1910, seus seringais representavam uma das principais forças econômicas 

do período, ou seja, mesmo em meio a opulência da borracha o domínio da precariedade 

era sempre presente. 

 

Foto 1: Vista da praça central de Labrea, Amazonas, década de 1910. 
 

 
 
Fonte: Álbum sobre a Amazônia. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 

 

 Por volta de 1870 o intrépido e aventureiro coronel da reserva do Exército 

Brasileiro, Pereira Labre, começou a povoar a Terra Firme do Amaziari, vila de um dos 

seus muitos seringais do rio Purus. Com os anos a Terra Firme virou cidade e foi 

reconhecida como Labrea em 1881.  

 Pereira Labre escolheu a região de Labrea para seu empreendimento após uma 

disputa com o principal comerciante do rio Purus, Manuel Urbano da Encarnação. 

Ambos investiam grandes somas de recursos nessa zona, porque sabiam do grande 

potencial produtivo de borracha ali por causa da presença de grandes áreas com 

seringueiras nativas413. 

 Desde o princípio de sua ocupação Labrea começou a gerar muita riqueza com a 

borracha, transformando-se no final do século XIX e início do XX no segundo 

                                                 
413 Sobrinho, José Moreira Brandão Castelo Branco. Caminhos do Acre. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 196, p. 74-225, 1947. p. 114-115. 
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município mais rico do Amazonas. Era em 1910 o principal porto de todo o rio Purus e 

segundo os cronistas do município,  

 

Com o progresso que ia tendo, naquele tempo, a indústria da borracha, e sua 
crescente valorização, foi aumentando consideravelmente o número de 
vapores no Purus, conduzindo milhares de pessoas para a exploração de 
novos seringais e para trabalho dos já explorados414. 

 

 O porto de Labrea era movimentado. Os vapores ali se carregavam com 

borracha, desembarcavam aviamentos para os seus seringais ou paravam para se 

reabastecerem na subida do Purus em direção ao Acre. Essa movimentação provocada 

pelo ciclo da borracha não motivou uma transformação radical na aparência do principal 

arruado da cidade, que permanecia precário e quase colonial. Labrea não parecia ser 

uma cidade que produzia tanta riqueza. 

 Essa pobreza material era comum às vilas e cidades marginais da Amazônia da 

borracha. Outra cidade rica e estrategicamente localizada nas margens do Purus era 

Boca do Acre, mas assim como Labrea ela era também uma cidade materialmente 

pobre. 

 O seringalista que financiou o aparecimento de Boca do Acre foi João Gabriel de 

Carvalho. Esse aventureiro da borracha saiu do Ceará na metade da década de 1850, 

viajando a pé e de barcos até fixar-se em Manaus. Depois de enriquecer com o comércio 

pelo rio Purus, foi a Belém onde tomou contato com o visconde de Santo Elias415. 

 De Santo Elias tomou um empréstimo e passou o ano de 1874 todo com os 

índios próximos à foz do rio Acre vivendo com eles, aprendendo seus costumes e os 

usando para produzir borracha durante quatro anos. Em 1878, após ter guardado uma 

pequena fortuna, Gabriel de Carvalho foi para o Ceará novamente. Alugou um vapor, o 

Anajás, armou-o com vários trabalhadores e partiu para a foz do Acre. Nas palavras de 

Leandro Tocantins, 

 

João Gabriel, a bordo, repetiu a proeza de Cristóvão Colombo. Sua fé era 
maior que o temor do comandante Júlio Marques Carepa, que temia a 
derrota por rios nunca dantes navegados. De fato, nenhum navio a vapor 
arriscara-se a tanto naqueles ermos do Purus416. 

 

                                                 
414 Município de Labrea. Histórico. Labrea: Prefeitura Municipal, 1963. p. 6. 
415 Tocantins, Leandro. Formação histórica do Acre. Volume 1. 4 ed. Brasília: Senado Federal, 2001. p. 
179. 
416 Id, ibid, p. 183. 
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 Pronto, Boca do Acre nasceu do Colombo da Amazônia, da audácia empresarial 

de um visionário, um pobre cearense que enriqueceu com a produção e comércio da 

borracha. O texto de Tocantins sobre a fundação de Boca do Acre possui uma lírica que 

divulga a mensagem da Amazônia como sertão que foi desbravado por bravos líderes 

como João Gabriel de Carvalho. 

 Essa cidade amazonense foi erigida em um local onde de um lado corria o rio 

Acre e na sua frente o Purus. Ambos eram grandes zonas produtivas de borracha e o seu 

porto era movimentado no início do século XX. Mas como em Labrea, essa riqueza não 

se revertia para a urbanização de Boca do Acre, como podemos ver através de uma 

fotografia da cidade em 1910 (Foto 2).  

 

Foto 2: Panorâmica da avenida Amazonas, Boca do Acre, Amazonas, década de 1910. 
 

 
 
Fonte: Álbum sobre a Amazônia. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
 

A precariedade aflorava nas condições dessa urbe. A dominância da 

precariedade em Boca do Acre figura nessa imagem de sua principal rua cujo nome era 

o pomposo Avenida Amazonas. Mas se o nome parecia espetacular, a rua em si não 

tinha nada de excepcional (Foto 2). 

 A imagem mostra em primeiro plano um poste isolado, uma série de casas de 

madeira e uma rua sem calçadas ou pavimentação, toda cheia de valas e precipitando-se 
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nas barrancas do rio Purus. No canto há um jardim de árvores, um matagal e ao lado um 

homem aparentemente desconfiado com o fotógrafo.  

Labrea e Boca do Acre são exemplos do movimento de ocupação dos rios 

interiores do vale amazônico, onde as condições materiais desse processo eram 

paupérrimas e contrastavam com as riquezas produzidas pelos seringais até os tempos 

áureos da borracha. A precariedade desses arruados foi captada com maestria por um 

morador de uma dessas cidades interioranas da Amazônia, o escritor Francisco Augusto 

Vieira Nunes. 

 Nunes ficou conhecido como Bacurau e fez sua trajetória política na capital do 

Acre, Rio Branco. Nasceu em Manicoré, uma pequena cidade às margens do rio 

Madeira no Amazonas. No seu romance mais famoso, À margem da vida, Bacurau 

descreve Manicoré no início da década de 1930, elaborando uma narrativa que tematiza 

as condições materiais do lugarejo. Segundo ele, 

 

Manicoré não prima pelo progresso. Nunca cresce. Parou no tempo e é apenas 
uma pequena clareira na imensidão verde – as matas da Amazônia. Só tem 
três ruas, cujos os nomes ninguém conhece. Todos as chamam de ‘Rua da 
Frente’: a que fica na beira do barranco; ‘Rua de trás’: a que fica por trás da 
Rua da Frente; ‘Terceira Rua’: a que fica por trás da ‘Rua de Trás’. Todas são 
paralelas ao Madeira. Para ir-se de uma a outra rua, utilizam-se os becos cujos 
nomes também ninguém conhece. Usa-se para eles o nome do dono da casa 
da esquina. Assim, há o Beco do Antônio Felício, o Beco do Seu João Nunes 
(beco do lado da casa do Bacurau – grifos nossos), o Beco do Grupo e 
outros417. 

 

 Na fala do autor, Manicoré é pequena, tem poucas ruas e o espaço da urbanidade 

é identificado pelos moradores mais famosos da cidade. A narração produzida por 

Bacurau traduz textualmente às condições precárias verificadas ao longo das fotografias 

de Labrea e Boca do Acre. Descrevendo Manicoré, conseguiu expor as condições duras 

das regiões marginais do ciclo da borracha.  

 Obviamente que o texto de Bacurau procura enfatizar o espaço urbano como 

progresso, crescimento material, desenvolvimento. Para nós o foco é outro, procurar 

entender como em meio à riqueza da borracha, existiam cidades pequenas, isoladas e 

pobres materialmente. Com isso podemos entender a inserção de Rio Branco, a capital 

do Acre, nesse contexto onde a dominância da precariedade era uma regra para a 

ocupação do Norte do Brasil. 

                                                 
417 Nunes, Augusto Vieira (Bacurau). À margem da vida. Petropólis: Vozes, 1978. p. 18. 
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 Crescendo distante das cidades mais centrais da Amazônia, Manaus e Belém, 

Rio Branco não se diferenciava muito de Labrea, Boca do Acre e Manicoré no início do 

século XX (Foto 3). Na época em que o Acre foi anexado ao Brasil em 1903, uma 

panorâmica do principal porto de Rio Branco foi captada. Essa é a primeira fotografia 

da capital, que ainda chamava-se Volta da Empresa e nela podemos ver que a aparência 

do lugarejo ainda era de um seringal.  

  

Foto 3: Vista do porto do Volta da Empresa, Rio Branco, em 1903. 
 

 
 
Fonte: Falcão, Emílio. Álbum do rio Acre. 1907. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

 

 O aspecto privilegiado na fotografia é o da simplicidade de seu porto. Existe em 

primeiro plano uma canoa furada, um grupo de homens às margens do rio, alguns 

barcos ao fundo e por cima do barranco o casarão sede do seringal Volta da Empresa. 

Emoldurando a panorâmica há a floresta (Foto 3). 

 Em 1904 o aspecto da capital acreana era o de um seringal. Mesmo alguns dos 

seringais do Vale do Rio Acre eram maiores que Rio Branco, ou seja, na época da 

incorporação do Acre ao Brasil a principal cidade do território era um singelo arruado 

de casas. Chama a atenção que em meio a uma pequena vila isolada e precária como era 

o Volta da Empresa, o fotógrafo que fez a primeira imagem do lugarejo preferiu dar 
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especial atenção aos pequenos barcos de seu porto e não de suas construções. Talvez 

esse porto chamasse mais atenção do que a vila em si. 

 No início do século XX, o Volta da Empresa se assemelhava com os demais 

seringais do Acre, não podendo ser considerado ainda uma cidade. Nessa época há 

vários registros de seringais maiores que ele inclusive, mas tomemos como exemplo o 

Guanabara, que pertencia a Victorino Maia, um primo de Neutel Maia, proprietário do 

Volta da Empresa. 

 O Guanabara era um grande seringal e ficava entre as cidades de Rio Branco e 

Xapuri e há uma fotografia dessa propriedade datada de 1904 que demonstra inclusive 

que ele era maior que o Volta da Empresa. A cena capta a vila central do seringal 

Guanabara onde se vê um barracão destacado das demais construções, de canto, e um 

arruado, que era pontilhado por casebres que se pronunciam bem próximos dos 

barrancos do rio Acre. A floresta recobre a paisagem, emoldurando-a como uma 

muralha (Foto 4). 

 

Foto 4: Seringal Guanabara, próximo a Xapuri, de propriedade de Victorino Maia, Vale 
do Rio Acre, 1904. 
 
 

 
 
Fonte: Medeiros, Avelino. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  

 

 Nessa panorâmica encontramos, também, o domínio de condições precárias nas 

construções, todas de madeira, que era uma matéria prima barata e abundante em meio à 

floresta. Não podemos deixar de notar, portanto, a similaridade entre o Volta da 
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Empresa e o Guanabara. O tom que vão mostrando é que a capital do Acre teve de 

crescer imersa em um processo de precarização de seu centro urbano (Foto 4). 

 Seis anos após a panorâmica de Rio Branco de 1904 (Foto 3), temos uma série 

que foi produzida pela expedição de Oswaldo Cruz (Fotos 5 e 6). Essas paisagens da 

capital do Acre serviam de material ilustrativo do relatório que o sanitarista estava 

elaborando para o governo federal, tendo como objetivos principais demonstrarem o 

crescimento populacional do lugar e suas condições materiais. 

   

Foto 5: Panorâmica do distrito de Volta da Empresa, Rio Branco, Acre em 1910. 
 

 
 
Fonte: Cruz, Oswaldo. Relatório. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
  

Foto 6: Panorâmica do distrito de Volta da Empresa, Rio Branco, Acre em 1910. 

 
Fonte: Cruz, Oswaldo. Relatório. 1913. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
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Nesses seis anos a cidade de Rio Branco cresceu e se diferenciou dos seringais 

ao seu redor. Nas fotografias do relatório de Oswaldo Cruz a capital acreana já é uma 

pequena vila, que cresceu ao longo de basicamente uma rua, a Abunã, apresentando 

uma movimentação maior em seu porto, que já contava com embarcações a vapor, uma 

série de casarios espremidos entre a floresta e o rio (Fotos 5 e 6). 

A primeira fotografia dessa série focaliza o porto do Volta da Empresa e o 

casario de sua rua principal. Comparando as imagens (Foto 3 com a 5 e 6) de fato fica 

evidente o crescimento da cidade, mas também o predomínio das suas condições 

precárias de existência. As casas ficaram espremidas umas às outras, precipitando-se na 

beira do barranco. Ao fundo da imagem a floresta aparece como a fronteira que delimita 

o espaço urbano dos seringais. 

 Chama atenção a presença de três grandes vapores no porto da capital, o que em 

si é uma grande evolução do movimento captado em 1904, quando havia somente 

algumas canoas e pequenas embarcações (Foto 5). A segunda do relatório de Cruz é 

uma continuidade da anterior, captando o restante do casario da principal rua de Rio 

Branco (Foto 6). 

