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Para o Império Brasileiro, a manutenção do vasto domínio territorial herdado de 

Portugal representava um desafio nada negligenciável, tendo em vista os riscos de sua 

fragmentação política, a preocupação em garantir a posse de suas fronteiras e a pretensão 

de colocar em prática iniciativas de interiorização. Ocupar e valorizar o território, 

considerando-se a dimensão continental do Brasil, exigia necessariamente pensar a questão 

da 'integração nacional' e das comunicações internas através dos meios disponíveis na 

época, o que trazia para o primeiro plano a discussão sobre o aproveitamento da rede fluvial 

do país. A partir de 1860 intensificam-se os estudos e explorações hidrográficas, 

organizadas por iniciativa do poder central (através do Ministério da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas e da Repartição Hidrográfica do Império), dos governos provinciais e 

também dos empresários de navegação, que tentavam validar seus projetos junto ao poder 

púbico. Tratava-se, como se pode imaginar, de um tema fortemente propenso a 

controvérsias, devido aos diferentes interesses em jogo. Não obstante a ênfase comum nas 

vias fluviais como solução para o problema da ‘integração nacional’, em contraposição a 

outras alternativas, o roteiro pelo qual deveria ser realizada a navegação interior no país era 

objeto de intensos debates. Este trabalho pretende oferecer uma amostra de tais debates, 

tomando como referência os desacordos sobre o tema registrados nas páginas da Revista 

da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro entre 1885 e 1888. 

Para tanto, são examinadas as posições sustentadas por três personagens, todos 

afiliados à Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro (daqui por diante SGRJ) como sócios 

efetivos ou correspondentes. São eles Julio Pinkas, engenheiro-chefe da comissão instituída 

para estudar a viabilidade Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; Antonio Pereira Labre, 

fundador de uma colônia de povoamento às margens do rio Purus, deputado pela Província 

do Amazonas e seringalista; e João José Corrêa de Moraes, proprietário de uma empresa 

de navegação a vapor no rio Araguaia. 

O problema da navegação interior no Brasil, diga-se logo, não constituía uma 

novidade. Evidenciado desde a época colonial, ele passara em seguida a fazer parte das 
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preocupações do Estado imperial.2 Ao se concentrar o foco desta investigação no período 

escolhido, não se pretende constatar tão-somente a recorrência do tema, mas identificar as 

linhas de força que definem sua atualização. E estas, acredita-se, são mais facilmente 

identificáveis numa entidade com o perfil da SGRJ, criada num contexto de relativa crise do 

poder imperial (1883) e mais aberta a dissensos do que as instituições oficiais, por se tratar 

de uma agremiação privada. 

O engenheiro, o empresário de navegação e o coronel da borracha 

Convém iniciar o relato do debate verificado na SGRJ através de Julio Pinkas. Afinal, 

foi ele quem mais vezes ocupou a tribuna da instituição e o único a polemizar diretamente 

com todos os demais envolvidos na disputa. Suas conferências foram também as que 

mobilizaram a audiência mais significativa – o Imperador D. Pedro II, o Conde d’Eu, 

ministros e conselheiros de Estado, membros do Parlamento e representantes das 

províncias do Amazonas, Pará e Mato Grosso –, evidenciando o interesse dos quadros 

dirigentes do Império pelo tema nelas tratado: a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (daqui 

por diante EFMM).3

Insinuada desde o tratado de limites, navegação e comércio assinado com a Bolívia 

(1867), a ferrovia teve sua construção iniciada por uma concessionária norte-americana em 

1878 e interrompida um ano após. Pressões no sentido da retomada do empreendimento, 

no entanto, faziam-se sentir nos meios diplomáticos brasileiro e boliviano, e também por 

parte de empreiteiros interessados em arcar com os riscos da iniciativa. Em tal contexto 

entra em cena o engenheiro Pinkas. Buscando atrair a Bolívia para sua esfera de influência, 

o governo brasileiro renovou o acordo com aquele país em 1882, tornando mais precisa a 

promessa de utilização da EFMM, a ser construída (Cervo & Bueno, 1992: 121). A chefia da 

comissão oficial destinada a viabilizar o projeto fora atribuída ao inicialmente ao engenheiro 

Morsing, mas Pinkas assumira o posto em 1885. Desde então ele vinha se empenhando 

intensamente na promoção da ferrovia (e, por extensão, da navegação no Madeira), 

atuando de uma maneira que ultrapassava em muito suas atribuições técnicas. Assim se 

entende as conferências públicas sobre o tema, proferidas, em sua maioria, na tribuna da 

SGRJ. 

As três primeiras conferências de Pinkas na Sociedade transcorreram dentro de um 

intervalo relativamente curto de tempo, entre meados de agosto e o início de outubro de 

                                                           
2 Para o período colonial, ver o capítulo sobre comunicações internas em Formação do Brasil 
Contemporâneo (Prado Junior, 1942); para uma boa análise das políticas territoriais no Império, nas 
quais o tema estava inserido, ver o capítulo 4 da tese de doutoramento de Regina Araújo (2001).  
3 Não sendo possível discutir mais longamente a fascinante história da EFMM, remete-se ao excelente 
estudo de Francisco Foot Hardman (1988) e, numa versão mais simplificada, ao capítulo sobre o tema 
em John Ure (1986).  

 11641



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

1885. Elas apresentam uma mesma estratégia discursiva, na qual o autor expõe a 

problemática da EFMM, justifica as vantagens do seu estabelecimento para o Brasil, rebate 

argumentos contrários a ela e, finalmente, partindo para a ofensiva, critica outras 

alternativas propostas para o problema da integração do país através de seu interior 

navegável. A benefício de clareza na exposição, convém tratar de cada um desses aspectos 

separadamente. 

Revelando uma visão afinada com a ideologia do progresso vigente à época, Pinkas 

enquadra o projeto da EFMM numa questão em pauta no final do século XIX: a 

comunicação rápida de regiões periféricas do Ocidente e do Oriente com os então 

chamados centros de civilização e progresso (e seus mercados consumidores). Para tal fim, 

porém, faziam-se necessários certos ‘melhoramentos’, destinados a reduzir o tempo e os 

riscos das travessias intercontinentais. Além das estradas de ferro e da navegação a vapor, 

em franca expansão no período, a questão envolvia também alternativas como a abertura 

de canais interoceânicos (nos istmos do Panamá e de Suez, por exemplo) e a construção de 

pontes em estreitos como o de Bósforo e o de Bhering, para citar apenas os casos em maior 

evidência. 

Ao continente americano, com o seu ‘Far-West’ pouco integrado ao comércio 

mundial, caberia naquele contexto “recorrer a meios mais perfeitos de comunicação para 

seu interior”, a fim de receber a “influência deste movimento concêntrico [a] que nenhum dos 

Estados modernos se deve[ria] subtrair” (Pinkas, 1885: 260). No caso da América do Sul – e 

dentro dela o Brasil –, isto significava não apenas fazer pleno uso dos grandes sistemas 

naturais existentes, representados sobretudo pelas bacias do Amazonas e do Prata, mas 

também criar meios artificiais que potencializassem a via oferecida pela natureza. Assim, o 

engenheiro Pinkas propunha uma combinação entre navegação fluvial e vias terrestres 

auxiliares, resumidas, em sua avaliação, a 330 quilômetros de ferrovia. 

Em geral, aqueles eram tempos de entusiasmo pelas estradas de ferro, que, muitas 

vezes, haviam sido convocadas para substituir a navegação interior; porém, como 

assinalava o autor em relação ao Brasil, as “grandes artérias fluviais (...) dão acesso até o 

coração do continente e só exigem alguns melhoramentos para permitir que com facilidade 

se chegue às suas fronteiras de Oeste” (Pinkas, 1885: 261). 

Daí sua preferência pelo aproveitamento dos rios, em especial o Madeira, com seus 

3.000 km de navegação franca da entrada do Amazonas até Sto. Antonio, “porto de mar 

durante oito meses no ano” (Pinkas, 1885b: 366-67). Em sua visão, não seriam meros 460 

km de trecho encachoeirado que impediriam a comunicação desta excepcional cunha de 

penetração com mais 1.500 km de extensão navegável, que conduziam até a Bolívia e o 

Peru – através do Mamoré, Beni e Madre de Dios – e à Província de Mato Grosso – através 
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do Guaporé. O estabelecimento desta via de comunicação faria com que o potencial 

adormecido do interior brasileiro fosse enfim mobilizado em favor do país, libertando forças 

longamente reprimidas. Tratava-se, segundo Pinkas (1885: 261), “de dar vida, ar e luz” às 

províncias do Amazonas e Mato Grosso, “talvez as mais ricas em produtos naturais [do 

país]”. 

