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RESUMO

O trabalho estuda a relação entre a História e a Literatura presente na obra Galvez 

imperador  do  Acre  (1976),  de  Márcio  Souza.  A obra  em questão apresenta  um 

momento específico da História do Brasil que não é comum nos livros didáticos e, 

portanto, não faz parte do conhecimento de mundo de muitos brasileiros. O romance 

retrata  o  contexto  político  e  social  da  região  amazônica  no  final  do  século  XIX 

enfocando a conquista do Acre e o panorama histórico da época. Galvez imperador 

do  Acre,  representante  do  novo  romance  histórico,  traz  uma  visão  crítica  e 

questionadora  dos eventos  da  época,  apresentando ao leitor  um outro  modo de 

entender  o  discurso  histórico.  Construído  a  partir  da  ironia,  da  paródia  e  da 

intertextualidade, o romance levanta questões referentes à construção da História na 

sua relação com o momento da escritura do romance. O presente trabalho analisa a 

estrutura  do  romance,  levando  em  conta  o  processo  de  criação  e  os  diálogos 

perceptíveis  nas  citações,  nos  títulos  e  nos  elementos  que  remetem à  idéia  de 

carnavalização. Essa análise busca perceber a importância da estrutura do romance 

e também os sentidos implícitos a uma História narrada de maneira fragmentada.

Palavras-chave: Novo romance histórico, paródia, folhetim



Abstract

This study focuses on the relationship between History and Literature as it appears in 

Márcio  Souza’s  Galvez imperador  do Acre  (1976).  This  book presents a  specific 

moment in the history of the Brazilian state of Acre, which is neither common nor 

properly  approached  in  most  school  books  and,  therefore,  is  not  part  of  many 

Brazilian  people’s  world  knowledge.  The  novel  portrays  the  political  and  social 

context  of  the Amazonian region at  the  end of  the  19th century,  focusing on the 

conquest of Acre and the historical scenery of the time. Galvez imperador do Acre, 

representing the new historic  novel,  brings  a critical  and questioning view of  the 

events of the time, introducing another way of understanding the historic discourse. 

Built up on the basis of irony, parody and intertextuality, this novel raises questions 

as to the discursive construction of History in relation to the time of the novel writing. 

This study analyses the novel structure, taking into account the creation process and 

the  dialogues  highlighted  in  the  quotations,  headings  and  elements  that  lead  to 

Bakhtinian carnivalization. This analysis also tries to find out the importance of the 

novel  structure  and  also  the  implicit  meanings  of  a  fragmented-built-up  Historic 

discourse.

Key-words: new historic novel – parody - intertextuality
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Considerações iniciais

O presente trabalho é fruto do desejo de examinar como a literatura incorpora o 

contexto social e os conflitos humanos de uma época. Nesse sentido, a expectativa 

é a de identificar aspectos comuns ao contexto histórico da época da escritura do 

texto e ao modo de representação diegética desse mesmo contexto. 

Para tanto, foi selecionado o romance Galvez, imperador do Acre, do escritor 

amazonense Márcio Souza, que se enquadra no  novo romance histórico, gênero 

literário que se afasta do romance histórico tradicional  do século XIX, no qual  a 

História nada mais era do que pano de fundo da narrativa, de modo convergente 

com o discurso histórico e paralelo a ele.

Os  padrões seguidos pelo  autor  na  escritura  da  obra  foram definidos  por 

Seymour  Menton  em  La  nueva  novela  histórica  de  la  America  Latina e  pelos 

princípios propostos por Linda Hutcheon em  Poética do pós-modernismo:  história, 

teoria, ficção.  Em termos mais concretos, a ação gira em torno de um personagem 

extraído do discurso histórico, o espanhol Dom Luiz Galvez Rodrigues de Arias, e 

aborda certos fragmentos da questão acreana e do contexto social amazonense no 

século XIX. Porém o narrador, distanciando-se do tempo da ação narrada, traz uma 

visão crítica e questionadora dos eventos da época, apresentando ao leitor um outro 

modo de encarar a construção do discurso histórico.

A obra em questão dialoga com outros textos, outros momentos históricos e 

outros gêneros discursivos, como a ata, o texto jornalístico e outros, de modo que o 

romance se constrói com base na intertextualidade e na interdiscursividade. Contudo 

esse diálogo é polêmico, já que o texto parodia, de forma carnavalizada e irônica, os 

discursos com os quais dialoga.

O trabalho de pesquisa e análise que ora se abre divide-se em duas partes 

com  funções  distintas.  A  primeira  pretende  situar  o  leitor  no  contexto  histórico 

amazonense  no  final  do  século  XX,  no  auge  da  exploração  da  borracha,  e 

apresentar mais de um modo de ver um mesmo evento; a segunda visa analisar a 

obra  Galvez,  imperador  do  Acre dentro  da  perspectiva  do  romance  histórico 

contemporâneo e relacionar o modo de contar essa história com o contexto sócio-

histórico-cultural do momento da concepção do romance. 



O objetivo da primeira parte é contextualizar alguns elementos necessários 

para um melhor estudo e compreensão da obra. Primeiramente, para entender de 

forma clara e coerente as questões levantadas no texto, é preciso recorrer à história 

do Acre e aos momentos decisivos de sua conquista, o que demanda a leitura de 

algumas  obras  históricas  que  retratam  esse  momento,  como  as  de  Leandro 

Tocantins e Pimentel Gomes, que assinalam os sucessos e insucessos acreanos. 

Entretanto, através das leituras, é possível perceber que Galvez não foi uma 

personalidade aclamada pela História e que, além disso, muitos livros de História do 

Brasil abordam superficialmente o percurso acreano, enquanto outros nem sequer o 

citam.  Dada  a  precariedade  das  informações  a  respeito  de  Arias  e  do  Acre  na 

história oficial, fontes mais recentes e inovadoras, como os sites da Internet, são 

muitas vezes providenciais no sentido de contribuírem com novas versões dos fatos. 

É  o  caso  da  revista  eletrônica  Galvez  e  a  República  do  Acre,  publicada  em 

comemoração ao centenário do Acre, que traz textos de autores diversos sobre a 

vida de Galvez, alguns deles extraídos de jornais da época, que valorizam os feitos 

do espanhol.

Levando-se em consideração que a história do Acre foi reconstruída a partir 

de jornais e notícias da época, podem-se encontrar concepções diferentes a respeito 

de Galvez. Enquanto no Pará e em Manaus Galvez era aclamado como inovador, 

sério e preocupado com a nação fundada por ele, nos jornais do Rio de Janeiro, que 

seguiam o governo brasileiro - declaradamente contra a permanência dos brasileiros 

no Acre –, ele era chamado de louco, e seu governo, digno de uma ópera. 

A divergência de informações e os diferentes modos de encarar a questão 

acreana geram um conhecimento fragmentado e contraditório, já que uma mesma 

personalidade  histórica  é  representada  de  maneiras  tão  distintas.  Um  exemplo 

dessa contradição pode ser encontrado na obra do historiador Carlos Alberto Alves 

de Souza, que explora a história do Acre sob um prisma mais crítico e social, no qual 

a  construção  se  faz  não  só  pelos  grandes  nomes  consagrados  pela  história 

tradicional,  mas também pelos pequenos e excluídos, como os trabalhadores, as 

mulheres  e  os  soldados.  Nessa  obra,  o  autor  lança  questionamentos  sobre  os 

eventos históricos, sobre o discurso da História e sobre aqueles que definitivamente 

fizeram a história, mas foram esquecidos pelos livros e pelos historiadores.

Outra obra importante para entender a personalidade histórica e o contexto 

acreano da época é o texto de Alfonso Domingo,  La estrella solitaria.  Considerada 



por  alguns  como biografia  e  pelo  autor  como  romance,  a  obra  é  fruto  de  uma 

pesquisa  de  cinco  anos  em  jornais  da  época  e  em  dois  baús  encontrados  em 

Pernambuco com os pertences de Galvez. Alfonso Domingo também leu os mais 

significativos  livros  históricos  da  época  sobre  a  região  amazonense.  A  narrativa 

conta a história do protagonista a partir de um narrador em terceira pessoa, que 

alega ter conhecido Galvez e relata as histórias que ouviu deste dias antes de sua 

morte.

Assim, a base deste estudo está, inicialmente, nas obras mencionadas acima. 

O passo seguinte,  ainda na primeira parte,  enfoca o autor Márcio Souza e suas 

obras, na expectativa de entender o contexto de produção do romance. 

Na segunda parte do trabalho, o estudo passa a focar o corpus em questão, 

na tentativa de entender de que modo a estrutura paródica, irônica, folhetinesca e 

carnavalizada surge no romance, que efeitos de sentido ela cria,  que relação há 

entre a escolha desse recorte histórico e o momento de escritura do romance e qual 

a intenção ao estabelecer um diálogo explícito entre a obra e os outros textos da 

tradição a que ela recorre ou que ela cita.

Na segunda parte, o trabalho analisa, primeiramente, a estrutura do romance, 

levando em conta o processo de criação e os diálogos perceptíveis nas citações, 

nos títulos e em todos os elementos que remetem à idéia  de carnavalização.  A 

intenção é apontar a importância dessa estrutura dentro do romance e o que esse 

modo fragmentado de contar uma história revela. 

A base teórica foi Uma Teoria da Paródia, de Linda Hutcheon, utilizada para 

compreender como o recurso da paródia aparece no romance e qual sua função. 

Também se recorre à obra de Marlyse Meyer,  Folhetim, que investiga esse gênero 

desde o seu surgimento até meados de 1915, ressaltando a sua importância dentro 

da  literatura  universal,  sua aparição na literatura  brasileira  e  as  relações com o 

momento histórico e o contexto social do momento de escritura desse gênero. A 

intenção é verificar  as  possíveis  relações entre  o  folhetim e o  romance  Galvez,  

imperador do Acre, para se chegar às intenções implícitas e explícitas do romance 

ao fazer referência a esse gênero romanesco do século XIX.

O segundo capítulo tem como base teórica a obra de Seymour Menton, La 

nueva novela histórica de la America Latina, e a de Linda Hutcheon, Poética do pós-

modernismo:  história, teoria, ficção, obras em que ambos os autores esforçam-se 

para  assinalar  e  apontar  as  características  comuns  aos  romances  históricos 



produzidos a partir do século XX e que perduram até hoje, quebrando a tradição dos 

romances históricos tradicionais.

O  passo  seguinte  embasa-se  teoricamente  na  obra  de  Célia  Fernández 

Pietro, Historia y novela: poética de la novela histórica, na qual a autora traça o perfil 

do  romance  histórico  romântico,  o  do  realista  e  o  do  novo  romance  histórico, 

destacando semelhanças e principalmente diferenças, na expectativa de formular 

um esquema de análise que permita uma classificação e identificação desse gênero. 

Analisa também os elementos paratextuais e a questão dos anacronismos.

Ao  longo  dos  capítulos,  o  trabalho  pretende  verificar  de  que  modo  a 

construção  ficcional  contesta,  questiona  e  critica  a  ideia  de  verdade  absoluta 

proposta pelo discurso historiográfico; examina também de que modo o momento 

histórico enfocado na ação narrada diverge, ou não, do momento de escritura do 

romance,  visando  centrar  a  atenção  nas  formulações  que  legitimam  a  verdade 

histórica.