Em seu relatório Oswaldo Cruz observou também que Rio Branco é uma cidade que 

movimenta muita borracha em seu porto, que recebe diversas embarcações ao longo das 

cheias do rio Acre e que produz muita riqueza. Segundo ele o problema é que essa 

movimentação não foi revertida para a urbanização desse espaço, que possuí 

construções precárias de madeira e cobertas com telhas de zinco. 

 O sanitarista percebeu que a cidade cresceu em meio às mais deploráveis 

condições de salubridade, porque há pântanos ao redor, falta escoamento para as águas e 

deveria ser feito pelo governo um extenso programa de drenagens. Ela estava em uma 

planície baixa, propensa a alagações constantes.  

 Cruz disse também que mesmo a cidade sendo materialmente muito pobre, seus 

habitantes alimentavam-se relativamente bem para aquele contexto. Há fornecimento de 

carne, mas as pessoas comem basicamente enlatados e não produzem nada. Compram 

tudo de fora se utilizando da rede comercial do aviamento fornecido pelas empresas 

seringalistas418. 

 Somando-se a descrição de Oswaldo Cruz com as fotografias que mandou tirar 

para constar em seu relatório, percebe-se a emergência de uma cidade dominada pela 

                                                 
418 Cruz, Oswaldo. Relatório de viagem para Amazônia. Fundação Oswaldo Cruz, 1910. p 83 e segs. 
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precariedade. Rio Branco crescia em uma região baixa, passível de ser alagada todo ano 

no período invernoso, úmida e isolada. Ali só se chegava de vapor após uma extenuante 

viagem de mais de mil quilômetros partindo-se de Manaus.  

 Além disso, o próprio sistema de aviamento imposto pelos seringalistas da 

região não permitia que os moradores do Acre produzissem grande parte de sua 

alimentação. Todos deveriam comer as conservas que eram revendidas em seus 

estabelecimentos. Tudo isso concorria para a produção desse cenário de aguda pobreza 

material419. 

 Um dos fatores que possibilitaram o crescimento de Rio Branco foi à chegada à 

capital das repartições públicas. Quando cessaram os conflitos com a Bolívia, o general 

Olympio da Silveira estacionou sua força com mais de mil soldados e oficiais no Volta 

da Empresa, que era até então um seringal como outro qualquer. Mas ali o general 

mandou construir casas para seus comandados, os serviços de uma intendência e 

enfermaria para as tropas420. 

 Mas tão logo instaladas as repartições no Volta da Empresa, as condições 

precárias do lugar começaram a preocupar os novos administradores. O próprio General 

Olympio da Silveira cogitou em retirar daquela pequena urbe cerca de duzentos 

soldados e um oficial, porque as lastimáveis condições sanitárias afetaram grande parte 

da tropa421. 

Mesmo com esses problemas o poder estatal brasileiro representava para os 

habitantes do lugar oportunidades de emprego e investimento. Mas os investimentos do 

Estado na promoção dos serviços públicos em Rio Branco eram precários, como se 

pode perceber na fotografia da delegacia da capital em 1912 (Foto 7). 

Na imagem veem-se os soldados da polícia posando para o fotógrafo e na 

entrada da delegacia alguns homens estão vestidos sem uniformes (seriam eles os presos 

do lugar?). A construção é literalmente um retrato das condições materiais da capital 

acreana, tendo em vista que era de palha, sustentada por troncos (Foto 7). 

 Se em 1912 a situação da delegacia de Rio Branco já era de precariedade, 

passados mais de trinta e cinco anos de administração brasileira no Acre, as condições 
                                                 
419 Acreditamos que Cruz faz uma narrativa relativamente elogiosa aos moradores de Rio Branco. Em seu 
relatório há, por outro lado, aspectos bastante precários que apontou para o Vale do Rio Acre no que diz 
respeito às condições sanitárias. Confronte-se essa observação com as condições de trabalho próximas à 
servidão por dívidas apresentada por: Cunha, Euclydes da. Um paraíso perdido: ensaios e 
pronunciamentos sobre a Amazônia. Rio Branco: Fundação Cultural, 1998. 
420 Tocantins, Leandro. Formação histórica do Acre. Volume 2. 4 ed. Brasília: Senado Federal, 2001. p. 
279. 
421 Id, ibid. p. 290. 
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se modificaram. A delegacia foi reformada, passou por uma ampliação, mas a 

precariedade teimava em permanecer. Mesmo após ser reconstruída, essa repartição 

pública tinha um aspecto depredado em 1948. Estava torta, tinha vidros quebrados nas 

janelas e madeirame apodrecido (Foto 8). 

 

Foto 7: Vista da delegacia central de Rio Branco, Acre, em 1912. 

 
Fonte: Jácome, Epaminondas. Relatório. Exploração da hévea. 1913. Acervo digital, Divisão de 
Pesquisa, Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre.  
  

Foto 8: Vista da delegacia central de Rio Branco, Acre, em 1948. 

 
 
Fonte: Santos, Guiomard. Relatório de governo. 1948. Rio Branco: Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. p. 25. 
 

 O que essas fotografias (Fotos 7 e 8) demonstram é que a evolução temporal da 

administração pública da delegacia de Rio Branco baseou-se na deterioração dos 
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serviços públicos, ou seja, trata-se de uma evolução da precariedade, ou melhor, da 

melhoria da precariedade. Se no Acre o predomínio das construções de madeira era 

comum porque havia uma série de questões envolvendo a escassez de recursos, o 

isolamento da capital, etc, podemos dizer que a má gestão dos recursos públicos 

também contribuiu para o incremento desse cenário da precariedade. 

 Rio Branco cresceu como um negócio das empresas controladas por Neutel Maia 

e seu grupo de coronéis da borracha, logo os investimentos do Estado eram 

imprescindíveis para a urbanização dessa localidade que ao longo da década de 1910 se 

tornou de vital importância para o Vale do Rio Acre. Mas ao mesmo tempo em que ela 

era um negócio, havia todo um contexto de isolamento que deveria ser superado. 

 Em 1911 o então prefeito Epaminondas Jácome alertava em seu relatório que a 

Prefeitura Departamental do Vele do Rio Acre não tinha as mínimas condições de gerir 

a segurança pública, porque faltava espaço e até mesmo uma lancha para cobrir toda a 

região. Nas suas palavras: 

 

É diminuta a remuneração que a prefeitura pode actualmente pagar aos praças 
dessas guardas, contractadas sem nenhuma obrigatoriedade de serviço, e que 
com raríssimas exceções, são indivíduos cuja capacidade moral não lhes 
permite outra occupação. E a prefeitura vê-se na contingência de acceitar os 
seus serviços por não encontrar melhores elementos, em virtude da 
insuficiencia daquella remmuneração. Quer pelo número, que pela qualidade 
das praças, esses guardas não correspondem aos seus fins422. 

 

 O relato de Epaminondas Jácome tem um ponto de vista curioso. Ele expõe em 

seu relatório os problemas que tinham em mãos para administrar o Vale do Rio Acre, 

não possuindo recursos e reconhecendo serem insuficientes os soldos para com os 

soldados da polícia. Apesar do seu tom preconceituoso, o relato demonstra o completo 

despreparo da polícia na região. Quando somamos essa citação com o aspecto da 

fotografia (Foto 7), que era um dos anexos do relatório de Epaminondas Jácome, 

podemos ter uma noção mais ampla do domínio da precariedade no Acre da borracha e 

a ausência de reursos para a região. 

 O contexto precário que dominou o cenário de ocupação de Rio Branco deve-se 

a alguns fatores. Um deles é a gestão fraudulenta operada pelos administradores da 

região, que assim como qualquer político da república velha no Brasil, tratavam os bens 

públicos como parte de suas propriedades. O patrimonialismo era uma regra nesse 

                                                 
422 Jácome, Epaminondas. Relatório de governo. 1911. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 146-
147. 
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cenário, o que aprofundava a escassez de recursos a serem destinados para 

investimentos e repartições do Estado em Rio Branco. 

 Não a toa na capital do Acre faltava tudo. Não existiam escolas suficientes para 

a população, serviços de saúde ou pavimentação de ruas. Nas duas primeiras décadas de 

sua existência, Rio Branco foi condenada a viver em um isolamento, que era acentuado 

pela má gestão dos recursos públicos e por sua demorada urbanização.  

 Um dos antecessores de Epaminondas Jácome na prefeitura foi José Plácido de 

Castro, que assumiu o cargo em 1907, reconhecia que no Acre a educação pública 

literalmente não existia. Apesar disso diz em seu relatório que nada fez para sanar esse 

problema. Sobre a saúde pública, por exemplo, faz uma série de observações sobre a 

malsinada salubridade do Acre, mas não informa nenhuma ação sua nessa área durante 

o tempo em que esteve ocupando o cargo de prefeito423. 

 Os relatórios dos primeiros prefeitos departamentais do Acre são evidências de 

como eram gastos os parcos recursos da União no Território, tendo em vista que os 

serviços públicos quase não eram implantados. Além disso, no ciclo da borracha, Rio 

Branco e o Acre como um todo formavam uma região marginal desse contexto, em que 

suas riquezas eram direcionadas para os grandes centros econômicos da Amazônia.  

 Os monumentos da Manaus e de Belém da borracha só foram possíveis mediante 

a dilapidação cada vez mais crescente das cidades interioranas da Amazônia e suas 

zonas produtivas de borracha. A drenagem de riquezas dessas regiões é que geraram os 

recursos para bondes, casarões de alvenaria e demais obras de embelezamento das 

capitais amazonense e paraense. 

 Roberto Santos afirma que a dilapidação das zonas produtivas da borracha levou 

a uma concentração de renda, riquezas e obras públicas nessas capitais que faziam da 

cadeia de aviamento da borracha uma verdadeira estrada de mão única a levar recursos 

para essas cidades. Segundo ele: 

 

Tornou-se um fato de crucial conhecimento que o sistema resultava 
paralelamente numa incessante aspiração de renda do interior para Belém e 
Manaus, convertendo-se num dos mais severos mecanismos de concentração 
de riqueza a médio prazo conhecidos no país424. 

 

                                                 
423 Castro, Plácido de. Relatório de governo. 1907. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 39-40. 
424 Santos, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia: 1820-1920. São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1980. p. 172. 
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 O fluxo dessa concentração de renda pode ser visualizado com as imagens 

reunidas de Labrea, Boca do Acre, Manicoré e principalmente Rio Branco. Essas 

cidades cresceram em grandes zonas produtoras de borracha, mas seus centros urbanos 

eram de uma precariedade dominante.  

Mesmo que nesses centros marginais alguns prédios e monumentos da borracha 

aparecessem uma hora ou outra, sua urbanização foi lenta e inconclusa. Rio Branco, por 

exemplo, não ficou confinada ao Volta da Empresa. Em 1908 seus administradores 

abriram o distrito de Pennapolis, procurado a partir daí ampliar seu crescimento. Mas 

mesmo nessa zona de expansão, a precariedade foi uma norma que orientou os 

investimentos públicos. 

 O Volta da Empresa estava entrando em colapso no final da década de 1910. 

Todos os anos a região era alagada pelo rio Acre, demorava a secar e as repartições 

públicas tinham que fechar. O prefeito departamental Gabino Besouro resolveu abrir um 

novo distrito para a capital acreana, o Pennapolis, que seria erguido nos barrancos do 

lado oposto ao Volta da Empresa. Esses barrancos eram mais altos e deveriam abrigar 

as repartições públicas, o novo Palácio do Governo, o Mercado Municipal e alguns 

comerciantes, que ganhariam terrenos mediante concessões públicas. Até aquela data 

um dos principais barracões do Volta da Empresa serviam de sede para a prefeitura. Há 

inclusive uma fotografia dele datada de 1904 (Foto 9). 

 A imagem demonstra a primeira sede da Prefeitura Departamental do Vele do 

Rio Acre, que era instalada em uma construção de madeira, coberta de cavaco e 

circundada por janelas pequeninas. O aspecto da sede do Estado no Vale do Rio Acre 

era de uma pobreza material muito grande (Foto 9). 

Diante disso as obras de abertura de Pennapolis começaram com a construção do 

novo Palácio do Governo, que seria uma construção remodelada de madeira e seguindo 

os estilos arquitetônicos ecléticos, tão em voga na época. Há até uma fotografia da 

construção do novo Palácio em 1907, onde há um verdadeiro campo de materiais e um 

forte discurso de que a obra era de um dinamismo impar (Foto 10).  

Ela retrata um homem observando a obra, o Palácio quase erguido com suas 

estruturas de madeira e o telhado sendo instalado. Ao fundo a floresta aparece recém-

derrubada, o que demonstra a mobilização para a ocupação da nova zona de expansão 

da capital acreana enquanto que na frente da construção, em primeiro plano, evidencia-

se uma série de toras jogadas, todas recortadas, indicando a abundância desse material. 
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Foto 9: Prefeitura Departamental do Vale do Rio Acre, sede, em 1904 no distrito do 
Volta da Empresa, Rio Branco. 
 

 
 
Fonte: Falcão, Emílio. Álbum do rio Acre. 1907. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 

Foto 10: Construção do novo Palácio do Governo em 1907 no distrito de Pennapolis, 
Rio Branco. 
 

 
 
Fonte: Besouro, Gabino. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 

 

 Mas mesmo a construção da nova sede do governo, que deixou o antigo casarão 

do Volta da Empresa, o Palácio permanecia ainda uma construção simples e barata. Era 

todo de madeira, coberto com telhas de barro e ficava no ponto mais alto de Pennapolis. 
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Em sua entrada havia um grande Brasão da República e ao seu lado a estação de 

telégrafos ligada ao Palácio do Catete no Rio de Janeiro.  Na frente da nova sede a Praça 

Tavares Lyra foi aberta, mas era um espesso matagal (Foto 11). 