FIG. 1 – Bacia Amazônica e Sistema Araguaia-Tocantins 

 

Adaptado de URE, J. (1986). Invasores do Amazonas. Rio de Janeiro, Record, p. 20 

Ao bater-se pela efetivação da EFMM, o engenheiro destacava as vantagens que ela 

traria ao Brasil nos planos político, estratégico, administrativo e comercial. Os argumentos 

vinculados ao primeiro aspecto insistiam sobretudo na necessidade de atrair a Bolívia para a 

órbita econômica e política brasileira, o que ele considerava uma questão vital de política 

externa. Valendo-se de uma declaração do Barão de Cotegipe (ministro de Negócios 

Estrangeiros do Império), que condenara a indecisão do governo brasileiro em relação ao 

tema, Pinkas manifestava o mesmo temor de que tal indecisão levasse a Bolívia a buscar 

uma saída para sua produção através do Prata, beneficiando a Argentina. Por isso 

recomendava “aceitar [o] quanto antes essa guerra pacífica, a concorrência, que nossa 

vizinha do sul abre às nossas fronteiras de oeste, sendo segura a vitória para o lado 

brasileiro, porque o caminho do Amazonas é o mais natural, o mais direto, o mais 

econômico para a Bolívia” (Pinkas, 1885: 272). 

As vantagens estratégicas vislumbradas pelo autor consistiriam no fato de a ferrovia, 

situada inteiramente em território brasileiro, possibilitar o movimento de efetivos militares em 
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caso de necessidade, permitindo a defesa da fronteira de Mato Grosso e a união de tropas 

do exército com as forças navais estabelecidas no Alto Paraguai (Arsenal de Marinha do 

Ladário, criado em 1873), o que poderia ser feito sem a passagem pelo rio da Prata (id., 

ibid.: 264).4

As vantagens administrativas evocadas por Pinkas vinculavam-se a um maior 

controle, pelo governo central, da Província de Mato Grosso, que tinha uma porção 

considerável de seu território – situada no norte – sob jurisdição da Província do Amazonas 

(id., ibid.: 264). Esta medida se explicava pela precariedade da ligação por terra entre 

Cuiabá e aquela porção, cujas vilas e povoados ficavam condenados ao abandono. Mas, 

segundo Pinkas, tal situação poderia ser facilmente remediada, bastando para isso a 

construção da ferrovia ligando o Madeira ao Mamoré. 

Por fim, restariam as vantagens comerciais. Neste aspecto, pode-se dizer que Pinkas 

aborda o problema tanto no plano geral como através de seus mínimos detalhes, definindo 

duas linhas de argumentação. No plano geral ele defende a tese de que a vasta região 

navegável composta pela fronteira oeste do Império Brasileiro (Mato Grosso), o centro-norte 

da Bolívia e o sudeste do Peru se tornaria tributária da via de comunicação proposta. 

Seguindo o curso dos rios, tal influência se propagaria pelo interior, sobretudo na Bolívia, 

libertando-a de seu ‘enclausuramento geográfico’. Na perspectiva vislumbrada pelo 

engenheiro, “dois terços da república da Bolívia, com suas mais ricas e povoadas províncias 

sufocadas entre os Andes e as cachoeiras do Madeira, esperam o dia em que sem perigo e 

sem receio, e sobretudo sem perda de vidas e fortunas, possam transitar livremente pelos 

grandiosos Madeira e Amazonas, a via fluvial mais colossal com a qual a natureza, tão 

pródiga já para essa região, dotou o norte da América do Sul” (Pinkas, 1885: 269). 

O autor não considerava exagerado supor que um milhão dos dois milhões e meio de 

habitantes do país andino colocariam-se sob a influência da estrada de ferro e da 

navegação pelo Madeira, através das quais poderiam enviar seus produtos e receber, em 

troca, artigos provenientes da Europa (id., ibid.: 280). Tal suposição, aparentemente 

simplória, expressa na verdade uma weltanschauung típica do final do século XIX, 

compartilhada sobretudo por porta-vozes da ideologia do progresso. Não é que Pinkas 

ignorasse que a massa populacional mencionada vivia, em sua maioria, confinada à 

subsistência e à pobreza; se há ingenuidade em sua suposição esta consiste em achar que 

aquela “raça laboriosa” encontraria imediatamente o caminho do desenvolvimento “uma vez 

demolida a muralha que a separa do mundo” (id., ibid.: 280). De fato, ele acreditava 

cegamente no efeito propulsor da ferrovia sobre a Bolívia, fato que, além de confirmar o 
                                                           
4 Vale lembrar que a região mencionada corresponde ao principal cenário, em território brasileiro, das 
episódios militares relacionados à Guerra do Paraguai (1865-70), cuja memória ainda estava bastante 
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caráter universal e inexorável do progresso, não deixaria de reverter como benefício ao 

próprio empreendimento, dando-lhe sustentabilidade financeira. A título de exemplo, veja-se 

o que afirma o autor: “Neste país, trancado hoje por todos os lados, há forças latentes que o 

façam resistir às conseqüências funestas da sua desfavorável colocação geográfica, e estas 

forças uma vez despertadas hão de produzir os mesmos resultados que em toda parte do 

mundo a aplicação do vapor conseguiu obter” (Pinkas, 1886: 215). Ou ainda: “Uma vez 

construída a via férrea do Madeira, a Bolívia há de importar vapores, trilhos, maquinismos, 

canos, instrumentos agrícolas para estabelecer sua navegação, montar fábricas e 

engenhos, construir estradas, beneficiar a agricultura, abastecer-se com água e gás, e todo 

esse ferro tem que transitar nessa via e produzir trabalho, cujo produto também reverterá 

em favor dela” (id., ibid.: 215). 

A outra linha de argumentação sobre as vantagens comerciais consistia numa série 

de cálculos e estimativas destinados a comprovar a superioridade financeira da via do 

Madeira sobre a via do Pacífico (para o comércio boliviano), assim como a rentabilidade da 

ferrovia. Ao tratar do primeiro ponto Pinkas faz uma comparação entre os custos de 

transporte correspondentes às duas alternativas,5 tomando como referência algumas 

localidades. O resultado é sintetizado pelo engenheiro em um quadro (Pinkas, 1885: 279), 

reproduzido a seguir. 

QUADRO 1 – A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e a Bolívia. 

Custo comparado do frete pelas vias do Madeira e do Pacífico 

 

 
PONTO DE PARTIDA 

 

frete por tonelada/km 
via do Pacífico via do Madeira 

 
Santa Cruz de la Sierra 
Sucre 
Misque 
Cochabamba 
Huachi 
La Paz 

 
1:032$000 
1:032$000 

986$000 
840$000 
580$000 
440$000 

 
352$000 
632$000 
586$000 
490$000 
265$000 
405$000 

 
 

                                                                                                                                                                                     
fresca. 
5 Para a via do Pacífico Pinkas utilizou os fretes vigentes à época. Para estimar o que deveria ser pago 
na via proposta, ele considerou o padrão em vigor na Companhia do Amazonas (300 réis por tonelada 
quilométrica) e em ferrovias similares à Madeira-Mamoré 
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Com base nos números apresentados, evidentemente, Pinkas demonstrava a 

vantagem da via do Madeira sobre a do Pacífico. O recurso seria empregado ainda na 

segunda conferência do engenheiro na Sociedade. Nesta ocasião, ele acrescenta aos dados 

de sua lavra duas outras estimativas, realizadas pelo engenheiro Antonio Rebouças e pelo 

Coronel George Church, o empreiteiro norte-americano que havia se envolvido na primeira 

tentativa de construção da ferrovia. Essas estimativas se alinhavam com sua própria 

avaliação, apontando, em favor da via defendida, uma redução de custos de 

aproximadamente 60% para Santa Cruz de Sierra e de 40% para Cochabamba e Sucre 

(Pinkas, 1885b: 351). De acordo com Rebouças e Curch, apenas no caso de La Paz a via 

do Pacífico mostrava-se vantajosa, mas o fato era relativizado por Pinkas. Ele lembrava que 

Rebouças não considerara a possibilidade da navegação pelo rio Beni, inexplorado na 

ocasião de sua estimativa (1868) e logo depois reconhecido. Já o Coronel Curch, em 1877, 

teria calculado os fretes supondo a construção de uma ferrovia entre Arica, porto boliviano 

no Pacífico, e a capital La Paz. Pinkas, porém, descartava completamente tal possibilidade, 

devido à perda do território marítimo da Bolívia para o Chile na Guerra do Pacífico (1879-

83). 

Mas o engenheiro não se limitava somente a comparar custos de transporte entre as 

vias. Empenhava-se também em comprovar a viabilidade financeira da EFMM por meio de 

uma estimativa do tráfego da ferrovia, cujo valor gerado, em sua opinião, superaria em dez 

anos o volume de despesas com equipamento e pessoal. Tal afirmação vinha acompanhada 

de um detalhado orçamento e uma projeção do funcionamento da ferrovia (uma estimativa 

básica da quantidade de passageiros e mercadorias que deveria ser transportada 

anualmente). Esses cálculos e simulações – a “força convincente dos algarismos”, nas 

palavras de Pinkas (1885: 280) – tinham como alvo os que se mostravam reticentes em 

relação ao projeto. 