Por fim, pretende-se expor, de maneira clara e coerente, todas as conclusões 

construídas ao longo da realização deste estudo.



PARTE I – ACRE: A CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA A PARTIR DA FICÇÃO E DO 
RELATO HISTORIOGRÁFICO

1. A história do Acre construída pelo discurso histórico

O  atual  estado  brasileiro  do  Acre  nem  sempre  teve  esse  nome,  nem 

pertenceu  inicialmente  ao  Brasil.  Segundo  os  acordos  de  divisão  da  América 

estabelecidos entre espanhóis e portugueses pelos tratados de Madrid (1705), Santo 

Ildefonso  (1777)  e  Badajós  (1801),  tais  terras  e  grande  parte  do  estado  do 

Amazonas haviam sido destinadas à Espanha. Foi só depois da independência das 

colônias espanholas que o Brasil reconheceu a região como pertencente à Bolívia, o 

que deu origem ao Tratado de Ayacucho, assinado em 1877.

Em 1895, o então presidente do Brasil, Prudente de Moraes, enviou à região 

uma comissão demarcatória chefiada pelo coronel Thaumaturgo de Azevedo para 

definir os limites entre Brasil e Bolívia. Entretanto, segundo Leandro Tocantins, ao 

perceber que o país teria grandes prejuízos com essa transação, o coronel, ao invés 

de demarcar o território, escreveu um documento ao governo federal, denunciando a 

perda de boa parte dos rios Acre, Iaco e Alto Purus, além do lucrativo comércio de 

borracha. Contudo, o ministro brasileiro ignorou as informações de Thaumaturgo e 

manteve  os  limites  estabelecidos  pelo  tratado  de  1877.  Diante  do  descaso  do 

governo do Brasil,  o coronel demitiu-se e notificou a imprensa sobre o incidente, 

causando, assim, uma grande polêmica. (TOCANTINS, 1979, p. 180)

Além da perda desses três  rios,  havia  ainda outro  agravante  na  questão, 

relativo a uma dificuldade de reconhecimento da própria identidade.  À época, os 

habitantes do Acre eram nordestinos, em especial cearenses, que viviam na região 

desde 1852 extraindo látex (a ocupação nordestina se intensificou durante e depois 

da grande seca de 1877 e 1879). No entanto, embora brasileiros, não tinham bem 

definida a noção de pátria, uma vez que o território acreano, aos olhos do Brasil, 

pertencia à Bolívia – embora fosse habitado cada vez mais por brasileiros. Segundo 

dados constantes na dissertação de mestrado de Brenda Maris Scur da Silva (1998, 

p. 22), mais de meio milhão de nordestinos penetraram nas florestas inexploradas 

do Acre em busca de melhores condições de vida entre o final do século XIX e início 

do século XX. Definidas  as  fronteiras,  o  governo  boliviano  tentou  ocupar  a 



região acreana em meados de 1898, com Dom Juan Francisco Velarde, cuja missão 

era instalar uma aduana no Rio Acre, no que não obteve sucesso. De acordo com o 

relatório de Dom Paravicini, o fracasso da operação se deu “por excesso de cortesia 

ou desejo de êxito”, visto que Dom Velarde agiu diplomaticamente, dirigindo-se ao 

governador do Amazonas, Ramalho Júnior, para pedir permissão para a construção 

do posto alfandegário. 

A rejeição do pedido ligou-se ao fato de que o governador considerava aquele 

território  como pertencente ao Brasil  e  não queria  perder  os  lucros advindos da 

exploração  da  borracha.  Quanto  à  atitude  de  Dom  Velarde,  representante  dos 

bolivianos,  o  relator,  Dom  Paravicini,  questionou-a,  alegando  que  a  autorização 

solicitada por Velarde deveria ser dirigida ao governo federal e não ao estado do 

Amazonas, hierarquicamente pertencente a uma instância inferior. Dom Paravicini, 

então, escreveu ao Itamaraty solicitando a permissão para a instalação do posto 

aduaneiro e, para tal pedido, recebeu resposta favorável, já que o governo federal 

considerava  aquele  “território  incontestavelmente  boliviano”  (apud  TOCANTINS, 

1979, p.192-194).

Em 03 de janeiro de 1899, D. Paravicini chegou ao seu destino e instalou-se 

em um povoado próximo ao rio Acre, local que passou a ser chamado de “Puerto 

Alonso”, em homenagem a Severo Fernandez Alonso, o então presidente da Bolívia.

Inconformada  por  receber  ordens  de  estrangeiros  e  por  julgar  indevida  a 

presença boliviana, a população de Puerto Alonso não aceitava o que considerava 

arbitrariedades, como a cobrança excessiva de impostos (a Bolívia cobrava 20% 

enquanto  o  governo  amazonense  cobrava  26%),  e  reivindicava  medidas,  por 

exemplo, para a diminuição da violência, a abertura dos rios Acre, Purus e Iaco à 

navegação internacional dos países amigos da Bolívia, entre outras.  

Em 23 de abril do mesmo ano, Dom Paravicini deixou o Acre sob o comando 

do delegado substituto, Dom Moisés Santivanez, e voltou para o Rio de Janeiro, 

onde  reassumiu  seu  cargo  de  Ministro  Plenipotenciário  da  Bolívia.   Alegou 

problemas  de  saúde,  mas  a  verdade  é  que  temia  as  consequências  do  golpe 

revolucionário  na  Bolívia,  que  derrubou  o  presidente  Alonso,  a  quem  Paravicini 

servia. Santivanez até que tentou conquistar a população, mas, influenciados pelos 

estados do Amazonas e do Pará, os acreanos começaram a se organizar para lutar 

contra o Governo da Bolívia no Acre. Até que, em primeiro de maio daquele mesmo 

ano,  os  revoltosos,  sem  o  disparo  de  um  só  tiro,  expulsaram  as  autoridades 



bolivianas  e  oficializaram  a  Revolução  acreana,  estabelecendo  a  Junta  Central 

Revolucionária. (TOCANTINS, 1979, p. 205)

Enquanto o governo brasileiro apoiava a Bolívia, os governos estaduais do 

Amazonas  e  do  Pará  apoiavam  a  Junta  Revolucionária,  colaborando 

financeiramente e incentivando as ações em prol da anexação do Acre ao Brasil.

Nessa época, Dom Luiz Galvez Rodrigues de Arias, um aventureiro espanhol, 

trabalhava como repórter em Manaus e publicou, nos dois mais importantes jornais 

da região,  A província do Pará, de Belém, e  O comércio, de Manaus, a manchete 

“Um caso sensacional”, noticiando um possível acordo entre Bolívia e EUA, no qual 

os americanos ofereciam ajuda militar  caso os bolivianos precisassem entrar em 

confronto com o Brasil pela posse das terras acreanas. A notícia chocou a opinião 

pública.

A partir  do descobrimento desse acordo, Galvez propôs “aos membros da 

Junta Revolucionária do Acre, em Belém, a sua ida ao território, à frente de uma 

expedição”. Entretanto, essa empreitada deveria ser organizada em Manaus, onde 

Galvez já sabia que teria o apoio do governador do Amazonas. Segundo Leandro 

Tocantins,  Dom  Arias  seguia  sua  missão  em  busca  de  aventuras,  como  “dom 

Quixote, armado cavaleiro, marchava a serviço de sua república, para aumentar os 

títulos e a honra” (TOCANTINS, 1979, p. 270). A história desconhece os motivos que 

levaram Galvez a aceitar a empreitada, mas, decerto, era a pessoa mais indicada 

para incitar os demais participantes do movimento, demonstrando ser um líder nato.

Não  se  sabe  ao  certo  de  quem  foi  a  ideia  de  tornar  o  Acre  um  estado 

independente,  visto  que  os  registros  históricos  da  época  não  esclarecem  essa 

questão. O que se sabe é que, em 14 de julho de 1899, Luiz Galvez, o povo e os 

membros da Junta Revolucionária, por volta das nove horas da manhã, lavraram a 

ata do encontro, na qual consta o discurso inflamado de Galvez, que “foi abafado por 

uma longa salva de palmas”, prova de ter conquistado todos os que o ouviam e 

proclamado a República Independente do Acre. (TOCANTINS, 1979, p.273- 274)

[...] Porém, foi só a partir de 14 de julho que todos puderam conhecer 
as habilidades e a capacidade de liderança de Galvez. Seu governo, 
sujeito a diferentes e contraditórias descrições, se revelou hábil  ao 
aglutinar com clareza de objetivos os mais diversos tipos de homens. 
Seus discursos empolgavam seringalistas, advogados, comerciantes 
e  seringueiros.  (texto  sem  autoria,  1999,  in 
www.ac.gov.br/culutra/revista_galvez.)

http://www.ac.gov.br/culutra/revista_galvez


Como era de se esperar, Galvez foi  aclamado presidente do novo país.  A 

decisão foi essa porque as personalidades políticas envolvidas não podiam se expor 

dessa  maneira,  levando-se  em  conta  que  o  governo  brasileiro  era  contra  a 

revolução. Nessa conjuntura, de acordo com Ferreira Sobrinho, a escolha de Galvez 

como  presidente  os  isentava  de  qualquer  culpa  e,  além  disso,  sendo  Galvez 

estrangeiro, não devia explicações ao Brasil sobre um território que estava fora do 

domínio nacional. Ferreira Sobrinho relata ainda que “Galvez, a princípio, relutou em 

aceitar o cargo, propondo que a escolha recaísse em um proprietário local” (apud 

TOCANTINS, 1979, p. 276). 

Galvez foi  um estrategista e, como tal,  sua primeira ação foi  organizar um 

ministério formado por seringalistas e comerciantes da borracha a fim de agradar 

aqueles que detinham o poder e garantir uma estabilidade governamental. Depois 

disso,  empenhou-se  arduamente  para  organizar  o  país  em  formação:  definiu  a 

capital,  criou  uma  bandeira,  validou  a  língua,  a  moeda,  os  certificados  de 

propriedade,  as taxas alfandegárias,  códigos e leis  do Brasil;  elegeu o jornal  do 

Amazonas como veículo informativo oficial, organizou escolas, hospitais, repartições 

e outras coisas necessárias para dar legitimidade ao país que governava com tanta 

devoção. (TOCANTINS, 279, p.276)

O objetivo ao conquistar o Acre era libertá-lo da Bolívia, torná-lo um território 

independente  e,  por  fim,  anexá-lo  ao  Brasil.  Para  tentar  regularizar  a  situação, 

Galvez escreveu correspondências a vários países pedindo o reconhecimento, mas 

quase todos se mostraram contra essa situação, principalmente os Estados Unidos. 

Outro país que também negou a legitimidade desse movimento foi o próprio Brasil, 

exigindo que o governador do Amazonas tomasse providências contra o “tal” Galvez. 

Entretanto,  mal  sabia  o  governo  federal  que  o  Amazonas  patrocinava  e  se 

beneficiava de tudo isso. Nesse momento surgiu, a pedido do governo brasileiro, a 

Comissão dos Direitos Brasileiros, que tentava destruir a confiança que os acreanos 

depositavam em Galvez.