 De fato há uma diferença marcante quando se compara o antigo barracão do 

Volta da Empresa (Foto 9), que servia de sede para a prefeitura e era uma construção de 

aspecto velho, gasto inclusive. A nova sede do governo no Vale do Rio Acre era uma 

construção sólida de madeira, bem desenhada e mais adequada a um território que havia 

sido recentemente incorporado ao Brasil. Talvez por isso o Brasão da República fosse 

tão visível na construção. 

 Mas se tomarmos as fotografias da construção do novo Palácio (Foto 10) com a 

de uma logo após sua inauguração (Foto 11), podemos perceber que o prédio usava e 

abusava dos recursos disponíveis na região, as madeiras. Ou seja, mesmo representando 

a imposição de um poder senhorial, ancorado em uma nacionalidade que deveria ser 

divulgada, o novo Palácio do Governo era uma obra que procurava se adaptar às 

condições precárias do Vale do Rio Acre. Em meio às condições materiais de Rio 

Branco o novo Palácio era uma construção referencial, tanto em padrões arquitetônicos 

quanto por sua qualidade. 

 

Foto 11: Vista do Palácio do Governo no distrito de Pannapolis, Rio Branco, em 1908. 

 
 
Fonte: Besouro, Gabino Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre. 
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 Mas a dominância da precariedade da cidade fica evidente quando vemos a nova 

sede do governo dentro de seu espaço no distrito de Pennapolis, que por volta de 1910 

não tinha mais do que seis hectares de área aberta em meio à floresta (Foto 12). 

 No cume do promontório de Pennapolis está o Palácio do Governo, abaixo em 

um lado algumas casas comerciais, no centro da imagem está o Mercado Municipal e do 

outro lado há uma grande casa, avarandada, que era a sede do antigo seringal Empresa, 

que havia cedido as terras para o novo distrito de Rio Branco.  

  

Foto 12: Panorâmica do distrito de Pennapolis, Rio Branco, em 1910. 
 

 
Fonte: Cruz, Oswaldo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre.  

 

A fotografia panorâmica de Pennapolis foi tirada a partir do Volta da Empresa. 

Através dela podemos inserir o novo Palácio na zona de expansão da cidade aberta em 

1908, percebendo aí como a capital do Acre crescia em meio às suas condições 

precárias de existência material (Foto 12). 

Nesse contexto, os habitantes dessa urbe não deixaram se abater. O 

acontecimento que foi a abertura de Pennapolis é um indicio forte de como os 

moradores de Rio Branco resistiam, construindo à sua maneira, das formas possíveis, 

uma capital que tentou superar suas condições precárias. 

 Com a expansão da cidade, o rio Acre transformou-se em um divisor das suas 

populações. Esse crescimento partido levou com que as suas metades fossem ocupadas 

de maneira distinta e um dos primeiros a observar essa diferença foi Craveiro Costa. 

Segundo ele, Pennapolis passou a ser ocupado pelas repartições públicas, casas de 

funcionários graduados e de alguns comerciantes. No Volta da Empresa moravam os 

seringueiros, castanheiros, pequenos comerciantes, havia casas de diversões e hotéis 

para viajantes.  

 Os navios, por exemplo, fundeavam em Pennapolis para ali pagarem impostos, 

mas logo após desfeitas as amarras do leão, partiam para atracarem no Volta da 



287 

 

empresa. Costa lembra que existia entre os moradores desses dois distritos da cidade de 

Rio Branco uma rivalidade muito grande, porque percebeu que a elite da capital morava 

em Pennapolis e a maioria dos trabalhadores no Volta da Empresa425.  

 Essa cidade bipartida permaneceu miúda, muito menor do que as outras grandes 

capitais da borracha como Manaus e Belém. Rio Branco se inseria no circuito das 

cidades marginais dos interiores do vale amazônico como Labrea, Boca do Acre e 

Manicoré. Demoraria décadas até que se transformasse em uma das cidades mais 

importantes da Amazônia.  

Então, os marcos fundadores da capital do Acre enquanto urbe amazônica não 

foram os grandes monumentos do ciclo da borracha tais como palácios, ricas casas de 

seringalistas e até estradas de ferro, como é o caso da Madeira Mamoré em Porto Velho. 

Mesmo no início da década de 1930 os relatos sobre a ocupação dessa cidade captam 

um cenário pequeno, com poucos habitantes e de construções materialmente muito 

pobres. Um desses relatos é o do jornalista Garibaldi Brasil, que nos conta que em Rio 

Branco 

 

até se podia contar as casas importantes que existiam. Por exemplo, no local 
onde é hoje a Assembléia Legislativa situava-se o Hotel e pensão do seu 
Meira – único da cidade – mais abaixo da praça onde hoje é o banco Real, 
estava a casa do seu Araripe, do outro lado da praça (...) era a famosa Casa 
Araripe; logo mais (...) o velho Correios; um pouco mais a frente, um velho 
barracão formado por três casas onde localizava-se o Banco do Brasil; mais a 
frente, a saudosa igrejinha de São Sebastião com seu amplo pátio, onde, aos 
domingos, após o catecismo, jogávamos futebol e, finalmente, na esquina, o 
velho!, barraco de madeira que se estendia pela Marechal Deodoro, onde 
funcionava o Fórum426. 

 

  O relato descritivo de Garibaldi Brasil enfatiza quão pequena era a capital do 

Acre na década de 1930. Havia em toda a urbe um único hotel, dois bancos, a pequena 

igrejinha e um decrépito barraco de madeira que servia de sede ao Tribunal de Justiça 

do Acre. A cidade era tão pequena, que os pontos de referência eram as casas dos 

comerciantes ou funcionários públicos. Esse relato é mais um flagrante que evidência as 

condições materiais da formação dessa distante capital brasileira.  

  A seleção das imagens para composição dessa investigação sobre a dominância 

da precariedade nos interiores do vale amazônico, enfocando a inserção de Rio Branco 

                                                 
425 Costa, Craveiro. A conquista do deserto ocidental. Rio Branco: Fundação Cultural/Ministério da 
Cultura, 1998. p.178. 
426 Brasil, Garibaldi. Crônicas. Rio Branco: Fundação Garibaldi Brasil, 2010. p. 70. 



288 

 

nesse contexto, levou em consideração o que havia de comum em algumas imagens 

guardadas no Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

  Em todas elas a precariedade é visível nos elementos que foram captados, nas 

construções, na composição materialmente pobre dos cenários, etc. A precariedade foi 

tematizada tanto em fotografias presentes em alguns relatórios oficiais (Fotos 5, 6, 7, 8, 

10, 11 e 12) quanto em livros de álbuns sobre a Amazônia (Fotos 1, 2, 3, 4 e 9). 

  O primeiro relatório consultado foi o de Oswaldo Cruz, que é um documento 

primordial para o estudo da região como um todo. Seu texto não poderia deixar de 

conter imagens, tendo em vista que o sanitarista veio para o Acre com uma equipe de 

profissionais que incluíam fotógrafos. Como seu texto era destinado à discussão das 

condições dos lugares que visitou, as fotografias de seu relatório (Fotos 5, 6 e 12) 

obviamente tinham o objetivo de expor como era a Rio Branco do início da década de 

1910.  

  Com relação aos outros relatórios427, as fotos (Fotos 7, 8, 9, 10 e 11) tinham o 

objetivo de demonstrar os feitos da gestão para o governo central do país. Sobre elas 

podemos dizer que o tema principal dessas imagens não era em principio a precariedade 

de Rio Branco, mas como flagraram algumas técnicas de construção do Palácio do 

Governo. 

  Trouxemos as fotografias dos álbuns editados que são de Emílio Falcão e 

Avelino Chaves Medeiros (Fotos 3 e 4) e de outros autores não identificados (Fotos 1, 2 

e 9), cujos temas também falam da precariedade de forma marginal.  

Falcão publicou um vistoso álbum no início da década de 1910, com uma 

coleção que tirou do Vale do Rio Acre nos primeiros anos do século XX. Seu álbum 

pode ter circulado no meio das elites de Rio Branco, porque tinha uma edição cara para 

a época. No seu álbum, que foi reeditado pela Fundação Cultural do Acre428, Falcão 

aborda a precariedade da região em algumas fotografias, mas o faz com o intuito de 

reafirmar os atos heroicos dos acreanos em superar as adversidades.  

  Atravessando essas fotos oriundas de fontes diversas, mas que dialogam entre si, 

podemos perceber como Rio Branco se inseriu em um canto da Amazônia cuja pobreza 

material era dominante. Suas condições duras foram tematizadas de diversas maneiras, 

                                                 
427 Usamos aqueles dos prefeitos departamentais do vale do rio Acre, Gabino Besouro e Epaminondas 
Jácome. 
428 Falcão, Emílio. Álbum do rio Acre. Rio Branco: Fundação Cultural do Acre, 1990. Essa edição 
recupera os aspectos físicos da original, com capa dura e de cor esverdeada. Trata-se de um relevante 
trabalho de recuperação histórica, que foi elaborado na gestão do professor da Universidade Federal do 
Acre, Jacó Cezar Picolli. 
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que trazem um índice privilegiado para confrontarmos com o Acre opulento do ciclo da 

borracha e é nesse sentido que podemos afirmar que os marcos fundadores de Rio 

Branco estão atrelados com seu contexto de precariedade. 

 

Um conjunto arquitetônico. 

 

  Em meio à precariedade material, que está visível com mais ênfase nos materiais 

das construções de Rio Branco, surgiu nessa cidade a partir da década de 1910 um 

conjunto arquitetônico que marcou a sua formação urbana inicial. Esse conjunto pode 

ser caracterizado pelas residências e comércios com telhado pontiagudo, em forma 

triangular, com telhas de zinco, de madeira, com amplos janelões na frente e nas 

laterais.  

Genericamente essa descrição deve ser contextualizada com as fotografias, que 

são a fonte privilegiada para podermos ver o surgimento desse conjunto arquitetônico 

tão característico de Rio Branco nas primeiras décadas do século XX.  

  Esse conjunto é significativo porque é uma resposta dos moradores da capital 

acreana aos problemas enfrentados com a escassez de recursos materiais disponíveis, 

isso porque essas construções são baratas, usando a madeira abundante na região, e 

adaptadas ao clima local. Além disso, são construções arejadas pelas grandes portas e 

janelas, bem como permitem um controle térmico adequado, tendo em vista que são 

altas e o calor do sol batendo no telhado fica distante das cabeças de seus habitantes. É 

sintomático que em meio à crise da borracha os coronéis de barranco atingiram o ápice 

de seu poder senhorial nas terras do Acre, assim podemos fazer um paralelo desse 

contexto com essas construções, porque em meio a pobreza material reinante da região, 

um conjunto arquitetônico coeso, bem definido e dominante tomou conta da paisagem 

da capital acreana como nenhum outro na trajetória dessa cidade.  

  Através das fotografias panorâmicas podemos dizer que esse conjunto 

arquitetônico nasceu por volta do final da década de 1910 e permaneceu com sua 

estética dominando as construções da urbe até meados dos anos de 1940, quando 

começou a ser substituído por construções de alvenaria. Aparecendo, portanto, como um 

conjunto arquitetônico significativo para a cidade, poucos estudos se debruçaram por 

essas construções tão adaptadas a precariedade das condições do Acre no início do 

século XX. 
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  O geógrafo Antônio Teixeira Guerra esteve na região por volta da segunda 

metade da década de 1950, elaborando um estudo geográfico das composições dos solos 

em Rio Branco. Seu texto levanta informações importantes e pioneiras para as questões 

da preservação ambiental desse meio urbano, tendo em vista que alerta para o 

assoreamento dos cursos de água, desbarrancamento de encostas desmatadas e poluição 

das nascentes. 

  Mesmo não sendo o foco de suas investigações, Guerra elabora um esboço 

cronológico do desenvolvimento urbano de Rio Branco, enfocando as etapas da sua 

constituição a partir dos conjuntos arquitetônicos ali existentes e que dominaram a 

cidade em épocas distintas.  

  Ele diz que o desenvolvimento da cidade foi muito lento desde sua primeira 

ocupação a partir de 1882 até 1903, época em que poucas casas foram construídas ao 

redor do barracão sede do seringal Volta da Empresa. De 1904 a 1908 a capital do Acre 

cresceu um pouco mais, estendendo-se ao longo de uma única rua nesse distrito. 

  Para Teixeira Guerra um turno importante para o desenvolvimento dessa urbe se 

deu entre 1909 e 1930, anos em que há a expansão para o distrito de Pennapolis e de 

ocupação das duas margens do rio Acre. De acordo com suas palavras, vê-se na 

paisagem urbana de Rio Branco que suas primeiras construções possuem 

 

coberturas diversas (folhas de palmeira, covacos, etc). O uso imediato desse 
material está em função do fato de a cidade ser uma verdadeira clareira no 
meio da mata às margens do rio Acre, e, naturalmente, os primeiros 
povoadores procuraram lançar mão do material mais fácil de ser encontrado. 
É, portanto, natural que se encontre um predomínio das construções de 
madeira em relação às de alvenaria429. 