Estes, fossem críticos assumidos ou meramente céticos, tinham também seus 

argumentos contra a EFMM. Um dos mais repetidos era o de que ela beneficiaria menos o 

Brasil do que a Bolívia, constituindo portanto ‘um presente’ a este país. Na visão do 

engenheiro o argumento revelava um ‘falso nacionalismo’, pois na verdade os produtos 

bolivianos em trânsito é que sustentariam o empreendimento; já o Brasil “compartilha[ria] 

gratuitamente dos benefícios [gerados pela ferrovia] (...), cabendo-lhe a parte do leão” 

(Pinkas, 1885b: 362). 

Embora se referisse à Bolívia sempre como um ‘Estado amigo’ e ressaltasse sua 

‘independência’, dentro de um quadro de “equilíbrio das relações exteriores dos Estados da 

América do Sul” (id., ibid.: 370), Pinkas simplesmente refletia o ponto de vista geopolítico do 

Estado brasileiro. Por ‘independência’ da Bolívia e ‘equilíbrio’ das relações intercontinentais 
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deve-se entender, na realidade, o esforço em fazer com que aquele país se desenvolvesse 

“à sombra do Império, em vez de servir de boa presa (...) aos seus vizinhos” [a Argentina e o 

Chile, principalmente] (Pinkas, 1885b: 275). Compartilhando uma preocupação do aparelho 

político imperial, o autor receava que o prolongamento das vias de comunicação dos países 

mencionados para o interior sul-americano comprometesse a ambição brasileira de 

estabelecer uma hegemonia no continente. Vale observar que tal preocupação antecipava 

um dos principais temas de reflexão da chamada “escola brasileira de geopolítica”, que viria 

despontar nas décadas de 1920 e 1930. Tratava-se, já naquela época, daquilo que Mario 

Travassos (1931) chamaria de projeção continental do Brasil. 

Outro argumento contra a estrada era o de que ela seria de pouca utilidade para a 

maior parte de Mato Grosso. Por trás dessa posição estava a preferência por uma ligação 

mais direta desta Província com os principais centros do país, ou seja, São Paulo e a Corte. 

Com relação a isso, Pinkas era muito mais contemporizador: “Senhores, também eu sou 

adepto da comunicação central para Mato Grosso, devo mesmo declarar (...) que me parece 

natural que, depois da via férrea do Madeira e da navegação pelo Guaporé, se trate de um 

ferro carril de Villa Bella a Cuiabá, que perfeitamente se encaixa no plano geral de viação 

matogrossense, ligando-se depois à linha que vier de São Paulo” (Pinkas, 1885b: 344). 

Uma vez mais, na mesma conferência, ele não se furtaria em admitir que a 

“verdadeira comunicação para Mato Grosso é sem dúvida a grande transversal (...) que tem 

como base a Corte” (id., ibid.: 369). Mas aqueles que a julgavam ameaçada definitivamente 

pela Madeira-Mamoré deveriam ter em conta que, além de os dois projetos não se 

excluírem – na visão do engenheiro eles se completariam –, seria preciso iniciar pelo que 

onerasse menos o tesouro. E, nesse caso, afirmava Pinkas, a escolha deveria recair sobre a 

ferrovia amazônica, por envolver uma empresa concessionária e apenas parcialmente o 

poder público. 

* * * 

Ao invés de passar diretamente às críticas de Pinkas aos demais projetos de 

navegação fluvial colocados em discussão na SGRJ, convém conhecê-los através do modo 

pelo qual eles mesmos se apresentavam. No mesmo momento em que o chefe da comissão 

de estudos da EFMM proferia suas duas primeiras conferências na Sociedade, o empresário 

João José Corrêa de Moraes fazia circular impressos condenando aquela iniciativa e 

realçando o empreendimento sob sua direção. Pouco tempo depois, na ocasião em que 

chega sua vez de ocupar a tribuna da instituição, ele destaca a importância dos rios do 

sistema Araguaia-Tocantins (não tributários do Amazonas) como vias de comunicação entre 

as províncias do Pará e Mato Grosso, passando por Goiás (Moraes, 1886). Sua conferência 
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– Comunicação do Amazonas com o Prata pelos rios Tocantins, Araguaia e das Mortes – 

sintetiza no próprio título a tentativa de unir interesses empresariais com o antigo sonho 

imperial de integrar o país através da conexão dois maiores sistemas fluviais da América do 

Sul. 

Não se tratava, porém, de uma tarefa fácil. De um lado, Corrêa de Moraes 

reconhecia a necessidade de remover certos ‘embaraços naturais’ que impediam a plena 

utilização dos rios em questão; de outro, existiam também objeções ao projeto que criavam 

empecilhos a que ele fosse levado em conta nos meios oficiais. A mais importante das 

objeções consistia no relatório encaminhado ao governo imperial pelo major Antonio Pereira 

Lago, contrário à navegação no Araguaia e no Tocantins e favorável, em troca, à construção 

de uma estrada de ferro entre Alcobaça e Boa Vista, ambas situadas às margens do 

Tocantins.6 Tendo em vista esta circunstância, a maior parte da atenção do empresário 

volta-se contra o relatório, deixando de lado sua crítica a outras vias de comunicação. (A 

recíproca, porém, não seria verdadeira, como logo se verá). 

O major Antonio Lago havia se inclinado não apenas por uma comunicação por terra 

– “uma via férrea marginal de avultado custo”, na perspectiva de Corrêa de Moraes (1886: 

299) – mas também pelo desenvolvimento da colonização agrícola na região, às custas do 

Estado. O governo imperial, no entanto, não providenciou os recursos necessários para por 

em prática a sugestão apontada e, ao mesmo tempo, manteve a concessão de navegação 

no Araguaia. Configurado o impasse, restava ao empresário tentar demonstrar em fóruns 

adequados a viabilidade e as vantagens oferecidas pela via fluvial. Na conferência proferida 

na SGRJ, tal tentativa baseou-se em dois argumentos principais, comentados a seguir. 

O primeiro deles evocava os ‘avanços científicos’ capazes de remover os obstáculos 

à navegação no sistema Araguaia-Tocantins. Para Corrêa de Moraes (1886: 302) esses 

avanços estariam agora – uma década após o diagnóstico de Lago – plenamente 

evidenciados, bastando olhar para os progressos implementados no Mogi-Guaçu. Neste 

pequeno e encachoeirado rio de São Paulo haviam sido colocados anteparos a fim de 

impedir que suas águas escoassem pelos pequenos canais, de modo a fazê-las fluir pelos 

maiores e se obter assim a profundidade necessária à navegação. Outro aspecto 

interessante do Mogi-Guaçú retratado na conferência consistia no modo de transposição de 

seus trechos mais acidentados, através de um engenhoso sistema de tração. Nas palavras 

do orador: “A navegação nas cachoeiras deste rio se pratica sem alteração na marcha dos 

vapores; quando 

                                                           
6 O referido  relatório, que contava também com a assinatura do capitão Benjamin Franklin de 
Albuquerque Lima,  veio à público em 1876.  
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eles se aproximam das corredeiras encontram uma bóia que tem presa uma corrente de 

resistência (...) presa à parte superior da cachoeira. Suspensa a bóia e a corrente e 

colocada esta sobre a roda do guindaste a vapor, funciona este, colhendo a corrente que ao 

mesmo tempo vai sendo deixada ao longo de um canal à proporção que o vaso [o barco] é 

impelido. Chegado ao ponto extremo desprende-se da corrente por um simples e rápido 

processo (...)” (Moraes, 1886: 302). 

Ao evocar tais exemplos, o empresário buscava estabelecer uma comparação entre 

a navegabilidade do Mogi-Guaçu e a do Araguaia e Tocantins favorável aos últimos. Em 

primeiro lugar, suas águas mais abundantes propiciariam a formação de canais mais francos 

para a passagem de embarcações, tornando desnecessário o recurso dos anteparos 

“mesmo no rigor da seca” (id., ibid.: 302); além disso, em seus trechos reconhecidamente 

inavegáveis, se poderia adotar o mesmo sistema de navegação do rio de São Paulo, bem 

como o mesmo tipo de vapor ali utilizado. Com base nessas conclusões, o relatório que 

condenava a comunicação entre o Pará e Goiás por via fluvial podia ser criticado por sua 

“desatualização científica”. 

O segundo argumento no qual se fundamentava Corrêa de Moraes referia-se ao 

maior benefício social da navegação em relação à estrada de ferro. Este seria um 

argumento comum entre os defensores das vias fluviais, presente também em Julio Pinkas. 