Muitas  informações  desse  período  são  contraditórias  e  até  mesmo 

incoerentes, já que as principais fontes são jornais de época, que, muitas vezes, 

divergiam quanto às opiniões que expressavam:

As opiniões se dividiam e os jornais expressavam os mais díspares 
pontos  de  vista.  Alguns  destratavam  Galvez  classificando  seu 
governo  como  “a  ressurreição  da  opereta  de  Offenbach”  e 



acentuando o  exotismo e teatralidade  farsesca  de tudo  quanto  se 
passava  ali.  Enquanto  isso,  o  jornalista  correspondente  no  Acre 
continuava a mandar notícias entusiasmadas acerca da República da 
borracha.  “Em 22 de outubro já estavam terminados e funcionando os 
seguintes edifícios: Casa do Governo; Câmara Municipal; Alfândega; 
Capitania  do  Porto;  Trapiche  14 de  Julho;  Polícia;  Cadeia;  Escola 
Pública;  Saúde Pública;  Correio;  Depósito Público;  Obras Públicas; 
Casa de Misericórdia; Igreja de Nossa Senhora do Acre; Registro Civil 
e Fórum. Tudo isto foi construído nas ruas abertas e que tomaram os 
nomes de:  Avenida Brazil;  Rua  do Ceará;  Rua  Damasceno Girão; 
Rua Amazonas; Largo 14 de Julho e Largo da Republica. Além disto, 
construiu-se um: Hotel;  Armazém; Padaria e Deposito de Estivas... 
Todas as barracas são monumentais, construídas com madeira de lei 
e  muito  estéticas  e  bonitas;  as  ruas  e  largos  foram escavados  e 
simetricamente dispostos em uma área de 1.200 metros.”

[...][...]
A  saúde  pública  constitui  a  maior  glória  para  Galvez;  admira 
contemplar o asseio da cidade, que é a base de conservar uma saúde 
desconhecida neste rio. 
Desde o dia 14/07 até a presente data não se registraram mais que 
quatro  defunções,  sendo  2  ocasionadas  pela  malária  e  2  por 
enfermidades já importadas pelas vítimas (texto sem autoria, 1999, in 
www.ac.gov.br/culutra/revsita_galvez)

É possível perceber os equívocos cometidos por Galvez.  Talvez o seu 

maior  erro  tenha sido tentar  ajudar  o  Brasil  na conquista  de um território  que o 

governo federal não reconhecia como seu ou ter confiado demais em pessoas que 

agiam movidas por interesses próprios. De acordo com Francisco Matias, em seu 

artigo Luiz Galvez, o injustiçado, parte final,

Dom Luiz Galvez, chamado ‘Imperador do Acre”, não sabia que era 
apenas um joguete nas mãos do governador do Amazonas, que seria 
jogado às piranhas do Purus tão logo a situação lhe ficasse adversa. 
Ele não percebia o jogo que o governador Ramalho Júnior fazia e foi 
longe demais. (MATIAS, 2007, p.2)

De acordo com essa fonte, sua ação mais drástica foi proibir a exportação da 

borracha acumulada nos seringais do Acre. Embora essa atitude fosse drástica e 

colocasse em risco a única fonte de riqueza da região, com seu carisma Galvez 

tentou obter apoio popular, alegando que a medida fora tomada na expectativa de 

evitar  possíveis  ataques,  já  que  a  borracha  não  exportada  seria  utilizada  na 

construção  de  trincheiras.  Essas  trincheiras  faziam-se  necessárias  visto  que  a 

República  de  Galvez  enfrentava  muitos  problemas;  de  um  lado,  a  pressão  dos 

governos da Bolívia e do Brasil, os quais criavam medidas que dificultavam a vida 

http://www.ac.gov.br/culutra/revsita_galvez


dos acreanos, como o corte do fornecimento de mercadorias, de outro, a Comissão 

Garantidora dos Direitos Brasileiros, formada por brasileiros e bolivianos que não 

concordavam com a independência do Acre e tentavam de várias formas destruir o 

prestígio do presidente do Acre junto aos seringueiros, de modo a desacreditar o 

governo de Galvez.

Dentre  todas  as  decisões  de  Galvez,  a  mais  polêmica  foi  a  proibição  da 

exportação da borracha, embora a maioria dos acreanos tenham concordado com a 

ação, que se apresentava como medida de defesa, uma vez que só voltariam a 

exportar a goma quando as forças terrestres e marítimas brasileiras deixassem o 

território acreano. 

No entanto, a reação negativa de um grupo de seringueiros, que não aceitou 

tal medida e se recusava a aceitar ordens de um espanhol, levou os comerciantes 

da região a aclamarem o Capitão Antônio de Sousa Braga como o novo presidente 

do Acre, em 28 de outubro de 1899. Sua primeira medida foi prender Galvez, em 31 

de dezembro do mesmo ano. Segundo o artigo O resumo da história, publicado na 

revista eletrônica  Galvez e a República do Acre, Sousa Braga não era carismático 

como  Galvez  e  não  sabia  agir  diplomaticamente;  logo  os  habitantes  do  Acre 

começaram a solicitar a volta de Galvez. Ao perceber a complexidade da situação e 

quão pequena era a sua experiência, Sousa Braga devolveu o cargo de presidente a 

Galvez, em 30 de janeiro do ano seguinte.

Galvez foi recebido com festa pela população. Segundo Leandro Tocantins, o 

“povo prestou-lhe homenagens no porto” e já havia um grupo armado com mais de 

duzentos homens prontos para resgatá-lo da prisão, caso ele não fosse libertado; de 

volta ao cargo, Galvez reassumiu as suas funções de presidente. (1979, p.337)

 A imprensa continuava dividida e até na Europa e EUA se divulgavam as 

notícias sobre os “sucessos do Acre”. Diante disso, o governo federal aumentou a 

pressão contra Ramalho Júnior, governador amazonense da época, que retirou o 

apoio ao Acre. Determinado a resolver essa questão, o governo brasileiro enviou ao 

local uma expedição militar formada por quatro navios, para prender Galvez, retomar 

o Acre e devolvê-lo à Bolívia.

Em março de 1890, já abatido pela malária, Galvez aceitou dissolver o Estado 

Independente do Acre e acatou também as outras exigências das tropas brasileiras. 

Porém, exigiu uma compensação financeira para todos os que haviam arcado com 

as despesas até ali e só aceitou a rendição depois de receber a resposta afirmativa 



do  delegado  Lopo  Neto  em  relação  ao  ressarcimento  de  todos  os  que  tinham 

participado da revolução acreana.  Assim escreveu Luiz  Galvez  em sua carta  ao 

delegado Lopo Neto e ao tenente Armando Burlamaqui, 

Durante os meses de trabalho heroico os meus companheiros 
de revolução organizaram serviços públicos e construíram um 
povoado, onde dignamente foi glorificada a nação brasileira. 
É meu dever não omitir sacrifícios, ainda da própria vida, para 
obedecer  às  instruções  que  o  governo  Federal  se  dignou 
comunicar-me, mas, ao sacrifício pessoal não posso agregar 
o  sacrifico  daqueles que com tanta  abnegação ofereceram 
seu  sangue  em  defesa  dos  interesses  de  nossa  gloriosa 
Pátria. Para eles, não para mim, vos faço humanitário pedido. 
(apud TOCANTINS, 1979, p. 351) 

Em 15 de março, Galvez assinou a sua rendição. Pouco tempo depois partiu 

e nunca mais pisou no território acreano. Galvez lutou contra a Bolívia e contra os 

EUA, mas não estava disposto a lutar contra o país que defendia, segundo a Revista 

eletrônica Galvez e a República do Acre: “Toda formação e a base da República do 

Acre  estava  fundada  no  sentimento  patriótico  em  relação  ao  Brasil.  Não  havia 

possibilidade de comandar os brasileiros do Acre contra seu próprio país.” .Galvez 

até que tentou voltar ao Acre, mas não conseguiu, foi deportado assim que retornou 

ao Brasil.

Mais uma vez, a Bolívia voltou a assumir o Acre. Entretanto, o governo do 

Amazonas ainda fez uma última tentativa para reaver as terras do Brasil, enviando 

para  a  região  a  Expedição  Floriano  Peixoto,  popularmente  conhecida  como 

Expedição dos Poetas,  formada por boêmios e aventureiros.  Estes declararam o 

Acre independente pela segunda vez, mas foram derrotados (e humilhados) pelo 

exército boliviano e mandados de volta a Manaus – foi, portanto, mais uma tentativa 

frustrada. (ibid., p.395-417)

Até  esse  ponto  da  história,  o  governo  brasileiro  não  demonstrava 

preocupação com a situação dos brasileiros no Acre. Foi só depois do contrato de 

arrendamento  do  Acre,  assinado  entre  Bolívia  e  EUA,  que  o  governo  do  Brasil 

começou a se conscientizar da dimensão da questão acreana: o contrato dava ao 

governo americano plenos poderes sobre o território acreano, inclusive o direito de 

expulsar os brasileiros que lá estavam. Denominado Bolivian Syndicate, esse acordo 

colocava em xeque a soberania brasileira sobre a Amazônia, já que deliberava sobre 



aspectos  como  a  abertura  dos  rios  à  navegação  e  também  a  exploração  das 

reservas naturais da região; de acordo com as definições desse contrato, os EUA 

assumiriam o controle total do território, com plena liberdade econômica, política e 

social. Esse acontecimento repercutiu em todo o país, contudo nenhuma providência 

foi tomada. (ibid., p. 36-49).

Entre 1901 e abril de 1902, quando se formalizou o acordo entre Bolívia e 

EUA,  e  o  delegado  nacional  das  colônias,  Dom  Lino  Romero,  assumiu  a 

administração para acertar os detalhes para a concretização do Bolivian Syndicate, 

a população acreana viveu um período de paz e tranquilidade – apesar da morte de 

muitos homens bolivianos em decorrência  da dureza da vida  na floresta ou das 

doenças  comuns  na  região,  como  a  febre  amarela.  Nessa  época  as  decisões 

tomadas por dom Lino Romero feriam os direitos brasileiros no Acre – e até mesmo 

os  bolivianos  –,  causando  em  todos  um  imenso  desconforto.  De  acordo  com 

Tocantins, “Os bolivianos sentiam, tanto quanto os brasileiros, as duras medidas do 

governo Romero” (1979, p. 95). Temerosos pelas consequências do acordo entre 

EUA  e  Bolívia  e  receosos  das  atitudes  do  novo  delegado,  seringueiros  e 

seringalistas começaram a se agitar em uma nova revolução, para a qual, segundo 

Tocantins, “os próprios bolivianos se encarregavam de criar o clima favorável.” (p. 