 

  Ente as décadas de 1910 e 1940 a paisagem de Rio Branco foi dominada pelas 

construções de madeira, recurso de acesso imediato tendo em vista que a cidade era uma 

clareira no meio da selva. O interessante dos argumentos de Teixeira Guerra é a 

marcação que dá para os processos de adaptação dos moradores da capital para com as 

condições materiais de sua existência. O geógrafo segue dizendo que a mudança desse 

padrão de construções em madeira pelas de alvenaria demoraria muito a tomar de conta 

do centro da cidade, porque teve um lento início a partir de 1928, ano que começaram a 

ser erguidos o Mercado Municipal e o Palácio Rio Branco430. 

                                                 
429 Guerra, Antônio Teixeira. Estudo geográfico do território do Acre. Brasília: Senado Federal, 2004. p. 
135. 
430 Id, ibid. 
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  No final da década de 1940 o centro da capital do Acre ainda era dominado por 

construções de madeira, tanto que o governador do Território, Guiomard Santos, 

reconhecia com certa dose de ironia que  

 

Pode-se dizer, sem receio de exagero, que nenhum edifício público de 
alvenaria se achava efetivamente concluído, depois de 40 anos de governo 
territorial. O transporte de materiais de construção é de fato dificílimo. Além 
da impraticabilidade de navegar os rios na época das secas, a capital acreana 
e os demais municípios estão a cerca de quatro mil quilômetros de Belém, 
principal mercado abastecedor da planície amazônica431. 

 

  Guiomard Santos nos informa nessa passagem que as construções de alvenaria 

não tinham sido concluídas, que a capital do Acre estava isolada e distante dos centros 

regionais, o que impossibilitava a modificação do aspecto de suas repartições públicas. 

Mesmo sabendo da necessidade de construir obras públicas duráveis com alvenaria, 

Santos também reconhecia que as casas, comércios, escolas e demais repartições de 

madeira eram preferíveis no Acre, porque tinham custos menores e podiam ser feitas 

com recursos locais432. 

  Não foi somente Teixeira Guerra e outros observadores graduados que 

perceberam que a capital do Acre era dominada por um determinado tipo de construção, 

porque há alguns relatos dos próprios moradores da cidade que falam dessas casas de 

madeira. Um desses observadores contemporâneos foi Guilhermino Teixeira Bastos, 

que era sócio da mais influente empresa seringalista de todo o Acre, a N & Maia e 

Companhia. 

  Bastos estava se incomodando por volta de 1917 com seus vizinhos. Entrou na 

justiça pedindo reparação por danos materiais e morais contra a família Arak. Lá pelas 

tantas, no desenrolar desse processo, Bastos alega que há 

 

longos annos, dentro de seu referido terreno, mandou construir a casa (n. 51) 
de madeiras de lei, coberta de telhas de zinco, tapada de taboas, tendo, nas 
paredes laterais, janelas abertas desde a data de sua construção, e, entre 
estas, algumas no oitão esquerdo433. 

 

 Residindo em um casarão de madeira, Guilhermino Bastos foi perturbado no 

início de 1917 pela família Arak, que tinha resolvido construir uma casa vizinha a sua, 

                                                 
431 Santos, Guiomard. Relatório de governo. 1948. Rio Branco: Tribunal de Justiça do Acre. p. 2. 
432 Id, ibid, p. 33-34. 
433 Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça do Acre. Processo n. 0311 de 1917. Novembro de 1917. 
Petição de Guilhermino Bastos em 30 de outubro. 
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dotada de uma grande varanda. O problema é que essa residência estava colada com a 

de Guilhermino e os Arak a qualquer momento poderiam devassar sua intimidade, isso 

porque, segundo a petição, a casa dessa família tem janelões e “é construída de madeira, 

também de zinco e taboas, igual a sua e como são também as construções desta 

terra”434.  

 Através da fantástica descrição de Guilhermino Bastos, que supomos era um 

observador aguçado de sua época, temos acesso a uma série de dados a respeito do dia a 

dia de Rio Branco: as casas da cidade eram muito próximas umas das outras, não 

permitindo aos seus moradores terem um mínimo de privacidade e que essas 

construções tinham um formato coeso, seguindo alguns elementos arquitetônicos 

comuns como janelões, uso de taboas, telhas de zinco, o que mostraria “como são 

também as construções desta terra”. 

 Guilhermino Bastos entrou na justiça para cobrar alguns direitos que entendia 

terem sido violados por conta das obras na residência da família Arak. Nas petições de 

seu processo, que foram escritas de próprio punho e assinadas por ele, acabou nos 

deixando um relato descritivo do cotidiano e das construções da Rua Abunã onde 

morava. 

 Esse relato descritivo se aproxima de uma fotografia dessa rua retirada no início 

da década de 1920. Essa imagem demonstra os principais elementos descritos por 

Bastos em sua petição perante o judiciário acreano, ao mostrar as casas coladas e muito 

próximas, todas possuindo janelões e varandas, com telhados de zinco e com taboas de 

madeira. 

 Quando Guilhermino Bastos diz que a sua casa e dos Arak eram iguais e, além 

disso, pareciam com todas as outras casas do Acre, ele se referia a predominância de um 

determinado conjunto arquitetônico que já tinha chamado a atenção de Teixeira Guerra 

e Guiomard Santos. Na fotografia da Rua Abunã esse conjunto se mostra por inteiro e 

como ele era de fato hegemônico no cenário urbano de Rio Branco (Foto 13).   

Ao longo do final da década de 1910 esse modelo de residência se generalizou 

pelas ruas da cidade. Nascia ali uma identidade visual que determinou a construção de 

casas tanto das pessoas humildes quanto de membros da elite senhorial da capital. Essas 

construções foram se inspirando em duas obras originais e que modificaram 

visualmente o cenário de Rio Branco, o Palácio do Governo e a casa da família Parente. 

 

                                                 
434 Id, ibid. 
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Foto 13: Panorâmica da Rua Abunã no distrito do Volta da Empresa (captada a partir de 
Pennapolis, na margem oposta do rio Acre), Rio Branco, em 1922 
 

.  
 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

 

 O Palácio do Governo foi erguido como parte dos planos de expansão da capital 

ao longo do distrito de Pennapolis em 1908.  Localizado em uma colina, ele facilmente 

poderia servir como ponto central da urbe, tendo em vista que ficava na parte mais alta 

da cidade e estava isolado de outras construções. Cenicamente ele era de fato um 

modelo arquitetônico.  

  A casa da família Parente foi toda reformada concomitantemente com as obras 

de abertura de Pennapolis. Assim como o Palácio, era uma construção isolada e era um 

ponto de referência visual para a cidade. Destoava completamente das outras 

construções da urbe, porque era grande, espaçosa, alta, tinha varandas, janelões e era 

coberta de zinco. 

  De uma fotografia do distrito de Pennapolis do início da década de 1910, 

podemos destacar a visualização dessas duas construções. O Palácio do Governo no alto 

e a casa da família Parente embaixo. Ambas as construções destoando das poucas que 

estão nos arredores (Foto 14). 

  A fotografia demonstra primeiramente como que essas duas construções eram 

referenciais para Rio Branco. Cenicamente atraiam os olhares dos moradores do Volta 

da Empresa, distrito do lado oposto do rio Acre. A casa dos Parente era uma mansão 

chamativa, incomum para os padrões e condições urbanas de Rio Branco. No cume da 

colina o Palácio e sua forma que lembra duas casas coladas. 
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Foto 14: Panorâmica do distrito de Pennapolis, Rio Branco, em 1910 (Detalhe). 

 
Fonte: Cruz, Oswaldo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre.  

 

  Através dessa imagem podemos ver o nascimento desse conjunto arquitetônico 

que dominou a aparência de Rio Branco ao longo das décadas de 1910 e 1940. Tanto a 

casa dos Parente quanto o Palácio tinham telhados pontiagudos, com forma triangular, 

eram de madeira e possuíam grandes janelões. Comparativamente (Fotos 13 e 14) as 

casas da Rua Abunã, que foram captadas na imagem do início da década de 1920, 

dialogam com essas duas construções de formato original. 

  Deduzimos que a casa dos Parente era tão importante para a cidade de Rio 

Branco, que foi capaz de inspirar o sanitarista Oswaldo Cruz, que fez um registro dela 

para acrescentar em seu relatório da viagem que fez ao Acre no início da década de 

1910 (Foto 15).  

  A fotografia de Cruz retrata a casa a partir de sua lateral, aparecendo em um 

canto. Ao fundo veem-se as casas do distrito do Volta da Empresa, embaixo há um 

transeunte passando num caminho. A casa em si aparece sozinha, é possível notar que 

ela era suspensa em barrotes, tinha três grandes janelas, um telhado alto e tinha grandes 

proporções. 

Podemos notar que a fotografia apresenta um tom melancólico. O homem que 

transita na foto é pequeno, fugaz, os barrancos do rio Acre dominam a paisagem, as 

casas ao fundo e a floresta emoldurando o quadro acabam por realçar a residência dos 

Parente no seu isolamento. Há uma mensagem que procura reafirmar a beleza 
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arquitetônica daquela construção em específico. Esse realce fica ainda mais acentuado 

porque essa é a única que Oswaldo Cruz focaliza de uma residência em Rio Branco, as 

outras sempre retratam partes da cidade como um todo (Foto 15). 

 
Foto 15: Vista da residência da família Parente em Pennapolis, Rio Branco, no ano de 

1910. 
 
 
Fonte: Cruz, Oswaldo. Relatório. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Acre.  

 

  Agora recorremos a alguns exemplos que demonstram como esse conjunto se 

espalhou pela cidade. Os moradores de Rio Branco fizeram uso dele em casas 

habitacionais, sedes de repartições e em prédios comerciais. 

  Nas repartições públicas esse conjunto foi adaptado aos mais diversos usos, 

sendo o mais significativo deles o do Grupo Escolar 24 de Janeiro, inaugurado no final 

da década de 1910. Localizado em uma rua homônima, o Grupo foi das primeiras 

grandes escolas de Rio Branco e era frequentado por crianças oriundas de várias classes 

sociais.  

  Uma das primeiras fotografias do Grupo data do início da década de 1920 e foi 

retirada em uma data comemorativa qualquer. Na panorâmica é possível vermos as 

crianças uniformizadas, misturadas e alinhadas em frente à escola. Espalhadas pelas 

varandas e janelas, vemos os funcionários do estabelecimento de ensino (Foto 16). 
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  O flagrante da imagem capta a composição social, física e gestual dos alunos do 

grupo escolar, oferecendo várias possibilidades de leitura. Para o nosso problema, nos 

interessamos pelo aspecto da escola, que dialoga com o conjunto arquitetônico 

predominante na cidade de Rio Branco entre 1903 e 1940.  

   

Foto 16: Grupo Escolar 24 de Janeiro, no distrito do Volta da Empresa, Rio Branco, na 
década de 1920. 
 

 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

 

  O Grupo 24 de Janeiro ficava no Volta da Empresa e possuía duas alas, que 

eram ligadas por um corredor central. Era todo ele de madeira, com varandas nas 

laterais, possuindo grandes janelas, telhado pontiagudo e coberto com telhas de zinco. 

Visualmente ele dialoga profundamente com a casa dos Parente e com o Palácio do 

Governo em Pennapolis (Foto 15). 

Se cortássemos o Grupo ao meio, ele ficaria perfeitamente parecido com a sede 

de outra repartição pública da capital, a da sua prefeitura inaugurada no início da década 

de 1920. Com a unificação das prefeituras departamentais do Acre em 1920, Rio Branco 

tornou-se de vez na capital do Território e seu antigo Palácio do Governo virou a sede 

do executivo. A prefeitura passou a ser abrigada em outra construção. 

A fotografia da Prefeitura de Rio Branco foi tirada pouco tempo depois da 

inauguração do prédio. Há no frontispício um logotipo da municipalidade, duas 
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varandas laterais que seguem a extensão do edifício e três grandes janelas, que poderiam 

ser portas não fossem os parapeitos em cada uma (Foto 17).  

 

 Foto 17: Prefeitura de Rio Branco no início da década de 1920. 

 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

 

 Se compararmos a sede da prefeitura com o Grupo 24 de Janeiro, veremos que 

essas duas construções eram muito parecidas entre si, salvo, obviamente, algumas 

diferenças como alguns enfeites e o tamanho de cada uma delas.   

 Para além das repartições públicas, o uso desse modelo arquitetônico foi 

privilegiado pelas elites da cidade de Rio Branco. Os coronéis da borracha, 

comerciantes, políticos e funcionários públicos graduados usaram extensivamente esse 

tipo de construção em suas residências, que mais pareciam palacetes espalhados pelas 

ruas da capital. 

 Um desses palacetes famosos era a casa do coronel da Polícia Militar do Acre, 

Fontenelle de Castro. Construída no início da década de 1920 por um comerciante 

árabe, a casa foi adquirida por Castro que passou a residir ali na década de 1930. 

Localizada em uma das principais ruas de Pennapolis, essa residência virou um ponto 

de encontro para os debates políticos das elites e por abrigar a primeira piscina da 

cidade435 (Foto 18).  

                                                 
435 Histórico do bem. Processo de Tombamento do Palácio Rio Branco. Rio Branco: Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, 2003. p. 2-3. 
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 Em uma fotografia do final da década de 1930, podemos ver a casa de 

Fontenelle de Castro ao fundo da imagem, isolada no meio da rua e atrás da praça 

Rodrigues Alves. Seu aspecto é muito parecido com o da prefeitura da cidade. O que é 

peculiar nessa construção talvez seja a projeção de sua varanda, que sobressai do corpo 

principal da casa. 