Seu pressuposto era o de que o traçado de estradas de ferro, por buscar geralmente a 

distância mais curta e obedecer a imperativos topográficos, muitas vezes atravessava 

regiões despovoadas que, como tais, não podiam tirar nenhum proveito da via construída. 

Assim se compreende o comentário do empresário sobre a ferrovia proposta por Lago: “não 

se pode portanto conceber a utilidade daquele projeto que nesse caso viria servir somente à 

pequena povoação de S. Vicente do Araguaia, da Boa Vista e Porto Franco fronteira à 

mesma Boa Vista (...), cuja população [em seu conjunto] não atinge a 12.000 almas, ao 

passo que, a maior população (...) acha-se no alto desse rio [Tocantins]” (Moraes, 1886: 

303). 

De fato, no último trecho mencionado localizavam-se, além de Boa Vista, as 

localidades de Palma, Porto Imperial, Carolina e Imperatriz, todas elas vinculadas 

comercialmente à praça do Pará através da navegação. A preferência pela ferrovia em 

detrimento da alternativa fluvial, no entanto, não era considerada um equívoco apenas no 

caso do rio Tocantins, mas também com relação ao Araguaia, sobre o qual Corrêa de 

Moraes alimentava grandes expectativas. Para ele este rio, “ligando a capital da província 

de Goiás à capital do Pará, abastece[ria] o sul da mesma província e as populações 

ribeirinhas que todas orçam por 120.000 habitantes, muitos deles criadores de gado e 

agricultores (Moraes, 1886: 303-04). Como se não bastasse, o Araguaia permitiria a 
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comunicação com Mato Grosso através do rio das Mortes. A formação dessa linha reforçava 

o argumento da navegação como ‘obra social’, cuja realização “vi[ria] marcar uma nova era 

de prosperidade e bem estar para as populações de Mato Grosso e Goiás” (id., ibid.: 305). 

Mas para que esta longa conexão – mais de 2.200 km, de Belém a Cuiabá – 

pudesse ser de fato estabelecida, faziam-se necessários alguns melhoramentos 

hidrográficos, tanto em certos trechos do Araguaia como ao longo do rio das Mortes. E, além 

disso, não se poderia também dispensar o uso de ferrovias subsidiárias. Embora o circuito 

completo não fosse mencionado por Corrêa de Moraes em sua conferência, sabe-se, 

através de seu principal crítico (Pinkas, 1885b: 363-64), que o mesmo obedecia à seguinte 

seqüência: 1) navegação pelo rio Tocantins de Belém a Alcobaça (atual Tucuruí); 2) estrada 

de ferro de Alcobaça a Santo Anastácio, às margens do Araguaia; 3) navegação de Santo 

Anastácio a Araés, no rio das Mortes; 4) estrada de ferro transpondo as cachoeiras deste 

mesmo rio; 5) navegação pelo Alto rio das Mortes; 6) estrada de ferro (ou de rodagem) das 

cabeceiras do rio das Mortes até Cuiabá. Sem dúvida, um autêntico plano de viação... 

A viabilização deste plano, porém, dependeria do engajamento de diferentes agentes 

econômicos e dos poderes provincial e central. Enquanto tal concurso de forças não se 

dava, o empresário procurava realizar aquilo que estava a seu alcance em benefício do 

projeto. Neste sentido, nada parecia mais prioritário do que garantir a navegabilidade do rio 

das Mortes. Não parece estranho, portanto, que toda a parte final da conferência estivesse 

destinada a demonstrar os esforços despendidos com vistas a este fim. Ali se relatava, por 

exemplo, a associação entre a Companhia de Navegação do Araguaia e o governo de Goiás 

para efetivar o reconhecimento do rio, conforme já fora noticiado na Revista da SGRJ.7

A notícia, publicada originalmente no Jornal do Comércio (em 25/03/1886), informava 

ainda que a comissão então instituída deveria navegar num barco a vapor até onde 

permitisse o rio, continuando o reconhecimento a partir desse ponto em embarcações 

menores. Os resultados deste trabalho deveriam ser apresentados em relatório detalhado, 

acompanhado de representação gráfica da parte reconhecida e estudada (SGRJ, 1886: 47). 

Corrêa de Moraes prestava conta de tudo isso à Sociedade, adiantando as 

conclusões preliminares do engenheiro encarregado pelo governo de Goiás para chefiar a 

comissão. Esta fora conduzida ao rio das Mortes num dos vapores da empresa interessada, 

                                                           
7 “Tendo a lei nº 3271 de 28 de setembro de 1885, mandado aplicar à exploração do rio das Mortes, o 
crédito concedido para a navegação de vapor no baixo Tocantins e oferecendo-se o capitão João José 
Corrêa de Moraes (sócio da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro), empresário da navegação do 
Araguaia, para prestar gratuitamente àquela exploração todo o material e pessoal da sua empresa, 
organizou a presidência de Goiás uma comissão a fim de reconhecer a navegabilidade daquele 
importante afluente do Araguaia (...). Para este fim abriu a presidência o crédito de 5:000$000, que 
acaba de ser aprovado pelo ministério da agricultura” (SGRJ, 1886: 47). 
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tendo percorrido suas águas desde a foz no Araguaia até um travessão,8 situado a 480 

quilômetros do ponto anterior. Tal travessão converteu-se num obstáculo para o 

prosseguimento da exploração. Após ter sido submetido a sondagens transversais (medidas 

de profundidade numa seção fluvial), o mesmo não foi ultrapassado – não por falta de 

espaço ou profundidade, mas por se temer fazê-lo num vapor de pequena força. O 

engenheiro chefe da comissão, no entanto, navegou a montante deste ponto numa canoa, 

percorrendo uma distância de 4 quilômetros. Segundo o relato de Corrêa de Moraes, ele 

teria constatado neste trecho do rio a mesma largura da sua foz no Araguaia (cerca de 300 

metros), e profundidade suficiente para vapores de pequeno calado. Tal impressão 

estimulava a expectativa de que a parte não explorada se revelasse outra extensão 

navegável, complementar àquela considerada de “franca navegação por vapor” (Moraes, 

1886: 304). Daí a insistência do empresário em se completar o reconhecimento do rio. 

O caminho restante até Cuiabá se faria através de uma ferrovia, tal como em outros 

trechos já mencionados. Neste caso em particular, Corrêa de Moraes fazia alusão a estudos 

existentes sobre uma estrada de ferro de Cuiabá a Lagoinhas, cujo traçado original atingiria 

o rio das Mortes. No que diz respeito a ‘vias auxiliares’, contudo, o maior trunfo apresentado 

pelo empresário em seu discurso na Sociedade seria outro. Referia-se ao trecho 

encachoeirado situado entre Alcobaça a Santo Anastácio, o único considerado ‘invencível’ 

pela navegação, a despeito de qualquer ‘melhoramento’. Veja-se a passagem 

correspondente: “Aproveitando desta feliz oportunidade como brasileiro e principal[mente] 

goiano não devo deixar em silêncio minha admiração e reconhecimento ao alto patriotismo 

com que os honrados representantes da província do Pará em ambas casas do parlamento 

interpretaram os sentimentos da generosa província tomando para si o maior ônus desta 

comunicação, a construção da ferrovia de Alcobaça a Santo Anastácio como meio 

indispensável à solução do difícil problema de sua alimentação pública” (Moraes, 1886: 

305). E logo em seguida, a modo de conclusão: “Essa via auxiliar dando acesso a 

comunicação fluvial ao alto Tocantins, Araguaia e Vermelho, ligando finalmente Mato 

Grosso pelo rio das Mortes virá realizar a mais importante aspiração de tantos milhares de 

brasileiros segregados de comunicação social” (id., ibid.: 305). 

Em síntese: iniciativa empresarial, colaboração dos governantes e atualização das 

técnicas de navegação permitiam, ao mesmo tempo, a integração do Império e o 

abastecimento de populações do seu interior. 

* * * 

                                                           
8 Chama-se de travessão um afloramento de rocha situado em posição transversal ao leito do rio, 
dificultando ou impedindo a livre navegação (Guerra, 1969: 416). 
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O maranhense Antonio Pereira Labre, coronel da Guarda Nacional, fundou em 1871 

uma colônia de povoamento às margens do Purus, formada basicamente por conterrâneos 

(Blake, 1883-1902; IBGE, 1957). Este núcleo – denominado sem modéstia de Lábrea – teria 

constituído a base inicial do poder deste personagem na região, sustentado pela exploração 

da borracha e por sua atuação como deputado na Assembléia Legislativa da Província do 

Amazonas. O Coronel Labre foi um misto de seringalista, chefe político local e aventureiro. 

Realizou explorações nos afluentes do Purus e certos rios da Bolívia, relatadas em duas 

conferências na SGRJ (Labre, 1888 e 1888b); escreveu ainda livros sobre o Purus e a 

seringueira, além de artigos sobre as ‘tribos selvagens’ da região, publicados no jornal 

Comércio do Amazonas (Blake, 1883-1902: 304). 