96)

Rodrigo  de  Carvalho,  que  vivia  no  Acre  e  participara  da  Expedição  dos 

Poetas, foi quem decidiu organizar a população para um novo levante, porém, dessa 

vez, contava com um apoio decisivo nessa questão: a presença do General Plácido 

de Castro, que contribuíra positivamente na Revolução no Rio Grande do Sul e se 

destacara por sua rigidez e disciplina. A princípio, a data para a retomada do Acre 

era a mesma que fora escolhida por  Galvez  anos antes,  catorze de julho,  mas, 

diante da impossibilidade de organização até essa data, a revolução foi adiada para 

seis de agosto, data em que se comemora a independência boliviana (ibid., p. 99)

É inegável a admiração e o respeito com que a população obedecia e seguia 

Plácido de Castro, cuja liderança era tão inquestionável que até os bolivianos se 

admiravam com seu poder. Segundo José Manuel Aponte,

Notábamos  el  profundo  respecto,  la  adoración  que  le  profesaban 
todos los suyos.  Parece que hasta  sufrían con agrado  los castigos 
que  solía imponerles.  Y  así  se  explicaba  como  este  joven 
riograndense, todavía en la mañana de su vida, ha podido a su paso 



levantar un ejército y convertir en soldados a los tímidos siringueros. 
(ibid, p. 20)

Desde então, de acordo com a revista Galvez e a República do Acre, algumas 

batalhas  foram  travadas  entre  bolivianos  e  brasileiros,  com  algumas  vitórias  de 

Plácido de Castro, outras do coronel Rojas. Todavia, aos poucos, Plácido de Castro 

foi dominando todo o território acreano, exceto Porto Alonso, que se rendeu somente 

no dia vinte e três de janeiro de 1893, diante das poucas chances de vitória. E, pela 

terceira vez, declararam a região independente, sempre com o objetivo maior de 

anexar a área posteriormente ao Brasil.

Considerando toda essa situação uma ofensa e temendo que o acordo com 

os EUA fosse desfeito,  o que acarretaria danos materiais à Bolívia,  o presidente 

boliviano  da  época,  Coronel  José  Manoel  Pando,  começou  a  organizar  uma 

retomada do território, comandada por ele próprio. Como primeira ação, posicionou 

seus homens em dois pontos fronteiriços estratégicos, mas não tencionava iniciar 

uma batalha, pois sabia que os acreanos levariam vantagem por conhecer a selva: 

“mis soldados no conocen el bosque y se limitarán a la defesa de las trincheras” 

(ibid., p. 172). 

Entretanto, Plácido de Castro não pretendia permitir a retomada boliviana e 

por  isso  iniciou  um  combate  que  durou  cinco  dias,  nos  quais  ambos  os  lados 

perderam  homens  e  passaram  por  privações.  Os  ataques  cessaram  somente 

quando Plácido de Castro recebeu a notícia de que a Bolívia aceitara negociar com 

o Brasil. O então presidente do país, Rodrigues Alves, ao contrário dos presidentes 

anteriores  que  ignoravam  essa  causa,  resolveu  pôr  um  ponto  final  na  questão, 

nomeando o  Barão  do Rio  Branco como Ministro  das  Relações Exteriores.  Sua 

intenção era que fosse negociada com a Bolívia a situação do território acreano. 

Finalmente, o governo brasileiro percebeu o quanto seria prejudicial a perda dessa 

área e quão agravada estava a situação entre Brasil e Bolívia.

Assumindo o papel  de diplomata e estrategista,  a  primeira  medida de Rio 

Branco  foi  negociar  com  os  EUA  a  fim  de  desfazer  o  acordo  com  o  Bolivian 

Syndicate, missão na qual obteve sucesso; a segunda foi deixar claro aos bolivianos 

que o Brasil estava a favor dos seringueiros e que, se fosse preciso, entraria em 

guerra pelo  território  acreano.  Como prova disso,  determinou que tropas fossem 



enviadas ao Acre para defender a área. Diante da nova posição brasileira, o governo 

boliviano retrocedeu e aceitou participar de uma mesa de negociação.

Então, em 17 de novembro de 1903, Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de 

Petrópolis, no qual ficou estabelecido que o Brasil deveria pagar uma indenização de 

dois milhões de libras esterlinas em troca do território em questão; além disso, o 

governo brasileiro se comprometeu a dar início à construção da estrada de ferro 

Madeira-Mamoré, que permitiria à Bolívia ter uma saída para o oceano Atlântico.

Tal tratado evitou mais um confronto e consagrou Rio Branco como um dos 

heróis acreanos. Foi tão grande o reconhecimento de seu valor no Acre que a capital 

recebeu seu nome. “É a opinião nacional: já não se vê em Rio Branco um nome, 

mas um símbolo” (ibid., p. 436)

1.1 Perspectivas da história acreana – a incorporação dos excluídos 

A história do Acre, desde seus primeiros habitantes, passando pela anexação do 

Acre ao Brasil até os dias atuais, não é assunto frequente nos livros de história. Ao 

contrário,  essa  questão  costuma  surgir  em  obras  escritas  por  historiadores 

amazonenses, geralmente publicadas na região, ou por pesquisadores que moraram 

na Amazônia por alguns anos e, de alguma forma, sentiram a necessidade de trazer 

à luz o conhecimento que adquiriram.

Segundo  Vássia  Vanessa  da  Silveira  em  seu  artigo:  “Uma  história  mal  

contada”, não há muitos registros sobre Galvez e a Revolução acreana em nossos 

livros de história:

Apesar de ter sido um passo importante dentro dos acontecimentos 
inscritos na revolução acreana (que acabou por tornar o Acre território 
brasileiro e não boliviano), o episódio da proclamação da República 
Independente  do  Acre  continua  desconhecido  pela  maioria  das 
pessoas que passaram por um banco de escola. (SILVEIRA, 2003)

A maioria dos historiadores segue a escrita da história oficial,  na qual são 

priorizados  eventos  que,  por  razões  desconhecidas  do  leitor,  são  considerados 

fundamentais, e explora personalidades ditas importantes. Em razão disso, muitos 

acontecimentos  são  esquecidos  ou  menosprezados,  enquanto  outros  ganham 

grandes proporções; alguns nomes são enaltecidos, enquanto outros são ignorados. 



Um exemplo desse tipo de historiografia tradicional é a obra História Global. Brasil e 

Geral, de Gilberto Cotrim, que cita vários confrontos, como a Guerra dos Mascates, 

a Conjuração Mineira, a Revolução Federalista, a Revolta de Canudos, mas passa 

ao largo da questão acreana, mencionando-a somente na cronologia que aparece 

no  final  da  obra.  Cotrim  cita  a  incorporação  do  Acre  ao  Brasil,  em 1903,  sem 

grandes comentários ou explicações. Além disso, algumas figuras da nossa história 

não são sequer citadas nos livros de História, entre elas as mulheres, os operários e 

todos os anônimos que, no dia-a-dia, constroem e legitimam os eventos históricos.

No entanto, há uma obra que rompe com as orientações do discurso histórico 

tradicional, o qual, segundo Peter Burke, priorizava os acontecimentos políticos e 

militares e apresentava a história a partir dos feitos daqueles que eram considerados 

importantes dentro desse modo de relatar os fatos: os reis e chefes militares (1991, 

p.  17).  Trata-se  da  obra  de  Carlos  Alberto  Alves  de  Souza,  de  2002,  que, 

evidenciando uma postura diferente, coloca em questão a história do Acre divulgada 

(pouco ou quase nada) e difundida nos livros didáticos. Nesse estudo, o historiador 

se  propõe  explorar  temas  preteridos  pelo  discurso  histórico  mais  difundido, 

buscando  uma  perspectiva  histórico-social  que  dá  relevo  a  eventos  ou 

personalidades populares e levanta a questão do papel dos excluídos no processo 

de construção da história.

História,  para  mim,  tem  uma  missão,  que  é  a  da  transformação. 
Nesse sentido, faço de meus escritos armas pela liberdade e contra 
qualquer forma de opressão. E faço uma opção política que é a de 
privilegiar,  neste  livro,  culturas  populares  em suas  lutas  contra  as 
dominações na Amazônia.  A busca pelo passado vem sempre por 
uma preocupação do presente. (SOUZA, 2002, p.21)

A história relatada por Souza apresenta o Acre desde o descobrimento da 

América, quando a região, assim como todo o Brasil,  era povoada por índios. O 

panorama do cotidiano indígena no Acre permanece o mesmo até os dias atuais. Na 

sequência,  a  obra  detalha  aspectos  do  estado  do  Acre,  como a  ocupação  das 

cidades, os movimentos sociais de resistência, a pecuária, a agricultura, as religiões, 

a saúde, a busca por desenvolvimento sustentável, a política, a administração e a 

cultura, procurando ressaltar também o papel dos que participaram em todos esses 

eventos na região, como as “mulheres trabalhadoras da floresta”, os seringueiros, os 

trabalhadores  rurais,  os  migrantes  e  os  imigrantes.  O  autor  tem  sempre  a 



preocupação  de  expor  de  forma  clara,  direta  e  crítica  a  sua  visão  dos 

acontecimentos,  instigando  o  leitor  a  refletir  sobre  as  verdades  anteriormente 

construídas.

Contudo, só uma parte desse estudo de Souza será explorada neste trabalho: 

o capítulo dezessete, intitulado “Processo de Anexação do Acre ao Brasil”, que trata 

especificamente do mesmo momento histórico narrado por Márcio Souza na obra 

ficcional Galvez, imperador do Acre.

O capítulo citado narra, a princípio, os mesmos fatos descritos no início deste 

trabalho; entretanto, ao final, há um subitem, “Histórias não contadas da Revolução 

Acreana”, no qual são levantadas algumas questões importantes, por exemplo, onde 

estariam  as  mulheres  enquanto  os  homens  defendiam  o  território  durante  a 

revolução?

Embora elas não sejam citadas nos registros históricos mais difundidos e nem 

tenham estado nas frentes de batalha, foram elas, as mulheres, que mantiveram 

ativa a extração do látex e a produção da borracha durante os longos períodos de 

ausência  dos  homens;  foram  elas  também  que  produziram  toda  a  alimentação 

consumida  pelos  soldados.  É  inegável  a  importância  dessas  mulheres  que 

enfrentaram a floresta e realizaram o árduo trabalho de manter a produção para 

atender às necessidades de exportação. Porém, a visão tradicional da história não é 

capaz de perceber que nenhuma revolução é feita por um só homem, e sim por um 

conjunto de pessoas que trabalham pelo mesmo ideal, sejam elas mulheres, jovens, 

crianças, idosos.

Outra questão diz respeito ao número de combates ocorridos até a efetiva 

anexação do Acre - quantas pessoas teriam morrido? A revolução acreana, como foi 

chamada, embora não apareça nos livros de história, foi uma página sangrenta na 

história do Acre. Por mais de cinco meses, bolivianos e brasileiros se enfrentaram 

duramente  em  uma  guerra  na  qual  mesmo  quem  atinge  seus  objetivos  não  é 

vitorioso,  pois  há  perdas  de  todos  os  lados  -  e  tanto  o  Brasil  quanto  a  Bolívia 

perderam muitos homens em combate. 

Na verdade, a história oficial nem considera a questão acreana como uma 

revolução; todo o processo de conquista do Acre foi visto pelo resto do país como 

uma questão diplomática com a Bolívia, que não se agravou graças à intervenção de 

Rio Branco. Não se leva em conta que muitos homens morreram, não só brasileiros, 

mas também bolivianos. Pode-se dizer que foi uma guerra, cuja história é narrada 



como se tivesse tido um líder - como é usual acontecer na historiografia tradicional. 