 

Foto 18: Foto da praça Rodrigues Alves, Rio Branco, Acre, década de 1930 (detalhe). 

 

Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 

de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

 

 O modelo da casa de Fontenelle de Castro seguia os padrões de seu tempo na 

capital acreana e até hoje ela encontra-se preservada. Com o passar das décadas essas 

casas que um dia cobriam ruas e ruas de Rio Branco foram desaparecendo e poucas 

delas permaneceram de pé, mas mesmo essas ficaram muito alteradas. Duas apenas 

foram preservadas: a casa de Fontenelle de Castro, que na década de 1980 se 

transformou no bar Casarão e na década de 2000 foi adquirida pelo Estado; o clube 

Tentâmen, que fora aberto na década de 1920 e depois de algumas décadas permaneceu 

abandonado até ser, também, adquirido pelo Estado nos anos de 1980, sendo preservado 

desde então. 

Poderíamos aqui recorrer a diversas outras fotografias de membros da elite da 

cidade de Rio Branco para continuarmos nesses paralelos, demonstrando como em cada 

uma delas os elementos comuns desse conjunto arquitetônico apareciam e quais delas 

tinham determinadas peculiaridades. Mas vejamos apenas mais um exemplo dessas 

residências. 
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 Trata-se de uma casa nas proximidades do Palácio do Governo, bem no centro 

da cidade. A fotografia dessa casa é do final da década de 1910 e demonstra uma 

construção que é muito parecida com as anteriores (Foto 19). 

 Por detrás de belas palmeiras, a casa aparece com os elementos comuns das 

outras, mas tem algumas diferenças como um telhado coberto com cavacos, pintura 

branca, uma base e seu quintal todo em alvenaria. Até mesmo as divisórias do terreno 

da casa eram em alvenaria. Esses elementos – a pintura e a presença de alvenaria – 

indicam que os proprietários dessa casa eram pessoas muito ricas. 

 

Foto 19: Residência familiar em Pennapolis, Rio Branco, na década de 1910. 
 

 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 

 Mas não foram apenas as repartições e casas de grandes comerciantes da capital 

que trataram de espalhar pela cidade esse conjunto arquitetônico. Os moradores mais 

humildes de Rio Branco também trataram de fazer suas leituras dessa moda estética de 

construção, como é o caso de uma fotografia de um bairro popular nas proximidades do 

centro da cidade na década de 1920 (Foto 20). 

 Nas fotografias antigas de Rio Branco que foram consultadas não se veem 

imagens de casas populares da capital acreana e essa panorâmica é a única desse tipo, o 

que realça ainda mais a sua importância. Datada do final da década de 1910, retrata 

casas muito pequenas, o que se visualiza quando às comparamos com os dois homens 

no canto da foto. Eram coladas e não possuíam quintais.   
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 As casas têm uma construção simples e são muito limpas, o que quebra o 

paradigma de que as pessoas mais pobres são sujas. O esmero dessas construções indica 

que seus proprietários souberam adaptar o modelo arquitetônico em moda na cidade 

para as suas necessidades, padrões estéticos e usos. O telhado delas, por exemplo, é um 

indicio forte da resistência desses moradores a precariedade reinante da capital acreana. 

Eram feitos de palha, um material natural abundante e barato, mas eram pontiagudos, 

altos e “como são também as construções desta terra”. 

 

Foto 20: Bairro popular nas proximidades do centro de Pennapolis, Rio Branco 
(Posteriormente conhecido simplesmente como Papouco), final da década de 1910.  
 

 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 

 O fato de essas casas terem o telhado de palha é que seus moradores não tinham 

como adquirir folhas de zinco. Mas os elementos comuns daquele conjunto 

arquitetônico que dominava o cenário da cidade estavam presentes nessas construções, 

porque seus telhados eram pontiagudos e na medida do possível essas casas tinham 

janelas proporcionalmente grandes. Visualmente elas eram parecidas com o prédio da 

Prefeitura, com o Grupo 24 de Janeiro e com as casas dos grandes senhores da elite de 

Rio Branco (Fotos 20, 16 e 18). 

 O que percebemos é que a lógica identitária dessas construções se modificava de 

acordo com seus usos, com o passar do tempo e, principalmente, o poder aquisitivo de 

seus moradores. Esse conjunto se espalhou também no meio comercial da cidade, 
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dominando as sedes de mercearias e empresas diversas. Uma foto dos barracões da 

outrora Rua Olympio da Silveira datada da década de 1940 indica isso (Foto 21). 

 Nessa fotografia do principal centro comercial da capital do Acre podemos ver 

como essas casas comerciais eram grandes. Suas portas principais ocupavam quase todo 

o espaço das fachadas, o que permitia uma fácil circulação da clientela. Novamente a 

presença das taboas de madeira, dos telhados pontiagudos e das telhas de zinco 

dominam essas construções (Foto 21). 

 

Foto 21: Principal rua comercial de Rio Branco, 1948. 
 

 
 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 

 As fotografias que reunimos nessa breve análise narrativa sobre esse conjunto 

arquitetônico de Rio Branco, dominante em sua paisagem entre as décadas de 1910 e 

1940, fazem parte de um arranjo de imagens que se encontram no Departamento de 

Patrimônio Histórico e Cultural do Acre e são oriundas de vários relatórios de governo 

do Território Federal do Acre.  

 Compondo textos oficiais destinados para comunicações entre os governantes do 

Acre e funcionários dos ministérios do governo federal, essas panorâmicas tinham 

objetivos diversos como demonstrarem a movimentação comercial de Rio Branco (Foto 

21), obras de reforma em repartições públicas (Fotos 16 e 17) e até comemoração de 

datas cívicas (Foto 19). 
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 Quando visualizamos o álbum Rio Branco Antiga, o depósito onde todas elas 

foram reunidas no Departamento, percebemos que algumas daquelas retratavam uma 

série de construções que tinham elementos e formas em comum. Percebemos que ali 

havia um conjunto arquitetônico que foi construído e adaptado às condições precárias da 

capital acreana. 

 Enfatizamos que esse conjunto arquitetônico dominou a paisagem de Rio 

Branco, porque seus moradores adaptaram suas construções aos materiais baratos e 

então disponíveis. Usando a madeira e majoritariamente o telhado de zinco, essas casas 

e pontos comerciais eram baratos de se construir, resistentes e adequadas às condições 

climáticas amazônicas, porque eram relativamente altas, o que distanciava o abrasante 

calor do sol e arejadas por grandes portas e janelas.  

 Essas construções abundantes em Rio Branco, que estavam atentas às condições 

e ao clima da região, podem ser consideradas um conjunto arquitetônico eclético. 

Segundo a professora Annateresa Fabris, a arquitetura eclética foi dominante no Brasil 

entre o final do século XIX e início do XX, podendo ser encontrada tanto nos grandes 

palácios, instituições públicas, casas de ricos burgueses e pessoas humildes. Nas suas 

palavras a arquitetura eclética surge em função da destinação que vai ter, misturando 

vários modelos estilísticos desde o neoclássico, passando pelos chalés pitorescos e até 

quiosques neogóticos. O movimento do ecletismo seria uma verdadeira colagem 

poliestilística436.  

 A noção de que a arquitetura eclética surgiu nesse período e sua forma atendia a 

função da edificação parece ser recorrente no meio dos autores que a estudaram, como é 

o caso de João Henrique Bonametti, que em um artigo sobre esse tema diz que   

 

Essa arquitetura eclética tinha dois níveis muito distintos: o útil e o 
decorativo. Pode-se definir o ecletismo como o desenho feito em muitos 
estilos, mais especificamente a prática de selecionar o melhor dentre vários 
estilos tentando criar um estilo de maior perfeição. Nele percebe-se uma 
reavaliação de conceitos e teve fator relevante, a revisão dos princípios e 
valores dos estilos passados. Através das necessidades que deveriam ser 
atendidas pelas construções se procurou recuperar de cada estilo 
arquitetônico o que se destacasse e interpretasse melhor a intenção do 
projeto437. 

 

                                                 
436 Fabris, Annatereza. Arquitetura eclética no Brasil: o cenário da modernização. Anais do Museu 
Paulista, São Paulo, vol. 1, n. 1, p. 131-143, 1993. p. 140. 
437 Bonametti, João Henrique. A arquitetura eclética e a modernização da paisagem urbana. Revista 
Científica da FAP (Online), Curitiba, vol. 1, p. 20-31, 2006. p. 23-24. 
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 Então como se vê a arquitetura eclética era de fato poliestilística, porque buscava 

reafirmar construções com formas de diferentes tipos e que ao mesmo procurava ser 

útil, adequando-se aos destinos de uso dos seus habitantes. Em fins do século XIX 

Manaus e Belém irradiavam centros urbanos que se modificavam aos moldes da 

arquitetura eclética. A moda entre os membros da elite dessas cidades era usar os 

trabalhos de arquitetos italianos. 

 O mais destacado deles certamente foi Filinto Santoro, que mediante o mecenato 

de políticos, comerciantes e empresários construiu palacetes, ruas e praças nessas duas 

cidades. O ecletismo de Santoro fundia-se predominantemente com o neoclassicismo, 

onde as construções tinham uma caixa mural neoclássica e interiores dotados de vários 

modelos438. 

 Em Rio Branco as construções ecléticas que dominaram sua paisagem nas 

primeiras décadas do século XX tinham um aspecto de chalés românticos, dotados de 

ornamentos e em muitos casos suas fachadas apresentavam uma profusão de 

lambrequins, com vários estilos e formas que seguiam os gostos mais variados. 

  

Foto 22: Casa de lambrequins em Curitiba (década de 2010). 
 

 
Fonte: http://aguasmornas.sc.gov.br/lambrequim.htm. Acessado em 03 de março de 2012. 

 

 Esse modelo de construção em formato de chalés dialogava com as casas de 

lambrequins suíços, que usavam quase sempre madeira e se espalhavam pelo Brasil nas 

                                                 
438 Lima, Alexandre Martins de; Lima, Ana Carolina. F. Legitimando a Modernidade: arquitetura eclética 
de Filinto Santoro. Traços, Belém, v. 11, p. 17-31, 2009. p. 13. 
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áreas de ocupação de migrantes europeus. Na cidade de Curitiba, por exemplo, diversas 

dessas casas ainda podem ser contempladas com esse estilo (Foto 22). 

Essa casa típica de Curitiba data provavelmente da primeira metade do século 

XX, é toda feita em madeira, tem janelões e um telhado com telhas de barro. Os 

lambrequins adornam toda a extensão de seus beirais. Na Rio Branco de 1920, diversas 

casas tinham um formato muito parecido (Foto 23). 

Nessa fotografia podemos perceber duas casas que seus frontispícios têm muitas 

diferenças, mas seus formatos são muito parecidos. Elas possuem janelões e tal como a 

casa de Curitiba, têm varandas nas laterais e os beirais adornados em lambrequins. 

Aliás, esses adornos nas residências de Rio Branco são maiores e mais chamativos, ao 

passo que na curitibana o telhado era coberto em telha de barro, as taboas são 

sobrepostas e há uma pequena janelinha na platibanda (Foto 23). 

 Obviamente que entre uma casa e outra há diferenças, mas se visualizarmos as 

fotografias em conjunto (Fotos 22 e 23) podemos perceber que elas têm um formato 

comum, adotam os mesmos materiais e seguem um padrão arquitetônico mais ou menos 

coeso e disperso pelo território nacional. Por esse motivo podemos dizer também que o 

estilo eclético era uma moda comum e espalhada pelo Brasil (Curitiba e Rio Branco 

distam milhares de quilômetros uma da outra e estão em lados opostos do país). 

 

Foto 23: Casa com modelos lambrequins na fachada em Rio Branco na década de 1920. 
 

 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
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 A presença dos lambrequins era comum tanto nas casas de Curitiba quanto em 

Rio Branco. Mas as residências paranaenses usavam esses adornos de uma maneira 

mais simples, com tamanhos pequenos (Fotos 23 e 24). 

 

Foto 24: Casa com lambrequins em Curitiba (detalhe), década de 2010. 

 
Fonte: http://aguasmornas.sc.gov.br/lambrequim.htm. Acessado em 03 de março de 2012. 

 

 Em Rio Branco, por outro lado, os lambrequins eram vistosos, maiores e tinham 

pontas para cima e para baixo. O frontispício do Grupo Escolar 24 de Janeiro é um 

exemplo de como eram usados esses adornos na capital acreana (Foto 25). 

 

Foto 25: Grupo escolar 24 de Janeiro, Rio Branco, detalhe dos lambrequins em sua 
fachada, década de 1920. 
 

 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
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Enfatizamos que havia uma distância territorial hercúlea entre Curitiba e Rio 

Branco no início do século XX, mas através desses elementos arquitetônicos, 

percebemos que esse limitador geográfico não era empecilho para que houvesse um 

diálogo das produções culturais entre as várias partes do país. Os lambrequins e a forma 

dessas construções indicam esse circuito e eram detalhes importantes para a 

caracterização de uma construção eclética.  Retomando Annateresa Fabris, a autora nos 

informa que os chalés de estilo eclético tinham um gosto pelo pitoresco, por adornos 

caprichosos como é o caso dos próprios lambrequins, estuques e ornamentos 

diversos439. 