Na que se supõem ser a primeira conferência na SGRJ,9 intitulada Exploração no 

Ituxy, Labre relata o resultado de viagens e estudos ‘práticos’ (hidrográficos) realizados 

neste afluente do Purus entre 1872 e 1883, com vistas a encontrar uma passagem para o rio 

Beni. Se esta, por um lado, não foi descoberta, por outro, sua busca serviu ao menos para 

gerar um considerável cabedal de conhecimentos sobre o rio, relativos à sua 

navegabilidade, riquezas naturais e os ‘habitantes selvagens’ que habitavam suas margens. 

Assim, o explorador pôde reunir informações precisas acerca da extensão, curso e 

coordenadas do Ituxy (sintetizadas em um plano do rio oferecido à instituição); pôde 

também fazer um breve inventário de seus afluentes, lagos,10 espécies vegetais e nações 

indígenas. Tudo isso, evidentemente, constituía matéria apreciada com grande interesse na 

Sociedade, ainda mais por se tratar de uma região ‘desconhecida’. 

Ao se ler o texto da conferência de Labre fica-se com impressão de estar 

acompanhando passo a passo a expansão geográfica brasileira no extremo oeste, seguindo 

os eixos fluviais de penetração da atividade extrativa do látex. E, mais que isso, fica-se com 

a vívida impressão de ter sido o autor um dos agentes envolvidos no processo. É assim que 

podem ser encontrados ali trechos como os seguintes: “Por meus esforços consegui que 

dois vapores subissem suas águas [do rio Ituxy] até a boca do rio Curykethê, a 320 

quilômetros do Purus (...). Iniciei então o seu povoamento para o trabalho da goma elástica; 

(...) alguns estabelecimentos foram montados e continuam a explorar esta indústria” (Labre, 

1888a: 118). 

A prova da plena consciência do seringalista sobre o avanço do Ituxy em território 

boliviano (hoje correspondente ao Estado do Acre) era a insistência com que ele procurava, 

                                                           
9 Ambas conferências foram publicadas no tomo da Revista da SGRJ referente a 1888, sem indicação 
de data.  
10 São bastante comuns nos rios da Bacia Amazônica os chamados lagos de várzea: “depressões rasas 
situadas nas planícies marginais do leito do rio, que se enchem de águas de inundação” (Guerra, 
1969: 252).  
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através dos afluentes do rio, “um caminho mais curto para o Beni” (id., ibid.: 118). De fato, 

sua obsessão consistia na busca de uma comunicação entre o sistema fluvial do Purus e os 

formadores do Madeira, como se pode notar mais claramente em sua segunda conferência 

na SGRJ. 

Viagem exploradora do rio Madre de Dios ao Acre, como deixa transparecer o título, 

apresenta um projeto mais ambicioso que o relato das expedições no Ituxy. Trata-se, agora, 

não tanto de apresentar o resultado de viagens de exploração, mas mostrar a facilidade de 

comunicação entre o Brasil e a Bolívia – mais precisamente entre a Província do Amazonas 

e o Departamento de Beni. Para tanto, o Coronel Labre empreendeu uma longa viagem na 

área compreendida entre os rios Purus, Madeira, Beni, Madre de Dios e Acre (veja-se a 

figura 1). O interesse do seringalista com relação a esta vasta área e suas riquezas era 

evidente; seu aproveitamento econômico, porém, exigia o estabelecimento de uma linha 

regular de comunicação, capaz de colocar em contato aqueles confins com os portos da 

Europa e da América do Norte (Labre, 1888b: 103). 

 Volta-se, assim, ao tema pelo qual se batia Pinkas, o incansável defensor da EFMM. 

Mas Labre apressava-se em diferenciar as duas alternativas: declarava-se favorável à idéia 

do engenheiro, mas através de outro trajeto e sem o recurso de uma ferrovia. Comum a 

ambos, pode-se dizer, existia apenas a intenção de viabilizar uma “saída amazônica” para 

os produtos da região banhada pelos formadores do Madeira (Madre de Dios, Beni e 

Mamoré). A discordância vinha à luz quando se considerava o rumo que esses produtos 

deveriam tomar a partir da confluência daqueles rios. Para o seringalista, em vez de seguir 

por estrada de ferro margeando o trecho mais acidentado do Madeira – segundo ele uma 

opção desaprovada pela experiência11 –, se deveria utilizar uma via menos dispendiosa, 

através de uma zona desprovida de embaraços naturais. Esta zona seria o planalto que 

separa as águas do Madeira das do Purus e do Ituxy, que, segundo Labre (1888b: 103), 

possuía três quartos de sua extensão de campos abertos. 

Estabelecida tal premissa, restava definir o traçado da via de comunicação 

pretendida. O caso em questão não correspondia a uma simples linha ligando dois pontos, 

já que o projeto pretendia unir a foz do Beni simultaneamente ao Madeira e ao Purus, “os 

dois rios mais ricos em produtos naturais e os mais populosos da Província do Amazonas” 

(Labre, 1888b: 103). Na solução proposta, a estrada teria dois pontos de partida: Santo 

Antonio do Madeira – em mais uma coincidência com a Madeira-Mamoré – e, no Purus, 

                                                           
11 “(...) diversas tentativas [de comunicação] foram postas em começo de execução e foram 
frustradas com perdas de muitas vidas e não pouco capital; haja vista, em prova, o desastre da 
auspiciosa Companhia de ferrovia Madeira e Mamoré” (Labre, 1888b: 103).   
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nada menos que Lábrea.12 Esses dois ramais se encontrariam aos 9º de latitude sul e 

seguiriam como uma única linha, a partir daí, até Correnteza, na entrada na bacia do rio 

Beni e próxima de sua foz no Madeira. O projeto contemplava também uma comunicação 

direta entre Santo Antonio e Lábrea, de 170 quilômetros de extensão. A soma deste trecho 

aos demais formaria, segundo a estimativa Labre (1888b: 104), um total de 658 quilômetros 

de viação. 

O objetivo declarado do empreendimento era ‘abrir comércio’ entre a região ribeirinha 

do Purus e do Madeira com as bacias do Mamoré e do Beni (que inclui o Madre de Dios). 

Para além dos interesses no látex, o coronel Labre tinha em vista o comércio de gado, o 

qual ele considerava especialmente promissor (id., ibid.: 104). 

Labre afiançava seu projeto na experiência de mais de dez anos de estudos práticos 

e explorações realizadas na região considerada, enfrentando perigos como cachoeiras, 

moléstias tropicais e ataque de indígenas. Tratavam-se de viagens por terra e pelos rios, 

com o objetivo de verificar a viabilidade das rotas escolhidas e dimensionar as distâncias 

entre determinados acidentes geográficos, que, embora conhecidos separadamente, não 

formavam um conjunto coerente por falta de um registro mais preciso. Em sua segunda 

conferência na Sociedade, o seringalista faz especial referência a uma viagem realizada 

entre maio e setembro de 1887, a qual parece ter cumprido um papel determinante na 

conformação final de seu projeto. Naquela altura, o traçado da estrada já estaria definido, 

mas restava realizar o trabalho de reconhecimento dos rios. Tem início, portanto, a 

exploração. A primeira etapa consistiu em 34 dias de navegação em canoa até a foz do Beni 

no Madeira; em seguida, foram percorridos vários quilômetros ao longo desses rios, a fim de 

se inventariar suas cachoeiras e a ‘riqueza natural’ existente ao longo de suas margens e 

cercanias; por fim, o coronel Labre tomou o rumo do Madre de Dios. Nesta etapa, que ocupa 

a maior parte da conferência, os exploradores fizeram contato com várias tribos indígenas. 

Após um mês inteiro de marcha, chegaram às margens do rio Acre (o Uakíry), ajudados 

pelas ‘informações dos selvagens’. 

A realização de tal feito, na perspectiva dos agentes envolvidos, correspondia à 

comprovação de que a comunicação entre o Brasil e a Bolívia era factível também por 

aquela via. E mais: que ela poderia ainda ser estendida até o Peru, através do Madre de 

Dios (Labre, 1888b: 114). Com efeito, o último trecho percorrido durante a viagem teria 

comprovado que a distância do Acre ao Madre de Dios era de apenas 150 quilômetros, do 
                                                           
12 Não parece ocioso apresentar alguns dados relativos à evolução administrativa deste autêntico “nó-
de-rede”. Estabelecido na terra firme de Amaciari em 1871, o núcleo de povoamento inicial foi elevado 
à condição de freguesia pela lei provincial nº 265, de 15 de maio de 1873. No ano seguinte foi criado 
o Distrito de Paz de Lábrea e, em 1881, a freguesia foi promovida a vila pela lei nº 523 de 14 de 
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Irary – afluente do primeiro e acessível a partir do Amazonas13 – a Porto Amparo, às 

margens do segundo. Em vista de tal fato, não surpreende que Labre ainda se animasse em 

propor, no final da conferência, a abertura de mais uma estrada. Além da distância a vencer, 

relativamente curta, esta teria como obstáculo à sua frente os rios Abunã e Orton. Mas isto 

pouco representaria, se comparado aos benefícios advindos da arrojada iniciativa: 

“[Concluídas] estas vias de comunicação, as relações se estenderão por toda a bacia dos 

rios Mamoré e Beni com sua vasta rede de vias fluviais até La Paz, à margem do Bope (...), 

podendo aproximar-se de Cochabamba (...), subindo (...) [um] afluente do referido Beni” 

(Labre, 1888b: 115). 