A  Revolução  acreana  teve  o  seu  herói,  Plácido  de  Castro,  mas  a  História  não 

considerou a voz daqueles que enfrentaram a morte e sobreviveram, dos soldados e 

seringueiros que deixaram suas famílias para lutar por um objetivo comum. Muitas 

perguntas ficam caladas no discurso da história: qual era a visão desses homens, o 

que pensavam? 

Com relação a Plácido de Castro, teria sido realmente o general rígido, frio e 

implacável  que  a  História  enalteceu?  Talvez  não.  Alguns  documentos  antigos 

mostram  um  general  que  a  História  desconhece,  um  homem  amável,  com 

sentimentos e emoções como qualquer ser humano. E quanto a sua morte? Por que, 

apesar das denúncias, nunca foi esclarecida? Algumas questões ficam sempre sem 

respostas.

Essas e muitas outras questões são levantadas no estudo de Carlos Alberto 

Alves  de  Souza.  O autor,  de  certo  modo,  nos  conduz pelo  mesmo caminho de 

Márcio Souza ao nos mostrar que todo discurso que se propõe contar a história 

parece incompleto, fragmentado, levando o leitor a refletir, a analisar e a concluir por 

si mesmo acerca do que guardar e do que esquecer.

2. La estrella solitaria: uma outra visão da conquista do Acre

Escrita  em  2003,  a  obra  La  estrella  solitaria, do  jornalista,  diretor  de 

documentários e escritor Alfonso Domingo, narra as peripécias de Luis Rodrigues 

Galvez de Arias, intercalando os momentos em que o protagonista viveu no Acre e 

as memórias de um passado anterior, quando ainda estava na Espanha. 

Alfonso teve seu primeiro contato com o Acre em 1992 quando leu a obra de 

Márcio Souza, Galvez, imperador do Acre. Depois disso conheceu o acreano Dácio 

Mingiane e, juntos, decidiram filmar a série documental Acre, la Amazonia olvidada, 

que retratava a vida  no Acre,  reconstituía  o  assassinato de Chico Mendes e os 

interesses motivadores do crime. A série foi transmitida não só na Espanha, mas 

também na França e recebeu vários prêmios nacionais e internacionais.  Em sua 

estada  em  Porto  Acre,  Alfonso  Domingo  ficou  impressionado  com  a  cidade  e 

inconformado com o retrato que Márcio Souza fez de Galvez, descrevendo-o como 



um  aventureiro  alcoólatra,  mulherengo  e  sem  ideais,  diferente  da  imagem  que 

Alfonso Domingo tinha da personalidade histórica.

Nessa época, chegaram às suas mãos os dois volumes da obra de Leandro 

Tocantins, Formação histórica do Acre, o que o impulsionou a iniciar uma pesquisa, 

que durou cinco anos,  sobre a vida de Galvez  no Brasil.  Como não tinha pleno 

conhecimento das situações que ele vivera, Alfonso pesquisou em jornais da época, 

publicados no Brasil, na Bolívia e na Espanha; também encontrou em Pernambuco 

dois  baús  com  pertences  e  informações  sobre  o  aventureiro  espanhol.  Alfonso 

também resgatou documentos da época, conversou com historiadores, entre eles 

Leandro Tocantins,  e  outras pessoas que o ajudaram a recompor os passos de 

Galvez no país.

A pesquisa efetuada por Alfonso Domingo resultou numa obra dividida em 

doze capítulos, que são sintetizados a seguir.

I – Manaos, la Dorada

Neste primeiro capítulo, o romance oferece ao leitor um panorama de Manaus 

no século XIX, no auge da exportação e extração de borracha, período em que o 

dinheiro proporcionava extravagâncias e luxos desnecessários. Faz ainda um retrato 

da sociedade amazonense, que procurava seguir os padrões europeus não só na 

moda, mas também nos costumes. Mais adiante, é narrada a chegada de Dom José 

Paravicini e da comitiva boliviana ao Brasil, o encontro de Galvez com seu colega de 

infância Guilhermo Uhthoff, o comentário de Uhthoff sobre o Bolivian Syndicate e a 

publicação dessa notícia por Galvez em um jornal da cidade.

II – Un caso sensacional

Aqui se narra a visita de Galvez a Belém para entrevistar Dom Paravicini, com 

o objetivo de conseguir informações sobre a administração no Acre. Nesse período, 

o aventureiro espanhol descobre que a canhoneira Willmington atracara na cidade e 



que havia um acordo entre Bolívia e EUA, assegurando que os bolivianos cederiam 

aos americanos todos os direitos referentes ao território acreano. Guilhermo Uhthoff, 

que contou a Galvez sobre a negociação, entregou também ao amigo uma cópia 

desse acordo, a qual, na manhã seguinte,  foi  publicada nos principais jornais da 

região, causando grande agitação. 

Empolgado  com  a  situação,  Galvez,  que  já  era  membro  da  Junta 

Revolucionária, resolve oferecer-se a encabeçar o processo de independência do 

Acre, para uma posterior anexação ao Brasil. Nesse sentido, conta com o apoio de 

Uhthoff,  que  decide  acompanhá-lo,  juntamente  com vinte  cubanos  veteranos  de 

guerra  e  com  a  companhia  espanhola  de  zarzuela  Sánchez-Alonso.  Esta  o 

acompanha com o intuito de servir de disfarce na chegada ao Acre.

 

III – Viaje al país de la goma

Boa parte da ação, neste capítulo, se passa no trajeto de barco de Belém ao 

Acre. São ressaltadas as dificuldades da região, tais como as doenças, os animais 

silvestres e ferozes, os índios, tudo isso gerando o cansaço da viagem. Por outro 

lado,  enfatiza-se  também  a  presença  da  mola  propulsora  desse  universo  da 

borracha: o dinheiro.

É nesse momento da narrativa que as motivações de Galvez na empreitada 

pelo Acre ficam mais claras. Usando o elemento narrativo da analepse1, o narrador 

dá  voz  ao  protagonista,  que  relembra  sua  infância,  os  grandes  feitos  de  seus 

antepassados e até mesmo o desejo da mãe, dona Juana, de ter nascido homem 

pra  continuar  a  tradição  familiar  de  conquistas  e  aventuras.  Galvez  quer  ter  a 

oportunidade de também realizar grandes feitos, assim como haviam realizado o 

avô, os tios, o pai.

Além disso, o capítulo revela o início do envolvimento entre o espanhol e a 

prima-dona da companhia de zarzuela, Maria Alonso.

IV – Los señores del rio

1 “Diz-se de todo o faceto que, pertencendo ao passado, é trazido para o presente da 
história relatada”. (CEIA,2005.)



A chegada ao Acre não só assusta como também decepciona a companhia 

de zarzuela,  que se  depara,  em um primeiro  momento,  com macacos,  barracas 

abandonadas  e  uma  densa  vegetação.  Mas,  apesar  do  aspecto  desértico,  a 

companhia começa a preparar os camarins e os cenários para a apresentação, que 

constituirá o primeiro ato de civilidade no Acre. A notícia do espetáculo espalhou-se 

rapidamente,  atraindo  centenas  de  pessoas,  inclusive  o  tenente  boliviano 

responsável pela região.

Ao final  da apresentação, teve início uma grande festa,  na qual o tenente 

Rojas, já bêbado, tentou conquistar Maria Alonso à força, desagradando Galvez e 

começando uma discussão que terminou em um duelo entre ambos. Embora fossem 

os dois experientes nessa arte, Galvez conquistou a vitória, expulsou a pequena 

comitiva  boliviana,  formada  pelo  tenente  e  oito  soldados  e,  com  isso,  ganhou 

prestígio entre os moradores da região. 

V – Días de gloria

Depois  de  expulsar  os  bolivianos,  Galvez  se  reuniu  com os patrões e  os 

seringueiros da região e propôs a eles a Independência do Acre. Após um discurso 

acalorado,  o  protagonista  foi  aclamado  pela  multidão  Presidente  do  Estado 

Independente do Acre, não só por causa das palavras que proferira, mas também 

por  causa  de  interesses  políticos  dos  envolvidos,  que  poderiam  responsabilizar 

Galvez caso algo desse errado. Embora sete mil pessoas apoiassem o novo líder, 

alguns seringalistas preferiam o governo boliviano e não apoiavam essa revolução.

Prontamente, o presidente começa o trabalho: define ministérios e ministros, 

elabora um projeto urbanístico, define as fronteiras etc.

VI – Nace un estado

Em um mês de governo, Galvez criou os selos do Estado Independente do 

Acre  e  o  serviço  de  correspondência,  o  corpo  de  bombeiros,  a  polícia,  a  força 

pública e a junta de higiene; organizou os ministérios e suas sedes, a administração, 



os serviços públicos e os novos edifícios; regularizou os títulos de propriedade e 

construiu até uma padaria. Além disso, preocupado com os seringueiros, que mal 

sabiam ler ou escrever,  decretou a criação de uma instituição pública de ensino 

básico, primeira ação que contrariou os patrões da borracha. Para defender o país, 

criou  dez  batalhões  de  infantaria,  que  seriam  mantidos  graças  ao  imposto  de 

suscripción patriótica,  que recaía sobre toda a produção de látex da região, e que 

fora instituído pelo próprio Galvez. 

A vida na Cidade do Acre, nome dado pelo novo presidente em substituição a 

Porto  Alonso,  seguia  na  mais  perfeita  calmaria.  O presidente  era  extremamente 

querido e respeitado por ser afável, simpático e solícito com todos os moradores da 

região, desde o mais humilde ao mais importante.

É  nesta  etapa  da  narrativa  que  se  percebe  que  os  interesses  de  Galvez 

divergem  dos  interesses  dos  envolvidos  na  revolução:  enquanto  o  governador 

esperava que Galvez fosse um fantoche,  Galvez,  enquanto presidente,  desejava 

realmente criar um país e fazer o melhor por ele, Não era assim que as autoridades 

o viam – consideravam-no uma marionete, um ator que só estaria no palco enquanto 

conviesse.

Alguns  trechos  de  matérias  publicadas  em  jornais  da  época  ilustram  o 

capítulo,  ressaltando  as  diversas  opiniões  sobre  Galvez:  enquanto  um  elogia  o 

trabalho  que  vem  sendo  feito  no  território  acreano,  dois  outros  criticam  e 

menosprezam todas as ações ali desenvolvidas.

 

VII – Estado de sitio

Os problemas começam a surgir. O primeiro deles foi o imposto cobrado por 

Manaus sobre a borracha, que não estava sendo repassado ao Acre, pois o governo 

federal se posicionava contra os revolucionários. Diante disso, Galvez decide que o 

imposto deve ser cobrado no próprio território.

Apesar dos esforços do presidente no sentido de trazê-los para o seu lado, os 

moradores da região de Xapuri começam a se levantar contra o governo de Galvez, 

organizando a Comissão Garantidora dos Direitos Brasileiros, liderada por Rocha 

Neves. Como última tentativa de aproximação, o espanhol manda ao Xapuri o chefe 

de polícia acreano para tentar um diálogo. A tentativa fracassa, pois os membros da 

comitiva  da  Cidade  do  Acre  são  recebidos  com  o  hasteamento  da  bandeira 



boliviana,  o  que  causa em todos uma grande indignação e  faz  Galvez  decretar 

estado de sítio em todo o território nacional e sentenciar à prisão os integrantes da 

comissão.