 Fabris diz que no Brasil o movimento eclético na arquitetura tem uma relação 

muito profunda entre a arte e a engenharia aplicada. A função de representação 

conferida à arquitetura diz respeito ao uso de tipologias burguesas, que optam pelo 

ornamento das fachadas com detalhes decorativos. Um caso de arquiteto que usava e 

abusava dessa técnica era José de Magalhães, chefe da construção de Belo Horizonte no 

início do século XX. Magalhães era formado na Escola Nacional de Belas Artes e tinha 

estagiado na Escola Nacional de Desenho e de Matemática, ambas em Paris440. 

 Dentre as várias obras de José de Magalhães, que era conhecido pela mistura que 

conseguia realizar com o neoclassicismo, encontramos uma, porém, que dialoga em 

diversos sentidos com as casas ecléticas da Rio Branco do início do século XX. Trata-se 

da Capela do Patriarca no município mineiro de Codisburgo. 

 Nas primeiras décadas do século XX, José de Magalhães comandou as reformas 

da Capela do Patriarca modificando sensivelmente seu antigo aspecto colonial. Através 

da fotografia podemos ver que ela ficou alta, com grandes janelas e portas que remetem 

ao estilo gótico. Nas laterais existem dois prolongamentos, dotados com portas e janelas 

(Foto 26). 

 A reforma operada pelo arquiteto conferiu a capela um aspecto funcional, 

porque a construção ficou arejada pela altura do teto e uso de tantas portas e janelas. 

Não podemos deixar de notar que o formato geral dessa edificação remete às casas de 

Rio Branco das quais falamos. Há semelhanças no telhado pontiagudo, na fachada e nos 

espaços laterais, que lembram as varandas das residências da capital acreana. 

 A Capela do Patriarca de José de Magalhães, as casas com lambrequins de 

Curitiba e as antigas residências e pontos comerciais de Rio Branco entre 1910 e 1940 

                                                 
439 Fabris, Annatereza, opt. cit., 1993, p. 139. 
440 Id, ibid, p. 138. 
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nos indicam que há um circuito arquitetônico comum no Brasil onde uma determinada 

forma mais ou menos regular de construção eclética foi se consolidando em certas 

paisagens urbanas.  

 

Foto 26: Capela do Patriarca no município mineiro de Codisburgo (Década de 2010). 

 
 
Fonte: http://www.cordisburgo.mg.gov.br/portal1/municipio/localizacao.asp?iIdMun=100131210. 
Acessado em 03 de março de 2012. 
   

O domínio dessas paisagens por construções que seguiam essa forma comum era 

parte de um processo maior, vivenciado em todas as regiões do Brasil, em que as suas 

cidades foram sendo tomadas por obras de reformulação urbana. Em muitos casos essas 

obras foram interpretadas como simples cópias das reformas de Paris de Georges-

Eugène Haussann. Annateresa Fabris contesta essa ideia ao debater com Yves Bruand: 

 

Quando se aponta para esse fato não se deseja, porém, liqüidá-lo rapidamente 
como faz Yves Bruand, que considera a arquitetura brasileira do início do 
século XX destituída de originalidade, interessada tão somente na imitação 
‘de obras de maior ou menor prestígio pertencentes a um passado recente ou 
longínquo’ ou em ‘meras cópias da moda então em voga na Europa’, a 
exprimirem ‘um complexo de inferioridade’441. 

 

                                                 
441 Id, ibid, p. 156. 
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 A autora afirma que ao mesmo tempo em que aquelas reformas urbanas do 

Brasil nos princípios do século XX são interpretadas como um complexo de 

inferioridade se elabora uma reafirmação da teoria da dependência. Segundo ela há 

outro imperativo, de verificar quais as razões e motivos que levaram às elites brasileiras 

de quererem ser estrangeiras (nas suas palavras do 'desejo de ser estrangeiro' – grafadas 

com aspas no original). 

 Fabris diz que os lemas da nascente república brasileira são o progresso, 

indústria, capital e modernização e neles se inscrevem uma noção de prosperidade que 

mascaram os conflitos sociais. Diz que se esses são os pressupostos da noção de 

modernidade do Brasil na virada do século e não caberia à ideia de pensarmos o 

movimento arquitetônico eclético como uma simples mimésis compensatória ou modelo 

cultural inautêntico, cópia da Europa. A questão seria entender como se deram as 

escolhas, o que foi adotado e quais os produtos finais da incorporação de elementos 

arquitetônicos que foram trazidos de vários lugares para o país442. 

 Mas mesmo com essas observações, muitos autores que contribuíram para os 

estudos do movimento eclético da arquitetura no Brasil trataram de compreender essa 

corrente como uma cópia. Bonametti, por exemplo, diz que o centralismo da França e 

Inglaterra no final do século XIX foi responsável pela transformação do padrão eclético 

cultural brasileiro, que operou tão somente uma cópia do que vinha sendo feito nesses 

dois países443. 

 Alexandre Martins de Lima diz que na virada do século XIX para o XX, as 

cidades amazônicas de Manaus e Belém transformaram-se em “lócus natural da 

modernidade”444, sugerindo que essas urbes encravadas no meio da floresta seriam 

espaços 'naturais' para o desenvolvimento do ecletismo, esquecendo-se que por detrás 

das fachadas dos palacetes, grandes casas comerciais e equipamentos urbanos como 

bondes, praças e jardins, existiam os processos históricos que as constituíam. 

 Apesar de fornecer dados imprescindíveis sobre os trabalhos do arquiteto Felinto 

Santoro nessas duas cidades e o processo de adaptação que operou, Lima enfatiza e 

reafirma a ideia de que as obras ecléticas desses centros amazônicos foram feitos à 

imagem e semelhança das do plano urbanístico de Haussmann445. 

 

                                                 
442 Id, ibid. 
443 Bonametti, opt. cit., p. 6. 
444 Lima, opt. cit, p. 11. 
445 Id, ibid. 
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Quando a natureza toma de conta. 

 

 Rio Branco é assolada todos os anos pelas alagações e a natureza cuidou para 

que a cidade  não se esqueça de que está na Amazônia. Atravessada ao meio pelo rio 

Acre, a distante capital acreana tem de enfrentar em quase todos os invernos os castigos 

das cheias do período, que sempre tomam de conta do cotidiano de seus moradores. No 

início do século XX essas cheias colocavam em xeque as pretensões de uma cidade que 

procurava se embelezar com os recursos da borracha. 

 Os quadros das alagações demonstram principalmente a força do rio Acre, que 

em poucos dias de chuva deixa de ser um manso curso de águas para se transformar em 

uma torrente que cobre ruas, praças e casas da cidade. Desde há muito essas imagens 

povoam o dia a dia de seus habitantes, que têm de lidar com essa invasão da natureza 

(nesse caso poderíamos dizer que se trata de uma lembrança bastante viva de que o 

espaço da várzea do rio já era da natureza).  

 Nesse momento reunimos algumas fotografias que nos falam das alagações em 

Rio Branco. Algumas delas (Fotos 27, 30, 31 e 35)446 foram coletadas nos relatórios de 

governo e são oriundas dos bancos de imagens do Departamento de Patrimônio 

Histórico e Cultural do Acre. Não encontramos os textos desses relatórios, mas 

supomos que elas ou faziam parte de alguns relatos oficiais sobre os flagelos das cheias 

do rio Acre ou destinavam-se a compor pedidos de verbas junto ao governo federal. Em 

qualquer uma dessas possibilidades (que não se excluem, muito pelo contrário), essas 

fotografias davam um tom dramático aos relatórios, oferecendo aos leitores dessas peças 

de comunicação oficial retratos sobre os problemas da capital acreana. 

 As outras (Fotos 29, 32 e 33) são partes integrantes de alguns álbuns familiares, 

que foram doados para os acervos do referido Patrimônio Histórico. Não foi possível 

sabermos quando ocorreram essas doações, mas essas imagens pertenceram a algumas 

famílias de Rio Branco que moravam no distrito do Volta da Empresa, hoje chamado 

simplesmente de Segundo Distrito. 

 As do primeiro grupo tinham um leitor dirigido, os assessores dos ministérios do 

Palácio do Catete, burocratas do governo que muitas vezes nem liam os textos dos 

relatórios, mas que poderiam prestar atenção em uma ou outra daqueles documentos. Os 

álbuns familiares, por sua vez, tratavam de guardar recordações dos momentos vividos 

                                                 
446 As demais fotos dessa seção são fotografias do autor e do Arquivo Nacional, que são complementares 
a esses grupos. 
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nas alagações pelas famílias, que poderiam recorrer a elas para avivar nas memorias 

aqueles momentos. 

 Tanto para um quanto para outro desses tipos de leitores essas fotografias tinham 

o objetivo de guardar nos seus dispositivos de transmissão – os relatórios ou os álbuns 

de famílias – algumas imagens que falavam das alagações em Rio Branco. Obviamente 

que há diferenças entre esses dois conjuntos de imagens, como o flagrante dos 

descontraídos tripulantes das catráias atravessando o rio Acre (Foto 33), mas elas têm 

muitos elementos em comum como a qualidade das mesmas, o jogo com a iluminação e 

até mesmo a presença das crianças.  

 As que serão discutidas ao longo dessa investigação são partes essenciais dos 

textos em que se inseriam ou dos álbuns que as guardavam, oferecendo aos seus leitores 

imagens de uma época, de momentos vividos, que poderiam ser recordados ou 

oportunizar àqueles que nunca tiveram em Rio Branco uma brecha de acesso a 

determinados contextos. Chartier diz que o ato de escrita tem algumas peculiaridades, 

dentre elas as várias formas de tentar provar os argumentos expostos com citações, 

notas de pé de página ou cálculos. Nas suas palavras,  

 

Cada uma dessas maneiras de provar a validade de uma análise é 
profundamente modificada visto que o autor pode desenvolver sua 
argumentação segundo uma lógica que não é mais necessariamente linear e 
dedutiva, mas sim aberta, expandida e relacional, pois o próprio leitor pode 
consultar os documentos (arquivos, imagens, palavras, música) que são os 
objetos ou os instrumentos da pesquisa447. 

 

 Chartier diz que a sequência linear dos argumentos e uso dos suportes para sua 

comprovação nos textos escritos faz parte dos jogos de convencimento do leitor, 

permitindo a estes possibilidades de leituras que escapam de qualquer enquadramento 

prévio448. Podemos dizer que a leitura que operamos dessas fotografias é apenas mais 

uma possível, já que elas próprias foram feitas para comprovar algum ponto dos 

relatórios, expor como prova determinados acontecimentos ou guardar momentos 

especiais para serem recordados. Então, o que há de comum é que eram suportes que 

ofereciam uma comprovação de como a Rio Branco do início do século XX era 

precária. 

 Essa precariedade nos permite tematizar com mais profundidade, portanto, a 

inserção do Acre no período da borracha. Esse contexto, já vimos, tinha um lado da 
                                                 
447 Chartier, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: Ed. Unesp, 2002. p. 108. 
448 Id, ibid, p. 107. 
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opulência, que fazia parte de um projeto de consolidação das elites seringalistas, que 

trataram inclusive de urbanizar Manaus, Belém e Rio Branco, mas que se mostrou 

inconcluso, como podemos perceber ao longo dos quadros sobre a precariedade. 

 Mas mesmo no meio da precariedade podemos ler através das fotografias uma 

positividade das experiências dispares das pessoas que tinham que lidar com esse 

processo de pobreza material, a resistência. Se havia um Acre da opulência, pode-se 

dizer que existia um Acre dos barrancos onde a precariedade não foi obstáculo para a 

ocupação dessa região isolada da Amazônia. 

 Tomadas em conjunto, essas imagens da precariedade podem expor como as 

alagações alteravam o cotidiano da capital acreana entre as décadas de 1910 e 1940. Um 

dos primeiros registros dessas alagações data do início dos anos de 1920 e capta o rio 

adentrando nas casas da Rua Abunã no distrito do Volta da Empresa (Foto 27).  

A panorâmica trata de captar a perfeição como essa natureza toma o espaço 

urbano da cidade de Rio Branco no início do século XX. As lentes do fotógrafo fitaram 

as crianças em primeiro plano, um rapaz e um grupo de pessoas ao fundo. O casario da 

cidade está completamente tomado pelo rio, que traz pedaços de árvores, água e 

possivelmente toda sua fauna aquática. 

Chama atenção na fotografia a presença de crianças, o que será recorrente em 

outras que tratam das alagações. As crianças seriam um componente social para os 

fotógrafos desse contexto, tendo em vista que o transbordamento do rio paralisaria as 

aulas, transformava a cidade em um parque de águas e daria espaço para novas 

brincadeiras? É possível que a cidade alagada oferecesse às crianças de Rio Branco 

novas possibilidades, talvez por isso elas tomassem as ruas e sempre estivessem 

presentes. 

Destarte, a imagem (Foto 27) demonstra como o rio altera a urbanidade. A 

calamidade das águas impede o comércio de funcionar regularmente, porque os 

empresários têm de trepar449 os produtos para não serem estragados, os moradores 

devem vigiar constantemente o nível do rio e em algumas regiões populações inteiras 

têm de ser removidas para lugares mais altos.  