Era o sonho de Pinkas, tornado realidade através de outro caminho. 

A Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro como arena 

Uma vez apresentados os projetos em circulação na SGRJ e suas diferenças, pode-

se agora situar o debate transcorrido sobre o tema no interior da instituição. Neste sentido, 

para além de insinuações mútuas, os discursos de Pinkas, Labre e Corrêa de Moraes por 

vezes assumiram a forma de confronto direto, com direito a seguidas réplicas. Tal 

desdobramento passa a ser examinado a partir daqui. 

A terceira conferência de Pinkas na Sociedade teve como motivação principal criticar 

o projeto de Corrêa de Moraes. Recorde-se que este empresário pretendia estabelecer uma 

extensa linha de comunicação de Belém a Cuiabá, promovendo ou revitalizando a 

navegação no Tocantins, Araguaia e rio das Mortes (veja-se a fig.1); para tanto, recorria 

ainda a três estradas de ferro auxiliares, conforme já apontado. Pois bem: na avaliação do 

engenheiro, tratava-se de “um caminho complicadíssimo e crivado de baldeações” (Pinkas, 

1885b: 364), que implicaria num gasto de tempo e dinheiro muito acima do tolerável. Nesta 

perspectiva, a ‘tríplice navegação e tríplice transporte terrestre’, como ele designava aquela 

via, se mostraria desvantajosa em relação ao caminho pelo Prata e o que se pretendia 

implantar através do Madeira. 

Para se comprovar tal afirmação, bastaria um exame do trajeto proposto por Corrêa 

de Moraes, o que Pinkas se apressava em realizar. Evitando-se as miudezas técnicas 

contidas em sua argumentação (sobre calado de embarcações, canalização de seções 

fluviais etc.), pode-se dizer que seu procedimento, em linha gerais, consistia em utilizar as 

conclusões do relatório Lago contra o projeto em questão. Por ser “o único engenheiro que 
                                                                                                                                                                                     
maio. O Coronel Labre, deputado na Assembléia Legislativa Provincial, foi o autor do projeto de lei 
que criou o Município de Lábrea, aprovado em 7 de março de 1886 (IBGE, 1957: 181-82). 
13 “Até a Flor do Ouro, ou abaixo 18 quilômetros, Nova York [!], pequena povoação comercial, na boca 
do Irary, navegam vapores das praças do Pará e Manaus durante seis meses de inverno; e de verão, 
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até hoje foi estudar a questão da navegabilidade do alto Araguaia” (Pinkas, 1888b: 365), 

Lago deveria ter sua opinião validada, até que novos estudos a desmentissem. E tal opinião, 

como se sabe, contrariava a versão otimista de Corrêa de Moraes acerca da navegação no 

sistema Araguaia-Tocantins. Para Lago, a única maneira de se navegar nesse sistema seria 

ligar por meio de estrada de ferro Alcobaça (no Tocantins) a São Vicente (no Araguaia), 

estendendo esta linha até o presídio14 de Santa Maria, nas margens do mesmo rio. Seriam, 

ao todo, 876 quilômetros de trilhos, considerados excessivos se comparados ao trecho 

aproveitável em navegação livre. Já Corrêa de Moraes, segundo fazia crer Pinkas (1885b: 

365), “apenas julga[va] necessários 103 ou 123 quilômetros de via férrea, deixando o resto 

para ser melhorado por meio de regularização das cachoeiras, orçando esse serviço em 

800:000$000”. 

A crítica ao otimismo exagerado do empresário podia basear-se também em outra 

fontes, como no exemplo apresentado a seguir envolvendo o rio das Mortes. Neste caso, 

Pinkas resgata informações contidas num documento antigo, utilizando-as para desqualificar 

a argumentação de Corrêa de Moraes. Veja-se a passagem correspondente: “Quanto ao 

ramo que deve conduzir para Mato Grosso, o rio das Mortes, houve, devemos confessar, 

grande facilidade em arvorá-lo em via de comunicação. Desde 1803 foi navegado esse rio, 

e, segundo um manuscrito do mestre de campo José Paes Falcão das Neves, (...) João 

Alexandre transpôs, depois de nove dias de navegação franca para pequenas canoas, 123 

cachoeiras, antes de chegar a Araés. Para encaixar estas 123 cachoeiras nos 180 

quilômetros que o nosso consócio [Corrêa de Moraes] só admite como extensão total delas, 

esse trecho devia ter o aspecto de uma só cachoeira, circunstância que aos viajantes não 

podia escapar; entretanto, (...) [ele] nada diz a esse respeito (Pinkas, 1885b: 366). 

Mas Pinkas insistia também em demonstrar a superioridade da via do Madeira sobre 

a do Araguaia-Tocantins por meio da comparação direta. Tal superioridade, segundo ele, 

poderia ser constatada tanto no aspecto financeiro como estratégico. Com relação ao 

primeiro, o engenheiro lembrava que a Madeira-Mamoré receberia o equipamento 

necessário à sua construção diretamente da Europa, em regime de navegação franca e sem 

baldeações; a via do Araguaia-Tocantins, por sua vez, só compartilharia das mesmas 

condições na primeira de suas ferrovias (Alcobaça – Sto. Anastácio), cabendo às demais 

receber trilhos, peças e maquinário ‘encarecidos’ devido ao longo e tortuoso caminho 

percorrido por terra ou pelos rios. Em princípio, ao menos, o problema poderia ser 

compensado pelo valor transportado ao longo do sistema viário; no entanto, para o caso 

concreto em questão, veja-se a opinião de Pinkas (1885b: 367): “(...) é lícito perguntar: onde 

                                                                                                                                                                                     
com barcos apropriados, poderá navegar-se [sic] em todo o tempo, pois o Acre, na vazante mais 
baixa, mede 1 metro de profundidade” (Labre, 1888b: 115).  
14 No final de século XIX designava-se por presídio um posto militar de beira-rio. 
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achará essa empresa um tráfego suficiente para contrabalançar a receita com a despesa, 

não falando já dos juros de capital, que exigem 550:000$000 anuais? No deserto (...) do rio 

das Mortes? Em Cuiabá? Não, e nem em toda a província.” 

Quanto ao aspecto estratégico do problema, o engenheiro sustentava que, para 

mercer tal designação, uma via de comunicação deveria “conduzir às fronteiras, saindo de 

um centro como base de operação” (Pinkas, 1885b: 368). E este seria justamente o caso da 

EFMM, que conectava ‘imediatamente’ a Província do Pará à fronteira do Mato Grosso. Já a 

outra via conduzia apenas às cabeceiras do rio das Mortes, longe de qualquer ponto da 

fronteira. Havia ainda, nas considerações sobre esse assunto, o problema da manutenção 

do contingente militar estacionado nas regiões atingidas por aquelas vias. Segundo Pinkas, 

a realização de tal operação pelo Araguaia seria muito mais complicada do que pelo 

Madeira, sendo que, nesta segunda alternativa, se poderia contar com o auxílio adicional do 

‘baratíssimo’ mercado de víveres da Bolívia, em caso de necessidade. 

* * * 

Atirador de pedras, Julio Pinkas teria o próprio telhado atingido por críticas à 

Madeira-Mamoré ou réplicas a seus ataques desferidos contra as outras alternativas de 

viação. Como já dito, estas não partiram de Corrêa de Moraes – pelo menos não através da 

Revista da SGRJ –, mas sim dos defensores da via do Purus. O enfoque tecnicista presente 

no discurso do engenheiro, no entanto, exigia uma contestação no mesmo tom, que não 

poderia ser realizada satisfatoriamente pelo Coronel Labre. Entra então em cena um 

mediador qualificado para esta tarefa: Alexandre Haag, engenheiro comissionado pela 

Província do Amazonas15 para realizar os estudos referentes às estradas que ligariam a foz 

do Beni ao Madeira e ao Purus. 