E, como se não bastasse, Galvez é acometido pela malária e Uhthoff, amigo 

inseparável, companheiro fiel e racional, deixa o Acre para tentar imprimir os selos 

do país recém-formado.

VIII – Música contra la disidencia

Uhthoff escreve a Galvez contando sobre a iminente invasão da Bolívia para a 

retomada do território. Começa a conspiração contra o governo de Galvez. De um 

lado,  Neutel  Maia,  apoiado  pelo  Padre  Leite  e  pela  Comissão  Garantidora  dos 

Direitos  Brasileiros,  transporta  armas para  auxiliar  os bolivianos contra  o  Estado 

Independente do Acre;  de outro,  o governo brasileiro pressiona o governador do 

Amazonas para que tome uma providencia em relação ao Estado Independente. 

Acontece o primeiro embate e Galvez sai vitorioso, apesar das perdas.

IX – El golpe del fin de siglo

Enquanto Galvez prendia Neutel  Maia, outros seringalistas se organizavam 

para derrubar o presidente. Entre os seus opositores estava o Coronel Souza Braga, 

que havia apoiado até então o governo no Acre, mas fora convencido pelos colegas 

de que Galvez era só um aventureiro, interesseiro, que não se preocupava com o 

destino dos acreanos, e que, portanto, a melhor solução seria que ele, Souza Braga, 

tomasse a frente da revolução e do novo país. Acreditando em tudo que lhe diziam 

sobre a má administração de Galvez, Sousa Braga aceitou ser o novo presidente.

Quando o espanhol tentava alcançar a Cidade do Acre, foi recebido por tiros e 

notificado de sua situação. Entretanto, seus fiéis companheiros não se entregaram, 

lutaram  contra  o  novo  governo  na  expectativa  de  que,  nesse  ínterim,  Galvez 

conseguisse fugir. Mas o saldo dessa situação foi negativo: um morto, três feridos e 

Galvez preso.

Embora o ex-presidente tenha recebido o ocorrido de maneira passiva, os 

acreanos não viam a questão da mesma forma e exigiam a sua volta. Sousa Braga, 

ao conversar com Galvez, percebeu toda a farsa em que fora envolvido e, pelos 



livros administrativos, percebeu que Galvez não estava tirando nenhuma vantagem 

financeira de toda aquela situação. Além disso,  pôde constatar que a população 

tinha por ele grande admiração e respeito. 

Enquanto  isso,  os  bolivianos,  comandados  pelo  brasileiro  Leite  Barbosa, 

chegaram à Cidade do Acre, que já havia sido evacuada por Galvez anteriormente, 

pois esse previra a invasão. Os bolivianos decretaram estado de sítio e passaram a 

cobrar imposto sobre toda a borracha que passava por ali. Sousa Braga, quando 

soube da situação, juntou seus homens e, com o apoio de Galvez, conseguiu trazer 

para o lado brasileiro os seringueiros que tinham se aliado à Bolívia. Entretanto, a 

tropa boliviana nem sonhava em se entregar, o que deflagrou um combate que só 

terminou com a prisão dos soldados bolivianos. Houve outros combates em meio à 

floresta, e, em todos eles, a Junta Revolucionária obteve sucesso, mesmo lutando, 

na maioria das vezes, contra brasileiros que apoiavam a dominação boliviana.

Infeliz  e  desconfortável  na  posição  de  presidente  e  reconhecendo  a 

importância de Galvez em todo o processo de ocupação e permanência no Acre, 

Sousa Braga devolveu o cargo ao ex-presidente. O espanhol aceitou retornar ao 

cargo com uma única condição: só entregar o Acre ao governo brasileiro. 

Depois de novamente nomeado presidente, Galvez volta a sentir os sintomas 

da febre.

X – El último acto

Pressionado  pelo  governo  federal,  o  governador  do  Amazonas,  Ramalho 

Júnior, deixa de apoiar a Junta Revolucionária e passa a defender o ideal brasileiro 

de devolver o Acre à Bolívia. Nesse capítulo, fica explicitada toda a política da época 

e os meios de ascensão ao poder. Em uma reunião em Manaus, fica decidido que o 

governo  brasileiro,  por  meios  pacíficos,  entrará  no  Acre  para  deportar  Galvez  e 

devolver a área ao seu “legítimo dono”.

Sem  ter  como  lutar,  já  muito  doente,  Galvez  aceitou  render-se,  mesmo 

sabendo  que  sua  tropa  era  maior  que  a  tropa  nacional  e  que,  se  quisessem, 

poderiam  vencê-la  facilmente.  Ao  contrário  de  lutar,  Galvez  fez  o  que  havia 

prometido, não reagiu contra o país que sempre procurou defender.  



XI – El hijo pródigo

Galvez voltou a Madrid, reviu a família e encontrou Maria Alonso já casada, o 

que  o  fez  partir  para  um balneário  para  curar-se  plenamente  da  febre.  Depois, 

embarcou  para  Buenos  Aires  em  busca  de  novas  conquistas.  Reencontrou 

Guilhermo  e  conheceu  Bacchini,  um  negociante  que  estava  disposto  a  formar 

sociedade com Galvez em uma casa de jogos em Manaus.

XII – El regreso

Já em Manaus, Galvez caiu em um golpe que o acusava de tentar uma nova 

revolução no Acre. Foi mandado para Caracaraí, divisa com a Guiana, onde ficou 

por um longo período. Tentou pedir ajuda à Espanha e ao Brasil para retornar ao 

seu país, mas foi em vão. Somente depois que a família de Bacchini intercedeu que 

ambos conseguiram sair do Brasil. Bacchini voltou a Buenos Aires e Galvez viajou 

para Cuba, de onde recebia jornais com notícias do Brasil sobre o Acre e tudo que 

acontecia por lá.

Perto  de completar  setenta anos,  Galvez  voltou  à Espanha,  onde morreu, 

sozinho,  em 1935,  aos setenta e um anos.  Neste último capítulo,  o  narrador  se 

revela como uma personagem, amigo de Galvez, que, tendo-o conhecido no final de 

sua vida, ouviu do próprio protagonista toda a história narrada e a reconta ao leitor. 

O romance La estrella solitaria, publicado na Espanha, inspirou a novelista acreana 

Glória Perez na construção da minissérie  Amazônia – de Galvez a Chico Mendes, 

lançada no Brasil em 2007, pela Rede Globo de Televisão. Segundo a escritora: “O 

certo é que o trabalho de Alfonso foi fundamental para que eu pudesse traçar um 

Galvez mais perto do real, uma vez que ninguém no Brasil pesquisou sobre ele”.  2 

Infelizmente, a obra não foi publicada no Brasil e poucos conhecem esse Galvez que 

é desnudado na obra de Alfonso Domingo.

2  Resposta da novelista ao blog http://altino.blogspot.com/ no dia treze de agosto de 2008 à 
pergunta sobre a inspiração da minissérie.

http://altino.blogspot.com/


Alguns  críticos  enquadram a  obra  no  gênero  biografia;  outros,  no  gênero 

romanesco. Mas, segundo Alfonso Domingo: “A ficção desta novela é aparentar que 

toda a narração é real.” Comparando os registros históricos e os apontamentos de 

Leandro  Tocantins,  é  possível  perceber  que  a  obra  La  Estrella  solitaria vai  ao 

encontro  dos  eventos  registrados  pelo  discurso  historiográfico;  todavia,  Alfonso 

Domingo acrescenta eventos desconhecidos dos historiadores brasileiros, pois não 

se sabia ao certo sobre a vida de Galvez antes de vir para o Brasil. 

Levando-se  em  conta  a  pesquisa  histórica  realizada  por  Alfonso  e  as 

entrevistas, pode-se conceber La estrella solitaria como uma obra biográfica, que se 

baseia,  em  primeiro  lugar,  nos  fatos,  mas  preenche  com  a  ficção  as  lacunas 

deixadas pela História.

2. Márcio Souza – um escritor que constrói uma versão da história.

Márcio Souza começou a escrever muito cedo. Ainda garoto, escrevia críticas 

de cinema para o jornal  O trabalhista, do qual o pai era sócio. Em 1963, saiu de 

Manaus para estudar Ciências Sociais, primeiramente em Brasília e depois na USP; 

entretanto,  por  causa  da  ditadura,  não  pôde  concluir  o  curso  em nenhuma das 

Universidades.  Em  São  Paulo  teve  sua  iniciação  no  cinema,  trabalhando  como 

roteirista  e  produzindo  vários  curtas-metragens,  entre  eles  Irreal,  Rapsódia 

Incoerente,  Prelúdio  Azul,  Manaus fantástica,  Sentir  a  vida e  Vale  quanto  pesa; 

desiludiu-se  com as  produções  cinematográficas  depois  que  tentou  produzir  um 

filme a partir do romance Galvez, antes ainda da publicação da obra. Nessa ocasião, 

a obra era composta por oitocentas páginas e, levando em conta as dificuldades 

para conseguir verba para a produção, Márcio abriu mão do cinema e voltou-se para 

o teatro. E foi a partir desse meio de comunicação que encontrou uma maneira de 

expor suas ideias e ideais, criticando e questionando a sociedade da época por meio 

de suas peças teatrais.

Márcio Souza sentiu na pele as consequências do período em que vivia: a 

ditadura. Por conta de suas convicções políticas, foi preso três vezes: a primeira 

delas, em 1966, por causa da exibição da peça francesa A idade do Ouro; em 1969 

ficou detido no Dops (Departamento de Ordem Política e Social),  em São Paulo, 

para que cedesse informações sobre Carlos Marighella,  dirigente da organização 



esquerdista Ação Libertadora Nacional (ALN); e, por fim, em 1972, foi preso pela 

última  vez  com  mais  de  quarenta  militantes  do  Partido  Comunista  do  Brasil  – 

passou, então, mais de três meses detido. Além disso, teve censurada a sua peça 

inicialmente  intitulada  Zona  Franca,  meu  amor.  Porém essas  prisões  não  foram 

capazes de silenciar a voz crítica da Amazônia, que reclamava para si o direito de 

questionar e de mostrar a realidade.

Seu  primeiro  livro,  O  mostrador  de  sombras  (uma  obra  de  crítica 

cinematográfica), só  surgiu  em  1967.  Nos  anos  seguintes,  o  escritor  escreveu 

roteiros,  peças  teatrais,  dirigiu  o  Tesc3 e  só  em  1976  publicou  o  seu  primeiro 

romance, Galvez, imperador do Acre, que lhe deu o prêmio Revelação de Autor da 

Associação Paulista de Críticos de Arte de São Paulo (APCA). Antes da versão final 

que chegou ao público, a obra chegou a ter oitocentas páginas e cinco versões, uma 

das quais foi classificada pelo autor como novela.  Depois das muitas discussões 

com o grupo teatral que dirigia e das interferências e pressões externas, vindas do 

próprio grupo, a versão final foi  concluída e recebeu a denominação de folhetim. 