Tudo isso concorre para uma modificação do cenário urbano, que passa a ser 

determinado pelo ritmo da natureza e todos os anos as populações de Rio Branco 

tinham de lidar com o rio, que subia e modificava seus cotidianos. Uma fotografia que 

                                                 
449 O termo trepar na região tem um sentido de suspender qualquer objeto para não ser engolido pelas 
águas. Pode ser designado também para suspender objetos em qualquer situação.  
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flagra a cidade prestes a ser alagada é outra de 1908 que capta uma vista por inteiro da 

Rua Abunã no Volta da Empresa (Foto 28). 

A foto mostra uma cidade pequenina, comprimida entre as árvores e o rio 

potente. As águas parecem que vão engolir tudo e as construções de madeira acentuam a 

fragilidade da urbe perante a natureza. Ela tem uma composição em que o habitat 

aparece meio que destruído, porque há galhos soltos em primeiro plano.  

 

Foto 27: Alagação da Rua Abunã, Rio Branco, em 1922.  
 

 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
  

Foto 28: Vista do Volta da Empresa, Rio Branco, prestes a ser alagado em 1908. 
 

 
Fonte: Arquivo Nacional. Vistas da vila Rio Branco em 1908. Acervo BR.AN.RIO.02.FOT.235. 
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 O rio parece engolir a cidade. As fossas e/ou privadas alagadas às margens do 

rio Acre parecem sugerir que as casas da Rua Abunã estão prestes a passar pelo mesmo 

infortúnio. O tema é dado pelo tom de calamidade natural, em que o ser humano e seu 

gênio estão em um plano inferior (Foto 28). 

 Mas se essas fotografias sugerem a invasão das águas, a tomada da urbe pela 

potência do rio Acre, há outras que demonstram que os moradores de Rio Branco 

encaravam tudo isso com normalidade. Todos os anos essas pessoas tinham de lidar 

com essa adversidade. Logo tratavam de superar esses problemas tentando manter ou 

adaptar suas tarefas. Os moradores da cidade aparecem em meio às alagações como se 

aquilo fosse normal. Esse tom de normalidade é visível em uma fotografia do bairro 

Seis de Agosto da metade da década de 1930 (Foto 29). 

Aqui as ruas do bairro Seis de Agosto, no Volta da Empresa, estão tomadas de 

água. Um senhor encostado no muro de uma casa olha para o rio em segundo plano, 

quase que despreocupado. No centro um grupo de meninas molhadas e um menino sem 

camisa parecem que estavam brincando antes da tomada da foto e a partir desses 

elementos reafirmamos que a maneira como as pessoas foram captadas denota uma 

normalidade da alagação, dão um tom corriqueiro para esse período invernoso.  

 

Foto 29: Crianças brincando na rua alagada no bairro Seis de Agosto, Rio Branco, 
Acre, início da década de 1930. 
 

 
Fonte: Foto familiar doada. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
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 Essa imagem de normalidade é mais acentuada em uma panorâmica do 

cruzamento entre as ruas Abunã e a Vinte e Quatro de Janeiro, também do distrito do 

Volta da Empresa, no começo de 1930 (Foto 30). Ali as pessoas perambulam pelas ruas 

tranquilamente, as crianças brincam e o poder das águas invadindo as casas é um 

problema que aqueles moradores sabiam vencer. 

 Trata-se de um flagrante curioso dos moradores de Rio Branco. Aí estão 

presentes mulheres, crianças e homens, muitos com chapéus e todos trajando roupas 

brancas. O tom de normalidade é dado pelas senhoras sentadas na calçada, que parecem 

não ligarem muito para o fotógrafo, assim como a menina que olha para algo em suas 

mãos. Na janela de uma das casas um casal espreita as lentes da câmera e ao fundo os 

homens posam, assim como o menino em primeiro plano, que cruza os braços como um 

modelo de passarela. Tudo ali é normal, inclusive a presença das águas adentrando nas 

ruas e casas da cidade. As pessoas cuidam muito mais do visual perante o fotógrafo do 

que com a aparente calamidade da alagação. 

 

Foto 30: Panorâmica da Rua 24 de Janeiro com a Abunã na alagação de 1932, Rio 
Branco. 
 

 
 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

 

 As roupas claras indicam também esse tom de normalidade do cotidiano da 

alagação, porque estão limpas, ou seja, os moradores de Rio Branco sabiam andar por 
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entre as ruas alagadas sem se sujarem. Alguns homens levantam suas calças até o joelho 

inclusive. O rio Acre tem águas barrentas, que transportam tantos sedimentos que 

poderiam sujar essas roupas brancas (Foto 30). 

 Segundo John Hemming a região amazônica pode ser dividida de várias formas, 

sendo a mais simples delas aquela que apresenta subdivisões de acordo com os rios das 

suas várias regiões. Dos três tipos de rios amazônicos, existem aqueles que têm a água 

castanho leitosa, são relativamente jovens e drenam sedimentos de seus leitos450. 

 O rio Acre é proveniente desse tipo, pois seu curso é jovem, apresenta regiões 

cujas margens estão derretendo e a cor de suas águas tem esse tom castanho leitosa (na 

região ele é conhecido como um rio barrento). Ainda segundo Hemming, na Amazônia 

a média de precipitação anual de chuvas vai de 2.300 milímetros até 8.000451, o que faz 

com que seus rios encham estupendamente todos os anos.  

Cleuza Maria Damo Ranzi observou que os moradores do Acre não poderiam 

desconsiderar as chuvas da região, adaptando seus trabalhos aos períodos de alternância 

entre o inverno e o verão, que são, segundo ela, as duas únicas estações climáticas 

definidas da Amazônia. Nas suas palavras, 

 

O inverno, marcado comumente de outubro-novembro a abril-maio é 
caracterizado pelo aumento da precipitação pluviométrica, permitindo a 
navegação dos rios e o consequente escoamento da produção acumulada no 
verão. O verão, em razão da diminuição das chuvas, torna-se propício ao 
extrativismo da borracha, concentrando-se nesta tarefa fundamental toda a 
força humana disponível452. 

 

 A autora segue dizendo que a continuidade da vida no Acre estava na 

dependência do equilíbrio entre o inverno e o verão, o que fazia com que seus habitantes 

regulassem seus cotidianos de acordo com o volume dos rios e igarapés, que são cursos 

menores de águas. Em Rio Branco o período invernoso regulava claramente o 

desenrolar das atividades desse centro urbano, tendo em vista que as alagações eram 

constantes.  

 Fica evidente que Rio Branco era uma cidade precária e ao longo dos anos era 

engolida pelo rio Acre. Esse problema vivenciado ano após ano deve-se em grande 

medida ao próprio espaço onde a cidade cresceu, a várzea do rio Acre. 

Concomitantemente a esse domínio da natureza naquele espaço, as populações da 

                                                 
450 Hemming, John. Árvore de rios: a história da Amazônia. São Paulo: Ed. Senac, 2011. p. 419. 
451 Id, ibid, p. 422. 
452 Ranzi, Cleusa Maria Damo. Raízes do Acre 1870-1912. 3 ed. Rio Branco: MM Paim, 2008. p. 25. 



316 

 

capital do Acre vão mostrando que sabiam lidar com esse cenário, procurando adaptar 

seus afazeres.  

 Nessas fotografias sobre as alagações de Rio Branco o que se percebe para, além 

disso, é o lugar da natureza (Foto 31). O rio Acre se mostra potente, caudaloso e 

tomando sua várzea ocupada pela urbe. Elas procuram dar ênfase a essa imagem e a 

mais significativa nesse sentido é uma do final da década de 1920, que foi tomada por 

detrás de alguns arbustos. 

 A composição cênica é genial. O fato de ter sido tomada detrás de um arbusto 

acentua o poder do rio Acre, que joga para a Rua Abunã pedaços de tocos, árvores e 

detritos diversos. Esse entulho é conhecido no Acre como balseiro. A força da natureza 

é realçada também pelo jogo de luz e sombras, que mostram as ondas do rio.  

 Mas mesmo nessa fotografia, que faz literalmente um elogio a potencia natural 

do rio Acre, as pessoas se fazem presentes, pequeninas inclusive em um canto. Há 

crianças ao fundo e um grupo embarcando em uma catráia, prestes a atravessar o curso 

de água que avassalava o centro urbano de Rio Branco. 

 

Foto 31: Rua Abunã alagada em 1920, Rio Branco, Acre. 
 

  
 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 
 Então, mesmo que a presença do rio seja dominante nas fotografias sobre as 

alagações de Rio Branco, a determinação de seus moradores em se adaptar a esse 
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contexto imposto pela natureza é recorrente também. Uma imagem a ser acrescentada a 

essa seção trata justamente das catráias, esse meio de transporte que servia para ligar os 

distritos do Volta da Empresa e Pennapolis da capital acreana (Foto 32). 

  

Foto 32: Vista da travessia das catráias em Rio Branco na década de 1930. 
 

 
Fonte: Foto familiar doada. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

 

 Mesmo em tempos de vazante do rio, as catráias eram o meio de ligação 

privilegiado pelos moradores da cidade. No período invernoso esses pequenos barcos 

eram, portanto, indispensáveis e a fotografia é um flagrante da travessia de duas catráias 

pelo rio Acre na metade da década de 1930. 

A imagem reforça a dominância do rio perante a cidade e a pequenez das 

catráias que o atravessam. De fato a alagação determinava o curso daquela urbe dos 

interiores da Amazônia, mas seus moradores resistiam a esse cenário, se adaptando 

obstinadamente. As duas catráias, seus tripulantes e condutores nessa imagem estão 

tranquilos, atravessando o rio normalmente (Foto 32). 

 O enfrentamento da precariedade experimentada ano após ano pela cidade de 

Rio Branco no seu período invernoso, quando o rio Acre tomava suas ruas, é um tema 

recorrente. Talvez seus fotógrafos procurassem reafirmar a grandiosidade da natureza, 

mas inadvertidamente (ou quem sabe propositalmente) trataram de demonstrar a 

resistência dos moradores da urbe.  

 Dos quadros aqui reunidos, um dos mais significativos sobre esse movimento de 

resistência perante as forças da natureza é outra que tem o tema das catráias da cidade. 

Com a datação aproximada de 1935, a fotografia é uma panorâmica de quatro dessas 

embarcações aportando no Volta da Empresa (Foto 33). 
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Foto 33: Porto das catráias no distrito de Volta da Empresa, Rio Branco, em 1935. 
 

 
Fonte: Foto familiar doada. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

 

 Vê-se ao fundo o Palácio Rio Branco, o Mercado Municipal nas barrancas do 

distrito de Pennapólis e em primeiro plano as quatro catráias. Uma delas está abarrotada 

de passageiros, que são homens e mulheres, todos apertados uns aos outros. Noutra há 

uma bicicleta e três homens. Em uma delas há tão somente o barqueiro e na única que 

não é coberta vê-se um rapaz.  

 As pessoas vestem predominantemente roupas brancas, muito limpas e 

alinhadas. A foto sugere que os condutores das catráias, os catraieiros, e seus clientes 

estão deliberadamente posando para o fotógrafo. Diferentemente da imagem anterior 

(Foto 32), nessa o rio não é o protagonista (Foto 33). Mesmo o rio demonstrando todo 

seu vigor na alagação, a ênfase dessa fotografia está nos seus personagens dentro das 

catráias. Há nela todo um índice que flagra a movimentação das pessoas entre os 

distritos de Rio Branco, ou seja, mostra como elas transitavam de um lado a outro do rio 

Acre. 

 Mas o que nos interessa aqui é dar ênfase justamente a essa característica, de que 

mesmo a natureza tomando de conta da cidade, que era literalmente mergulhada dentro 

do rio Acre, as pessoas encaravam esse tempo como um problema a ser vencido, que 

não colocaria um fim aos seus cotidianos. O tom dessas imagens é o da viva resistência 

dos habitantes da capital do Acre diante das chuvas do inverno amazônico. 
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 Podemos aqui fazer um paralelo rápido entre a Rio Branco antiga e a 

contemporânea, percebendo que mesmo com todas as suas mudanças, diferenciações e 

crescimento, a cidade permaneceu assolada pelos problemas das alagações (Fotos 34, 35 

e 36).  

  

Foto 34: Panorâmica do Calçadão da Gameleira, Rio Branco, prestes a ser invadido 
pela água em janeiro de 2012. 
 

 
Fonte: Foto de Daniel da Silva Klein. 
   

Foto 35: Barco da empresa A Limitada, de Xapuri, ancorado na Rua Abunã, Rio 
Branco, em 1928. 

 
Fonte: Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento 
de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 
 

 Na maior de todas as alagações registradas pela memória da cidade, ocorrida 

entre 2011 e 2012, grande parte da capital do Acre foi literalmente varrida pelo rio 
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Acre. Durante meses o rio cresceu, foi tomando sua várzea e a cidade perdendo seu 

espaço. Uma panorâmica do atual Calçadão da Gameleira, outrora conhecido como Rua 

Abunã, demonstra que está prestes a ser engolido (Foto 34). 

Essa imagem (Foto 34) de 2012 remete a outra panorâmica tirada de um ponto 

parecido, na mesma Rua Abunã, mas datada de 1928, que capta também um barco 

ancorado no cume dos barrancos devido ao volume das águas. O interessante dessas 

duas imagens (Fotos 34 e 35) é que as embarcações estão quase dentro da cidade. 

 A fotografia de 2012 mostra a linha de água do rio quase adentrando no 

perímetro do calçadão, dando ênfase a força da natureza perante a urbe (Foto 34). A 

panorâmica de 1928, por sua vez, capta o rio quase com o mesmo volume de água, 

prestes a adentrar também na Rua Abunã. Há homens no barco e um menino na rua, 

todos posando para o fotógrafo (Foto 35). 