A passagem deste personagem pela SGRJ se deu em 1886, no ano seguinte à série 

de conferências de Pinkas. Tratava-se, portanto, de um desdobramento da discussão sobre 

a comunicação da Bolívia com o Atlântico, que galvanizava grande parte das atenções da 

entidade. Tanto é assim que o registro da passagem de Haag aparece no mesmo tomo da 

Revista que reúne ainda conferências de Pinkas e Juan Francisco Velarde (ministro 

boliviano residente no Brasil), todas elas realizadas num intervalo de pouco mais de um 

mês; todas honradas, igualmente, com a presença do Imperador. Peça inseparável desse 

                                                           
15 Labre conseguiu que a Assembléia Provincial aprovasse a contratação de um engenheiro a fim de 
explorar o terreno e estudar o traçado das referidas estradas, em atendimento à norma legal e, 
obviamente, seus interesses. Alexandre Haag, o escolhido, havia sido nomeado anteriormente pelo 
governo imperial para fiscalizar o trabalho das companhias construtoras da EFMM (nos anos 1874 e 
1878-79). Seu nome figura na relação de sócios correspondentes da SRGJ admitidos entre 1883 e 
1885. 
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conjunto, o texto de Haag apresenta especial interesse por se tratar do principal documento 

de contestação direta a Pinkas, o que, torna indispensável um breve comentário. 

Alexandre Haag era também um europeu naturalizado brasileiro.16 Na função de 

engenheiro comissionado ele havia realizado uma viagem à Bolívia, na qual, por 

circunstâncias imprevistas, teve que percorrer “grande parte do território da república (...), 

tendo assim ocasião de visitar as principais localidades, estudar de perto os seus recursos e 

conhecer os caminhos que a põem em comunicação com os portos do Pacífico” (Haag, 

1886: 192). Posteriormente, empreendeu por sua própria conta uma segunda viagem, tendo 

visitado os Departamentos do sul do país e as vias de comunicação entre este e a 

Argentina. Era, portanto, na condição de ‘conhecedor da Bolívia’ que Haag sentia-se no 

direito de contestar os argumentos de Pinkas e emitir ainda, conforme ele dizia, um ‘brado 

de alerta’ ao governo imperial e à SGRJ contra a Madeira-Mamoré, condenada a “consumir 

improdutivamente vidas preciosas e capitais avultadíssimos” (id., ibid.: 209). 

Fazia parte da retórica de Haag apresentar-se como um analista ponderado, em 

contraposição a Pinkas, a quem imputava um certo voluntarismo e um excessivo 

deslumbramento diante dos efeitos do progresso. Tal esforço de diferenciação fica patente 

na passagem que se segue: “Manifesto-me com toda franqueza perante vós, senhores, 

porque não pertenço ao número daqueles que, arrastados na torrente dos melhoramentos 

materiais, tudo exageram, e, de um só golpe, pretendem rasgar as próprias entranhas da 

terra e julgam a coisa mais fácil do mundo aplainar montanhas, desobstruir extensos rios, 

(...) estabelecer empórios comerciais, e finalmente, colocar os Andes às portas do Atlântico” 

(Haag, 1886: 195). 

Não obstante a crítica, Haag não via nenhuma impossibilidade na construção da 

ferrovia (vale lembrar: mediante um elevado custo financeiro e o sacrifício de muitas vidas). 

Tratava-se, no entanto, de um esforço pouco compensador, pois as vantagens de caráter 

político, estratégico e comercial apregoadas por Pinkas seriam na verdade “muito 

problemáticas senão inteiramente imaginárias” (Haag, 1886: 194). Sem se propor, naquela 

conferência, a discutir aspectos técnicos relativos à estrada, o orador levanta objeções aos 

cálculos feitos pelo engenheiro-chefe da comissão de estudos da Madeira-Mamoré (veja-se 

mais uma vez o quadro 1), que lhe pareceram exagerados ou mesmo ‘completamente 

inexatos’.17 Além disso, uma vez que a estratégia de Pinkas tinha um de seus fundamentos 

                                                           
16 Não foi possível conseguir mais do que uma ou outra informação sobre Haag. Em sua conferência 
na SGRJ há um trecho no qual ele se refere à “ilustre (...) sociedade de geografia do país que tomei 
por pátria” (Haag, 1886: 193). A julgar pelo sobrenome, presume-se que o engenheiro tenha nascido 
na Holanda ou Bélgica (Flandres). 
17 Haag questionava a confiabilidade dos dados utilizados por Pinkas para computar a renda bruta da 
ferrovia uma vez aberto o tráfego, baseado em sua própria experiência: “Em toda a república não 
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na ‘riqueza da Bolívia cisandina’ (que sustentaria a estrada com seus produtos) Haag 

esforça-se para desmistificar tal imagem, reduzindo-a “às suas verdadeiras proporções” (id., 

ibid.: 194). 

Para o engenheiro comissionado da Província do Amazonas, nem a Bolívia teria 

condições de sustentar a EFMM, nem a ferrovia seria capaz de causar qualquer efeito 

benéfico sobre aquele país – pelo menos na proporção imaginada por Pinkas. Esta opinião 

pessimista aparece claramente exposta no trecho seguinte: “Não tenho confiança nas 

vantagens presentes ou futuras da estrada de ferro Madeira e Mamoré, tais como as 

consideram os seus apologistas. Acredito, ao contrário, que apenas servirá a uma região 

limitada, pobre e sem recursos (...). O departamento do Beni e uma parte mínima do 

departamento de Santa Cruz [de la Sierra] são os únicos territórios da Bolívia que poderão 

utilizar-se daquela via, vencendo, entretanto, no trajeto para chegar a ela dificuldades mais 

ou menos consideráveis. Todos os outros departamentos e províncias têm saída para o 

Pacífico e pela Confederação Argentina, e eu acredito que será difícil, ou antes impossível, 

desviar atualmente a corrente comercial, que já tomou curso mais ou menos regular, para 

encaminhá-la por novas vias onde existem obstáculos ainda maiores do que (...) os 

bolivianos estão afeitos a superar (Haag, 1886: 195). 

Haag justifica sua opinião através de um detalhado estudo regional da Bolívia, que 

ocupa a maior parte da conferência. Levando em conta fatores como topografia, condições 

econômicas e dados demográficos, ele passa em revista cada um dos departamentos do 

país face à ferrovia, chegando às conclusões acima apontadas. No referido estudo, nem 

mesmo o Beni, o único departamento em tese favorecido pela estrada (por seu total 

isolamento do resto da República), é poupado da crítica demolidora do engenheiro. Ele é 

descrito como uma região pobre e insalubre, com um contingente populacional muito inferior 

ao estimado por Pinkas.18

Na esgrima contra o defensor da EFMM, as últimas estocadas desferidas por Haag 

referem-se ao valor estratégico atribuído àquela via e aos supostos benefícios por ela 

trazidos a Mato Grosso. Veja-se sua argumentação: “Examinando o projeto da estrada 

Madeira e Mamoré, como via de comunicação com a província de Mato Grosso, e 

considerando também sob o ponto de vista estratégico, além dos grandes inconvenientes, 

que apresenta, de seguir próximo à margem do rio que serve de limite com a república da 

                                                                                                                                                                                     
pude conseguir dados estatísticos completos; o último trabalho deste gênero, que ali existe, é o do Sr. 
Dalance e foi feito em 1851!” (Haag, 1886: 196). 
18 “ (...) pelos dados oficiais do último recenseamento, (...) a população [indígena] total do 2º 
trimestre de 1883 era apenas de 18.736 almas (...). Juntando a este número os trabalhadores 
espalhados pelo rio Beni e ocupados na extração da borracha, cujo número é avaliado em 1.400, vê-
se que toda a população atinge a 20.136 almas, ou cerca de 1 habitante por cada 3 milhas quadradas 
de território!” (Haag, 1886: 204-05). 
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Bolívia, e poder, portanto, ser facilmente destruída em caso de guerra, é aterradora a 

distância de 4.500 milhas, que terão que de percorrer as tropas da corte do Império à capital 

de Mato Grosso” (Haag, 1886: 206). 

Esgotado o estoque de críticas, restava apresentar no final da conferência a 

“solução”: uma comunicação direta entre a região do Beni e o Atlântico através do Purus. De 

acordo com Haag, esta se faria através de uma estrada de ferro de bitola estreita entre o 

Madre de Dios ao Acre, afluente do Purus. Em seu entendimento, seria uma via econômica 

e de rápida execução, uma vez que “[a] distância que separa estes dois rios (...) não excede 

de 27 milhas em linha reta ou 32 com os desvios prováveis” (Haag, 1886: 207).19

Esta alternativa se mostraria vantajosa em relação à EFMM em pelo menos dois 

aspectos. Primeiro, exigiria menos baldeações no tráfego das mercadorias do Beni ao Pará 

(em vez de quatro, apenas duas: o desembarque no ponto de conexão entre o rio e a 

estrada e, na estação do Acre, o embarque para bordo dos vapores). Segundo, o fato de ser 

proposta pela Província do Amazonas fazia com que ela pudesse “ser levado a efeito sem 

auxílios e sacrifícios do Governo Imperial (Haag, 1885: 209). Este poderia então concentrar 

seus esforços na colonização da ‘vasta e ubérrima’ região amazônica, sugeria o engenheiro. 