Segundo o próprio autor, “Na verdade não é só o produto final que é um folhetim, é o 

próprio processo de criação.” (DIMAS, 1982, p.10).

Galvez  não foi  bem aceita pelas autoridades da região, que, desatentas à 

advertência inicial e não percebendo que se tratava de ficção, viram o texto como 

um desrespeito à história oficial. Segundo Antônio Dimas, “(...) o livro despertou forte 

reação adversa nos meios oficiais amazonenses, que viram nessa narrativa uma 

forma injusta de revelar a realidade”. (1982, p. 15)

Márcio  publicou,  ao longo desses anos de trabalho, doze livros de ficção, 

sendo  que  quatro  tratam  da  temática  da  política  nacional,  ressaltando, 

principalmente, o período da ditadura; e um é direcionado ao público infanto-juvenil. 

Além disso, escreveu e dirigiu mais de dez peças teatrais e, atualmente, mantém, 

em Manaus, um grupo de teatro que encena suas peças e outras de grandes nomes 

do teatro brasileiro e universal.

Márcio  não  nega  a  influência  de  Machado  de  Assis  e  do  modernismo 

brasileiro em suas obras. Em sua entrevista aos  Cadernos de Literatura Brasileira  

Instituto Moreira Sales, afirma:

3  Teatro Experimental do Serviço Social do Comércio - Sesc. 



No caso de Galvez,  na realidade,  o que você tem é um romance 
falsamente  fragmentário;  ele  simula  uma  fragmentação  que  não 
existe: a história é linear. Agora, tem aquelas interrupções irônicas 
nos  primeiros  capítulos  que  é  uma  proposta  machadiana,  e  a 
justaposição  igualmente  irônica  de  cada  título  de  capítulo.  O  que 
existe, no fundo, é a opção pelo sintético, a escrita meio telegráfica, 
herança  do  modernismo.  O  humor,  como  já  comentei,  incrustado 
mimeticamente na linguagem, me veio primeiro a partir do sarcasmo 
machadiano. (2005, p. 35).

Um dos exemplos de interrupção irônica mencionados pelo autor pode ser 

percebido no capítulo  Correção, no qual o narrador-editor interrompe a narrativa e 

diz:

Perdão, leitores! Neste momento sou obrigado a intervir,  coisa que 
farei a cada momento em que o nosso herói faltar com a verdade dos 
fatos. É claro que ele conseguiu o documento. Mas da maneira mais 
prosaica do mundo. (SOUZA, 1992, p. 49)

Outra característica machadiana presente na obra é a justaposição irônica 

dos títulos, o que pode ser visto no capítulo Teatro de Títeres. Nele, Galvez analisa 

a influência do dinheiro no cotidiano amazonense a partir da personagem D. Irene e 

do evento social que se realiza na casa da “falante senhora”. Em nenhum momento 

do capítulo, o protagonista faz menção direta a teatro de bonecos ou marionetes, ou 

a palhaços, mas desenha com as palavras um panorama social que conduz o leitor 

à ideia de que as pessoas, naquele universo social, eram fantoches movidos pelo 

dinheiro e pelas formalidades da época.

 (...) e comecei a pensar no poder que o dinheiro carrega. Era aqui 
que se podia notar isso. Eu sempre estive em contato com o poder, 
tinha sido diplomata e por isso convivera com a elite e suas manias. 
Mas na Europa o poder era uma decorrência quase natural, não se 
notava  a  presença  do  dinheiro  como  ninguém  perguntaria  pela 
qualidade do vinho e seu valo. O vinho era vinho e era sempre bom. 
O dinheiro era esta espécie de vinho cotidiano, uma roupa íntima e 
uma  lama,  uma  metafísica.  Mas  em  Belém  o  dinheiro  não  era 
metafísico, estava ali e eu podia descobrir o seu contorno no imenso 
bolo cor-de-rosa, nas travessas de prata e nas joias que enfeitavam o 
colo de qualquer dama. (ibid., p.33-34)

Já  do  modernismo,  especialmente  de  Oswald  de  Andrade,  algumas 

características se sobressaem, como o antropofagismo e o uso de uma linguagem 



sintética. Márcio Souza absorve a cultura e a literatura universal, extraindo o que há 

de  melhor  e  transpondo  para  a  sua  obra.  Tal  aspecto  pode  ser  percebido  nas 

relações intertextuais em que o protagonista retoma outros autores e obras para 

parafrasear  ou  parodiar.  Um dos exemplos está  nos capítulos finais  da  primeira 

parte, em que se incorporam à narrativa trechos da ópera Aída, de modo que os dois 

textos  dialogam  e  se  completam  dentro  do  novo  contexto.  É  o  que  se  vê  no 

fragmento a seguir:

Dueto Bufo
Dona Irene – Ele me atacou. Tentou me violar, uma mulher casada.
Radamés –  O terra, addio: addio Valle de pianti... sogno de gáudio 
che in dolo svaní...
Corri para o camarote de minhas amigas, elas estavam aterrorizadas, 
mas ignoravam o que se passava. Ouvi o prefeito gritar alguma coisa 
e minhas amigas começaram a chorar.  Radamés tentava erguer a 
laje de papelão sem nenhum sucesso.
Dona Irene – É ele, é o espanhol anarquista...
Aída e Radamés –  A noi si schiude il ciel e l’alme erranti volano al  
raggio dell’eterno dí. (ibid., p. 65)

Em  relação  à  linguagem,  percebe-se  o  parentesco  com  a  linguagem 

“econômica” de Oswald nos capítulos curtos, mas permeados de ironia. Como no 

capítulo  Triunfo: “Briosa  polícia  paraense,  única  na  América  do  Sul:  venceu  o 

exército de um faraó”. (ibid., p. 66)

Márcio Souza demonstra,  em suas obras, o desejo de levar um pouco da 

cultura amazônica para o resto do mundo,  não de maneira  marginal,  mas como 

reflexo da cultura de um povo que valoriza as suas raízes, a sua história e seus 

costumes. Tanto que seu trabalho junto ao Tesc sempre girou entre dois polos, “um 

voltado para uma visão crítica do processo histórico da Amazônia e outro dedicado 

às culturas originárias dos povos indígenas“ (CADERNOS DE LITERATURA, 2005, 

p. 31). E, talvez por isso, seu reconhecimento seja de tal ordem que algumas de 

suas peças teatrais e de seus romances tenham sido traduzidos para mais de oito 

idiomas, entre eles o inglês, o espanhol e até mesmo o alemão. Um exemplo do 

alcance de sua obra é o próprio romance Galvez, imperador do Acre, já publicado 

em alemão, espanhol, inglês, francês, japonês, italiano e holandês, além de ter sido 

adaptado para o teatro e para história em quadrinhos.



A repercussão  da  obra  de  Márcio  Souza  evidencia  a  falta  de  informação 

histórica dentro do próprio país. Ou seja, as dimensões continentais do Brasil isolam 

certas informações referentes aos estados que não pertencem ao eixo sul/sudeste e, 

por isso, muitos só conhecem a história das regiões afastadas através da literatura, 

especialmente  regionalista,  dele  próprio,  de  Graciliano  Ramos,  ou  de  Érico 

Veríssimo, os quais exportam para os grandes centros a cultura brasileira escondida 

nos cantinhos mais distantes do país. Como é o caso da anexação do Acre, que só 

chegou  ao  conhecimento  de  muitos  leitores  através  do  romance,  seja  porque  a 

leitura  desencadeou  o  interesse  pela  pesquisa  dos  fatos  narrados,  seja  porque 

esses leitores, só pela leitura, os acataram como verídicos.

Talvez  isso  explique  por  que  só  fiquei  interessado  na  existência  do 
imperador Galvez nos anos setenta, através do livro de ficção do Márcio 
Souza. Antes, passava a vista pelo nome dele nos pés das páginas dos 
livros de História, mas sem intuir que era tão fascinante e maluco. Olha, se 
Galvez não foi como Márcio Souza descreveu, não importa, porque eu vou 
sempre preferir a versão maravilhosa do aventureiro que conquistou Porto 
Acre e plantou lá a nossa eterna República (MARTINS, 2006, p.2)

A obra de Márcio Souza tem se popularizado nos últimos anos, especialmente 

depois da exibição da minissérie Mad Maria pela Rede Globo de Televisão, baseada 

no romance homônimo do autor amazonense. Além disso, em 1982 foi lançada a 

obra  Márcio  Souza,  da  coleção  Literatura  Comentada,  pela  Abril  Educação, 

organizada  pelo  professor  Antonio  Dimas,  da  Universidade  de  São  Paulo,  com 

dados biográficos, obras do autor, trechos e comentários de algumas obras. Apesar 

de o trabalho ter ficado um pouco desatualizado pela questão do tempo e pelo fato 

de Márcio Souza estar vivo e produzindo, a seleção traz informações pertinentes 

sobre  o  contexto  de  produção  de  Márcio  Souza,  pontuando,  a  cada  obra,  as 

características  mais  importantes  e  o  diálogo  entre  o  momento  de  escritura  e  o 

momento narrado. O livro também apresenta a indicação de algumas notícias que 

foram lançadas no Brasil e até nos EUA sobre a obra de Márcio Souza. 

Em 2005,  foi  lançado  o  Caderno  de  Literatura  Brasileira  Instituto  Moreira 

Salles, que focaliza o escritor de modo mais atualizado que a obra da Editora Abril. 

O caderno traz fotografias, comentários, entrevistas, obras do autor, fortuna crítica, 

comentário sobre a produção do escritor, depoimentos sobre Márcio Souza feitos 



por grandes nomes, como Ignácio Loyola Brandão e Antônio Torres e estudos sobre 

a obra do escritor amazonense.

Algumas teses e dissertações também abordam a obra de Márcio Souza, três 

das quais citadas ao longo deste trabalho. A primeira é a dissertação de mestrado 

de Renato Otero  da Silva  Júnior,  orientado pelo  Professor  Dr.  Carlos Alexandre 

Baumgarten, da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, em 2006. Intitulado 

Galvez, imperador do Acre: o discurso do romance e a ficcionalização da história, o 

trabalho de Renato Otero explora duas vertentes: a caracterização da obra como 

romance, segundo os parâmetros estabelecidos pelos estudos de Mikhail Bakhtin e 

a relação entre história e literatura, que remete a uma nova forma de interpretar os 

fatos históricos através da literatura, o chamado novo romance histórico.

Na  primeira  vertente,  o  estudo  apoia-se  nas  obras  do  teórico  russo, 

especialmente  em  Marxismo  e  filosofia  da  linguagem,  Questões  de  literatura  e 

estética,  A  cultura  popular  na  Idade  Média  e  no  Renascimento:  o  contexto  de 

François Rabelais e  Problemas da poética de Dostoievski. Renato Otero analisa o 

romance com a intenção de classificar a obra no gênero romance, de acordo com os 

moldes bakhtinianos, analisando alguns elementos presentes em Galvez, imperador 

do  Acre;  tais  como  dialogismo,  plurilinguismo,  polifonia,  riso,  paródia  e 

carnavalização.