O paralelo que se pode fazer é que o flagelo da alagação persiste em assolar a 

cidade de Rio Branco. Entre essas duas imagens passaram-se oitenta e quatro anos, o 

cenário de ocupação da capital acreana modificou-se, mas o rio permaneceu ali e os 

moradores da urbe teimando em resistir a ele.  

O que acompanhou o rio ao longo desses anos foi a teimosia dos moradores da 

capital em enfrenta-lo. Uma foto da alagação de 2011/2012 que mostra esse 

enfrentamento é outra também do Calçadão da Gameleira (Foto 36). 

 

Foto 36: Estátua do Juvenal Antunes no Calçadão da Gameleira, Rio Branco, na 
alagação em janeiro de 2012. 
 

 
Fonte: Foto de Daniel da Silva Klein. 
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 Essa fotografia flagra a estátua do boêmio de Rio Branco, Juvenal Antunes, no 

Calçadão da Gameleira, que está completamente tomado pelas águas. A estátua parece 

acompanhar a subida do rio. Mesmo com a rua alagada pelas águas, as pessoas 

continuavam a atravessar o local, indo e voltando de seus trabalhos, escolas e afazeres 

(Foto 36).  

 Assim como as outras dessa seção, podemos perceber que o rio permaneceu 

invadindo a cidade e os seus habitantes teimaram em resistir ao inverno, continuando 

com seu cotidiano e residindo em locais que ano após ano são alagados. Essas fotos nos 

falam, portanto, que no Acre do período da borracha a precariedade do meio e a 

resistência dos moradores da região andavam lado a lado. 

  

Algumas notas de encerramento. 

 

 Ao término e a cabo, podemos dizer que Rio Branco cresceu e se constituiu em 

meio à precariedade de seu ambiente e que seus moradores souberam lidar com os 

problemas que assolavam a capital do Acre. Longe, isolada e destituída de recursos 

materiais vistosos Rio Branco cresceu mediante a resistência obstinada daqueles 

homens, mulheres e crianças que contornaram alagações anuais, transpondo o rio Acre 

com catráias, esperando com normalidade as águas adentrarem em suas casas e tocando 

suas vidas das maneiras possíveis. 

 Essa condição natural certamente foi preponderante para aqueles moradores, 

mas com certeza não foi determinante no cotidiano de suas existências naquele espaço 

urbano. De forma análoga, podemos dizer também que a pobreza material reinante na 

capital não foi determinante para que seus moradores não construíssem ali um conjunto 

arquitetônico coeso, adaptado também às condições daquela urbe e que dialogava com o 

que era então uma vanguarda arquitetônica do Brasil em princípios do século XX. 

 A vanguarda era o movimento eclético, que pautava as formas de suas 

construções pelas necessidades de uso daqueles que residiram nela. No Acre ela pôde 

ser verificada ao longo do tempo entre as décadas de 1910 e 1940 em casas, tanto das 

elites quanto das pessoas mais humildes, até pontos comerciais movimentados da cidade 

de Rio Branco, que foram adaptadas aos ditames das condições precárias de então.  

 Em contraponto ao Acre opulento, podemos ler nas primeiras imagens dessa 

região a emergência da precariedade, que foi tão cara ao Acre dos barrancos. Mas essa 

emergência não significou uma interdição ao desenvolvimento do cotidiano de Rio 
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Branco, apenas obstáculos e problemas que foram sendo vencidos com o tempo por 

suas populações. Ela também foi um registro a partir de escolhas que selecionaram o 

que deveria ou não ser lembrado e, nesse caso, o inferno do trabalho dos seringueiros 

sequer ficou para a posteridade nos álbuns e relatórios de governo. A precariedade 

registrada é aquela que não choca, fruto de um projeto de memória que não afronta a 

hegemonia dos coronéis da borracha. 
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Considerações finais. 
 

 

 Podemos afirmar que o Acre, no período aqui estudado entre 1904 e 1945, era 

uma região complexa. O trabalho do seringueiro formava a base da cadeia de 

aviamento, as empresas seringalistas controlavam a vida social e política daquelas terras 

e as imagens fotográficas desse tempo demonstram tanto a opulência quanto a 

precariedade do ciclo da borracha. 

 O Acre só aparece nessa rede de produção e comércio da borracha tardiamente, 

ou seja, bem depois da década de 1880 quando aquele movimento econômico já tinha 

atingido seu tempo áureo, impulsionando o crescimento exponencial das cidades de 

Manaus e Belém. Erroneamente, esse território foi considerado pela historiografia como 

a região central da borracha, quando na verdade era uma zona de expansão daquela 

fronteira econômica, ocupando um lugar secundário atrás do Amazonas e Pará. Pode-se 

dizer, por outro lado, que o Vale do Rio Acre era uma região de ponta de lança no que 

diz respeito ao assentamento dos seringalistas.  

Naquele que era no início do século XX o mais novo território nacional, a força 

laboriosa dos seringueiros era submetida às mais duras condições de trabalho. A força 

operária do seringueiro se constituiu na base de sustentação da cadeia de aviamento, a 

rede que dava corpo ao ciclo da borracha e amplos poderes aos seringalistas. Nessa 

base, o seringueiro tinha rotinas que mais lembravam os complexos fabris, tendo em 

vista que acordava cedo da manhã, trabalhava até altas horas do dia e recolhia-se a noite 

em um tapiri no meio da mata. 

 No seu dia a dia o seringueiro era submetido pelos seringalistas a uma condição 

que para se sustentar deveria adquirir desde sua alimentação básica até mesmo suas 

ferramentas de ofício. Através desse processo ele acabava fornecendo aos seringalistas 

uma dupla fonte de renda: uma com a dívida a que era submetido e outra com a 

borracha que produzia. 

 Com esse contexto as empresas seringalistas se transformaram nos espaços 

privilegiados onde os seringalistas ancoravam suas forças, mantendo uma rede 

comercial de política de sustentação que controlava não só os seringueiros e demais 

trabalhadores de suas propriedades, mas a sociedade acreana como um todo. Diante da 

crise da borracha, a partir da metade da década de 1910, as empresas se viram as voltas 
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com um problema grave a enfrentar: como manterem-se em um mercado onde a 

borracha asiática suplantava a brasileira? 

 No processo da crise da borracha, os seringalistas conseguiram inclusive ampliar 

seus poderes de atuação local. Isso porque a cadeia de aviamento dependia muito mais 

dos arranjos feitos por esses indivíduos em suas regiões, no caso aqui o Vale do Rio 

Acre e o circuito que incluía o Amazonas e o Pará, do que aquele mercado externo 

dominado pelos países asiáticos. 

 Por conta dessas características é que apareciam casos de seringalistas como os 

irmãos Ferreira Lima, que mesmo falidos no mercado da borracha conseguiram manter 

suas atividades. O caso emblemático para o Acre do início do século XX, porém, foi o 

da empresa N & Maia e Companhia, que se transformou na maior e mais duradoura 

empresa seringalista daquele contexto. 

 Dominando várias frentes de atividades econômicas, essa empresa tratou a 

capital acreana como um negócio, criou para si uma cadeia de aviamento própria e 

tratou de se impor como senhora de toda a região mesmo nos tempos ditatoriais de 

Getúlio Vargas. 

 Diante do poder de empresas seringalistas como a N & Maia e de coronéis da 

borracha como seus proprietários, foi possível perceber a emergência de um Acre 

opulento, que enriqueceu com os recursos dos tempos áureos da borracha. 

 Ao longo da tese a opulência foi discutida em sua vertente mais dura de 

sustentação, o uso da violência. Optou-se deliberadamente por não se fazer uma 

discussão sobre esse termo, mas em demonstrá-lo através da narrativa. Nesse caso o 

enfrentamento aqui se dá no campo da teoria, tendo em vista que a discussão da 

experiência social pode elaborar uma análise muito mais precisa, dinâmica e direta do 

que a escrita de todo um capítulo teórico prévio sobre o uso da violência através da 

hegemonia, por exemplo. 

 O enfrentamento, nesse caso, é que possamos falar da construção de um 

contexto através de seus agentes interconectados em redes hora dialogadas, instáveis ou 

conflitantes. A intenção não foi fazer o social se encaixar na teoria, mas questionar o 

social através de sua constituição e, a partir disso, sugerir termos explicativos para os 

casos particulares. Esses casos não falam por si, mas elucidam questões gerais, sendo a 

principal delas a formação de uma elite em tempos de crise na Amazônia brasileira do 

início do século XX. 
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 Nesse sentido, a operação de verificação de como essa elite se manteve no poder 

por tanto tempo demonstrou suas frestas. O mais visível é que esse Acre opulento não 

superou a condição de pobreza daquelas terras nos inícios do século XX. O Acre dos 

barrancos ainda persistia e tratava de esquecer, mesmo na precariedade, a condição de 

existência dos seringueiros. Nesse quadro, o ciclo da borracha só e perceptível em todas 

as suas cores e matizes com uma visada que procure dar ao menos conta de mais de um 

ponto de vista. Esse trabalho procurou fazer isso, enfatizando a ideia de que naquela 

região nova do país, os coronéis da borracha eram os senhores de quase tudo. 
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relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 

Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

Foto 31: Principal rua comercial de Rio Branco. 1948. Fonte: Foto de relatório. Álbum 

Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, Departamento de 

Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

Foto 32: Casa de lambrequins em Curitiba (década de 2010). Fonte: 

http://aguasmornas.sc.gov.br/lambrequim.htm. Acessado em 03 de março de 

2012. 

Foto 33: Casa modelo lambrequim em Rio Branco na década de 1920. Fonte: Foto de 

relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 

Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

Foto 34: Casa de lambrequins em Curitiba – detalhe (década de 2010). Fonte: 

http://aguasmornas.sc.gov.br/lambrequim.htm. Acessado em 03 de março de 

2012. 

Foto 35: Grupo escolar 24 de Janeiro. Detalhe dos lambrequins em sua fachada. Fonte: 

Foto de relatório. Álbum Rio Branco Antiga. Acervo digital, Divisão de Pesquisa, 

Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre. 

Foto 36: Capela do Patriarca no município mineiro de Codisburgo (Década de 2010). 

Fonte: 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/portal1/municipio/localizacao.asp?iIdMun=10

0131210. Acessado em 03 de março de 2012. 

 

 


	A BORRACHA NO ACRE: ECONOMIA, POLÍTICA E REPRESENTAÇÕES (1904-1945)
	Agradecimentos
	Resumo
	Summary
	Lista de tabelas
	Lista de gráficos
	Lista de figuras
	Lista de mapas
	Lista de Fotografias
	Sumário
	Mapas
	Introdução
	Parte I – População e trabalho
	Capítulo 1. A população do Acre: sua evolução de 1904 a 1945
	Apresentação
	Causas do crescimento demográfico do vale amazônico no ciclo da borracha
	Os habitantes daqueles rincões
	Os habitantes da Amazônia da borracha
	Os intérpretes do fluxo migratório dos nordestinos
	A escrita de um cenário mais coerente
	Casos de ocupação dos vales dos rios Purus e Acre
	Algumas notas de encerramento

	Capítulo 2. O Acre da borracha: trabalhadores, seringalistas e economia
	Apresentação
	Os tempos da borracha
	A borracha acreana na Amazônia
	Aspectos econômicos da borracha no Acre
	O perfil dos seringalistas
	O trabalho nos seringais
	Algumas notas de encerramento


	Parte II – A borracha no Acre
	Capítulo 3. A cadeia de aviamento em questão: concorrência e falências de coronéisem tempos de crise
	Apresentação
	Os processos judiciais como fontes
	A cadeia de aviamento
	A cadeia de aviamento que não soube se adaptar
	A crise da borracha
	Uma cadeia deficitária e endividada
	Senhores, ao distante vale do Acre então
	Uma mediação muito pessoal
	A lhaneza no trato
	Algumas notas de encerramento


	Capítulo 4. Para além da cadeia de aviamento: as ações da N & Maia superando acrise do ciclo da borracha
	Apresentação
	Processos judiciais e a historiografia
	Para além do circuito da cadeia de aviamento
	A vez da N & Maia
	A capital do Acre como negócio
	Os colonos de Rio Branco: adversários da N & Maia
	O caso do seringal Remanso
	A carta testemunhável de Manoel Theophilo Maia
	Administrando bens para o bem de todos
	Coronéis de barranco em conflito
	Negociando na era Vargas
	E a empresa chega ao seu fim
	Algumas notas de encerramento


	Parte III – Representações: opulência eprecariedade
	Capítulo 5. Imagens amazônicas: a opulência dos coronéis em álbuns fotográficos
	Apresentação
	Como olhamos para essas fotografias
	A recorrência de Manaus e Belém como modelos
	E nos rincões, a Rio Branco da borracha
	A projeção de Neutel Maia e sua Companhia
	O coroamento de um plano
	Uma firma higiênica, rica e poderosa
	Algumas notas de encerramento

	Capítulo 6. A dominância da precariedade: cotidiano, casario e ambiente através dasfotografias
	Apresentação
	Precariedade e resistência
	As imagens da precariedade
	Um conjunto arquitetônico
	Quando a natureza toma de conta
	Algumas notas de encerramento


	Considerações finais
	Referências
	Bibliografia