Haag não deixava de ver alguns problemas na navegação do Acre, sobretudo a 

dificuldade de realizá-la durante quatro ou cinco meses do ano; no entanto, o fato de ser 

aquela uma ‘via de interesse local’, com reduzidas exigências de capital, faria com que 

prestasse um bom serviço ao comércio nascente na região. Nesta lógica, enquanto energias 

iam sendo progressivamente acumuladas, ganhava-se tempo para preparar vôos mais 

longos: “Quando as necessidades do comércio reclamarem uma via regular permanente, 

teremos o recurso de prolongar a estrada que indiquei, pelos campos do Purus até à 

povoação de Lábrea, na boca do rio Ituxy, onde a navegação a vapor é franca durante todo 

o ano” (Haag, 1886: 208). 

Estava assim definida a via do Purus, cujo estabelecimento se daria em duas etapas. 

Ao mesmo tempo, como já apontado, buscava-se a todo custo deslegitimar a via do 

Madeira, sua concorrente mais direta. 

* * * 

Falou-se tanto neste até aqui sobre vias de comunicação e seus respectivos 

problemas que seria redundante retomar o debate a partir da resposta de Pinkas a Haag. 

Claro que o primeiro devolveu a acusação do segundo de argumentar sem a devida 
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comprovação e contestou, uma a uma, suas afirmações. Claro que defendeu também a 

exatidão dos dados que utilizara para estimar o tráfego da EFMM, assim como sustentou 

galhardamente a vantagem, para a Bolívia, da via brasileira em relação à argentina ou 

chilena (Pinkas, 1886). Quanto ao fascínio do engenheiro por soluções grandiosas, pode-se 

dizer que tal característica era utilizada como mais um “ativo” mobilizado em defesa de sua 

alternativa. Não fosse assim não se poderia ler as seguintes palavras de sua autoria: “(...) 

com semelhante argumentação [contrária a iniciativas do porte da EFMM] jamais se teria 

pensado em vias transatlânticas, que atravessam desertos, não se terá construído o Suez, 

nem se cuidará no Panamá, nem se terá perfurado o Mont-Cenis ou o St. Gothard, e para 

citar exemplos mais próximos não se cuidará nem a estrada de ferro do Grão-Pará nem a da 

Leopoldina” (id., ibid.: 218). 

Pinkas era um personagem bem enquadrado em seu tempo. Fiel ao culto do 

progresso então vigente, ele vislumbrava soluções políticas por meio de sistemas de 

engenharia, a ponto de achar que a origem de “todo atraso existente na evolução material e 

intelectual das nações” residiria na ausência de comunicações internas eficientes (id., ibid.: 

228). A EFMM encaixava-se bem no tipo de empreendimento reclamado pois, muito mais do 

que 330 km de trilhos na selva, a ferrovia era vista como o tronco principal do conjunto de 

viação fluvial e terrestre tanto boliviano como brasileiro na região amazônica. Ela jamais 

seria apresentada como uma via modesta ou de ‘interesse local’, como o fora a estrada do 

Beni ao Acre. De acordo com o audacioso engenheiro, o ‘conjunto harmonioso’ por ela 

formado “rivaliza[ria] com vantagem, dentro do seu círculo de ação, com as vias chilenas, 

argentinas, peruanas, com a navegação pelo cabo Horn, pelo Rio da Prata ou pelo futuro 

canal do Panamá” (id., ibid.: 228). 

É evidente que se poderia questionar tal avaliação, como o fez efetivamente Haag. 

Ele acreditava que apesar de apresentar-se como ‘benfeitor da Humanidade’, Pinkas 

atendia apenas a interesses privados. Por outro lado, é preciso reconhecer que pairava 

suspeição sobre este acusador, por pretender o estabelecimento de outra via de 

comunicação, alternativa à EFMM. Mas afinal, quem não era suspeito nesta acalorada 

controvérsia sobre navegação fluvial e vias auxiliares, envolvendo dois engenheiros 

comissionados (contratados para formular pareceres favoráveis), um coronel da borracha e 

um empresário de navegação? Sem pretender aqui responder objetivamente esta questão, 

de certa forma inócua, pode-se ao menos esboçar um breve comentário sobre o tema, a 

pretexto de conclusão. 

                                                                                                                                                                                     
19 Convém observar que, dois anos depois, o coronel Labre proporia uma estrada de rodagem no lugar 
da estrada de ferro, e mediria a distância entre os rios mencionados em 150 quilômetros (três vezes 
superior à de Haag). Para alguma coisa servem as explorações! 
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Em primeiro lugar, cabe assinalar que o fato de tal debate ter se desenrolado no 

âmbito da SGRJ constitui uma mostra inequívoca de sua importância como fórum de 

discussão sobre temas candentes nacionais. Foi ali, naquela instituição criada em 1883 por 

um punhado de homens aficcionados por geografia, que se confrontaram versões sobre a 

EFMM e outras alternativas de viação, diante do Imperador e da elite dirigente imperial – e 

não no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) ou no Clube de Engenharia, como 

poderia também ter acontecido.20 Não parece exagero, assim, supor que o momento em 

questão constituía a hora e a vez desta sociedade geográfica, fato que corresponde 

igualmente – arrisca-se aqui a dizer –, à hora e a vez da geografia como área aglutinadora 

de conhecimentos sobre o Brasil. 

Outro ponto importante suscitado pela controvérsia, que lhe amplia o sentido, diz 

respeito à dinâmica de funcionamento da SGRJ. De acordo com os estatutos da entidade 

(Art. 15, § 1) competia ao presidente da mesma “chamar à ordem os sócios que na 

discussão excederem as regras de cortesia e da decência, podendo em último caso 

suspender ou adiar a sessão” (SGRJ, 1885: 194). Não consta que se tenha chegado a 

utilizar tal prerrogativa, dado o comportamento dos debatedores dentro dos limites definidos; 

no entanto, a simples existência do dispositivo já deixa transparecer o espírito que animava 

a entidade. Com efeito, tratava-se não de uma instituição oficial, nos moldes do IHGB, mas 

de uma agremiação voluntária movida em princípio por interesses comuns. Na prática, 

porém, controvérsias como a aqui examinada, demonstravam o quanto as idéias que 

circulavam no interior da SGRJ podiam ser conflitantes. Daí que ela deva ser compreendida, 

a exemplo do que foi proposto por Felix Driver (1998) em relação à Royal Geographical 

Society, não como um grupo de interesse mas como uma arena, na qual visões diferentes 

sobre um mesmo tema entravam não raramente em choque.21 O simples fato de a 

Sociedade ser uma entidade privada tornava-a mais propensa à diferenças de ponto de 

vista sobre os temas tratados, no lugar de consensos e posicionamentos oficiais. 

Tal flexibilidade permitia igualmente, em alguma medida, a transgressão de 

determinados padrões estabelecidos quanto ao que deveria realizar uma sociedade 

brasileira de geografia. Neste sentido, o primeiro artigo dos estatutos da entidade não 

deixava margem a equívocos: competia-lhe o estudo da geografia “nos seus diferentes 

ramos, princípios, (...) progressos e aplicações; e com especialidade o estudo e 

                                                           
20 A Revista do IHGB publicou em 1840 um informe sobre a navegação entre as províncias do Pará e 
do Mato Grosso (através dos rios  Madeira e Mamoré), republicando-o em 1865, quatro anos após o 
relatório da primeira comissão de estudos sobre o tema vir à luz. E nada mais. Já o Clube de 
Engenharia, que havia sido fundado em 1880 e desde 1887 mantinha uma Revista, deixa o tema 
passar totalmente em branco até 1903. 
21 Na versão original: “(...) the Royal Geographical Society is far better conceived as an ‘arena’ than an 
interest group; a site where competing visions of exploration were debated and put into practice” 
(Driver, 1998: 28). 
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conhecimento dos fatos e documentos concernentes à geografia do Brasil” (SGRJ, 1885: 

191); no entanto, ao se percorrer as páginas da Revista da SGRJ, percebe-se facilmente 

que uma quantidade considerável das mesmas está dedicada à explorações ou descrições 

regionais da Bolívia (por conta da EFMM). Tal ênfase se explica pelos interesses dos 

personagens envolvidos. Nesta perspectiva, o que contava para o Coronel Labre não era 

tanto o território nacional ‘uno e indivisível’, mas sim o espaço econômico fluido e poroso da 

borracha, que não fazia distinções entre Brasil e Bolívia. Evidentemente, o mesmo poderia 

ser dito a respeito de Haag e Pinkas, A marca do nacional na Sociedade, no caso em 

questão, diluía-se entre interesses privados e vertigens universalistas. 
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