Ao estudar o diálogo entre o discurso ficcional e o histórico, o trabalho ainda 

levanta questões sobre o romance histórico tradicional e o novo romance histórico 

do século XX. Para estudar tal diálogo, o trabalho recorre a dois posicionamentos 

em relação ao romance histórico: o primeiro, de Georg Lukács, que trata do romance 

histórico  tradicional,  e  o  segundo,  apoiado  nos  estudos  de  Linda  Hutcheon  e 

Seymour Menton, que destaca as produções literárias do século XX, questionando o 

registro dos eventos históricos e dando-lhes significados novos. Além dos nomes já 

citados, são mencionados também teóricos como Hayden White, Walter Mignolo, 

Paul Ricoeur e outros.

A segunda, a tese de doutorado de Simone de Souza Lima, orientada pela 

Profa. Dra. Ligia Chiappini Moraes Leite, defendida na Universidade de São Paulo 

em 2000, é intitulada A literatura da Amazônia em foco: ficção e história na obra de  

Márcio Souza. A tese mostra de que modo certos eventos históricos são retomados 

na ficção desse autor. Para tanto, o trabalho analisa as seguintes obras: As folias do 

látex, Galvez, imperador do Acre, Mad Maria, A resistível ascensão do Boto Tucuxi, 



A paixão de Ajuricaba e Tem piranha no pirarucu. A autora defende que o escritor 

amazonense reconstrói a história de maneira alegórica ou parodiada, na tentativa de 

elucidar o leitor sobre algumas questões que transcendem o âmbito da relação entre 

verdade e história. De acordo com a autora, a intenção do escritor é levar o leitor a 

pensar  criticamente  sobre  seu  passado  e  sobre  o  modo  de  funcionamento  do 

processo de escrita da história oficial.

Em seu estudo,  Simone Lima faz também um paralelo  entre as situações 

ficcionais e o período ditatorial em que as obras foram escritas. O trabalho apresenta 

uma bibliografia  extensa,  mas alguns teóricos são mais explorados,  como Linda 

Hutcheon e  Mikhail  Bakhtin.  Há também riqueza de fontes  locais,  uma vez  que 

Simone é acreana, o que facilita o acesso a jornais de época e volumes históricos 

editados na Amazônia e que não circulam na região sudeste. Em alguns momentos, 

o trabalho apoia-se na linguagem teatral e em suas características para explicar as 

peças escritas e dirigidas por Márcio. 

O terceiro texto acadêmico é uma dissertação produzida por Brenda Maris 

Scur  da  Silva  e  orientada  pela  Profa.  Dra.  Aracy  Ernst  Pereira,  defendida  na 

Universidade Católica de Pelotas em 1998 e intitulada Galvez, imperador do Acre:  

resistência  e  transgressão.  Inicialmente  o  trabalho  analisa  as  circunstâncias 

históricas,  sociais  e  econômicas  desde  o  período  de  apogeu  da  exportação  da 

borracha até sua decadência, passando pelo episódio histórico da anexação do Acre 

ao Brasil. Em um segundo momento, o foco do estudo são as epígrafes, o diálogo 

entre os autores dessas epígrafes e seus romances e a obra Galvez, imperador do 

Acre, na expectativa de perceber de que modo o autor recupera os demais textos. 

Por  fim,  o  trabalho  analisa  os  mecanismos  produtores  do  interdiscurso  e  do 

intradiscurso irônico, para compreender o papel desses elementos na narrativa.

O  estudo  de  Scur  apoia-se  primeiramente  no  discurso  histórico  em 

contraposição  ao  discurso  ficcional;  em seguida,  usando  teóricos  da  Análise  do 

Discurso,  especialmente Foucault,  Orlandi  e  Pêcheux,  o trabalho expõe algumas 

questões  sobre  as  formações  discursivas  e  ideológicas;  e,  por  fim,  não  menos 

importante, o trabalho busca, nas obras de Mikhail Bakhtin, as bases teóricas para 

comprovar e compreender as questões da ironia, do dialogismo, da paródia e da 

carnavalização.

Já  o  trabalho  que  aqui  se  abre  restringe-se  a  abordar  a  obra  Galvez,  

imperador do Acre. O romance apresenta a história da personalidade histórica de 



Galvez  a  partir  de  dois  pontos  de  vista:  o  primeiro  é  representado  pelo  próprio 

Galvez, que narra a sua história desde a chegada ao Brasil, intercalando fatos de 

sua história anterior a esse momento; o segundo é o ponto de vista do narrador-

editor que encontrou o diário de Galvez em um sebo e pretende publicá-lo, com o 

intuito de recuperar o que gastara na produção do calhamaço.

O Galvez construído pela literatura é um espanhol mulherengo (em que há 

semelhança  com Dom Juan),  aventureiro,  sempre  no  centro  das  confusões.  Os 

episódios de sua vida são decorrentes, na maioria das vezes, da bebedeira ou da 

sua relação com as amantes.

Love and Revolution
Cira não escamoteava absolutamente nada para que eu lutasse pelo seu 
amor.  Enfrentar  o  imperialismo  americano  tendo  como  propelente 
ideológico o amor de uma mulher. E eu dizia, por favor, querida, isto não é 
romance  de  Abade  Prévost!  Quantas  libras  esterlinas  temos  nisso? 
(SOUZA, op.cit., p.44)

Um dos exemplos disso é o envolvimento de Galvez na história do Acre. O 

romance conta que ele só conheceu o cônsul boliviano porque estava fugindo de um 

marido traído.  Continuando na mesma linha de peripécias, é por causa de Cira 

(outra amante), que ele participa de uma reunião do Comitê de Defesa do Acre e, 

para agradá-la, aceita a missão de roubar um documento que comprova o apoio 

americano  aos  bolivianos,  caso  o  Brasil  entrasse  em  confronto  com  a  Bolívia. 

Motivado pela paixão e pelo impulso, Galvez dá um passo rumo a uma das maiores 

reviravoltas na história do Brasil.

Do momento em que “rouba” o documento e o publica, até o momento em 

que de fato começa a fazer parte da revolução acreana, Galvez vive uma série de 

aventuras, desde ser perseguido por policiais durante uma ópera até ter um caso 

com  uma  freira  em  um  barco  repleto  de  religiosos.  Sua  vida  é  extremamente 

atribulada, mas ele ainda consegue tempo para (re)organizar uma companhia de 

teatro que fora desfeita por conta das suas próprias confusões. Durante esse meio 

tempo, entre as peripécias de um aventureiro e a proclamação de independência do 

Estado do Acre, o protagonista vai conquistando o leitor, que se habitua ao seu jeito 



bem-humorado de narrar e às interrupções do editor nos momentos em que julga 

necessário. O tom paródico e irônico do texto conduz ao riso:

Insônia
Passei uma noite terrível. Com medo de deixar Joana na cama de folhas, 
decidi carregá-la para o alto da árvore. Não consegui dormir com medo que 
ela despencasse. (ibid.,p. 83)

O final  do romance é previsível,  visto  que o narrador-editor  já anuncia no 

inicio  que  o  protagonista  “no  fim,  morre  na  cama  de  velhice.”  (ibid,  p.13);  pelo 

desenrolar da narrativa, não se pode esperar sucesso na empreitada do espanhol; 

ao contrário, é até evidente o fim trágico do Império de Galvez. 

De  um  modo  geral,  o  romance  apresenta  um  panorama  da  sociedade 

amazonense no final do século XIX, época em que o comércio da borracha estava 

no auge e o dinheiro fluía tanto quanto o látex. É possível perceber, na obra, uma 

crítica a esse deslumbramento e ao desperdício causado pela abundância de capital 

na região; as futilidades e até mesmo as incoerências sociais são destacadas no 

texto de forma carnavalizada e bem-humorada. A região da Amazônia viveu, em um 

período de tempo muito curto, o apogeu e o declínio do comércio da borracha, e 

esse contexto é responsável pela cultura e modo de vida da época. Os costumes 

dessa sociedade podem ser muito bem vistos na obra de Ana Maria Daou, da qual 

se extraiu o fragmento abaixo: 

A borracha foi, sem dúvida, um material de progresso, participando da 
produção  dos  mais  modernos  bens  industriais,  expressados  nos 
avanços  da  técnica  e  do  domínio  da  natureza  pelo  homem.  Foi 
também  o  veículo  do  progresso  material  das  elites  amazônicas, 
proporcionado-lhes uma inserção particular  na dinâmica das trocas 
materiais e simbólicas. Foi a economia da borracha que facultou às 
elites das duas províncias (a do Amazonas e a do Grão-Pará) uma 
aproximação social e cultural com a Europa... (DAOU, 2000, p. 21) 

 Algumas características estruturais da obra precisam ser destacadas,  tais 

como a presença de dois narradores, a aparente fragmentação, a paródia de vários 

discursos oficiais, como atas e memorandos, os títulos de capítulos, que remetem a 



outros  textos,  a  interferência  irônica  do  narrador-editor,  os  capítulos  curtos,  a 

classificação  da  obra  como folhetim.  Todos  esses  aspectos  acentuam o  caráter 

social  da  obra  e  evidenciam  uma  visão  de  mundo  diferente  da  expressa  pela 

história, além de discutir a construção do discurso histórico.



Parte II – Galvez, imperador do Acre: recursos narrativos

Folhetim

É  possível  que,  ao  começar  a  leitura,  os  leitores  não  atentem para um 

pequeno detalhe na capa, abaixo do título: a indicação “folhetim”. Ao ler o romance 

pela  primeira  vez,  é  possível  que o  leitor  não  se  apegue a  essa questão,  nem 

perceba a abrangência desse aspecto; entretanto, em uma leitura mais profunda, 

pode-se pensar que essa talvez seja a primeira ironia da obra.

Ao longo da narrativa,  o  protagonista  compara  suas peripécias  às  de  um 

romance de folhetim e tenta aproximar-se da narração própria desse gênero. Já na 

primeira parte, Galvez diz: 

Trucco defendia-se habilmente, não há dúvida, mas não resistiria por 
muito tempo se o diabo do marido da cabocla que eu estava trepando 
naquela hora não tivesse entrado no quarto com um terçado afiado e 
eu  não  tivesse  me levantado  e,  quase  num só  pulo,  saltado  pela 
janela,  segurando  algumas  peças  de  roupa.  Fui  desabar  bem em 
cima dos quatro homens, como num bom romance de folhetim. (Ibid., 
p. 17)

Em outro momento, retoma: “Me encontrei ofegante num sótão de teto baixo e 

máquinas fora de uso como insólitas esculturas enferrujadas. Era um sábio local 

para um encontro clandestino de romance de folhetim” (p. 42). Ainda na primeira 

parte afirma: “Minha vida nunca daria uma história séria, era o tema de um folhetim. 

E a vida em Belém não passava de uma blague cínica de um folhetim. Temi que um 

dia me torturassem com queijo” (p. 53). E, antes de iniciar a segunda parte, afirma: 

“Alcancei os bastidores e, sem ao menos saudar algumas coristas que choraram na 

coxia, escapei pela porta dos fundos, como num folhetim” (p. 66). 



Dada a  reincidência  das analogias  entre  as  peripécias  do  herói  e  as  dos 

romances  de  folhetim,  convém  buscar  a  definição  e  o  histórico  desse  tipo  de 

romance.

O folhetim foi um gênero que surgiu no século XIX, na década de 1830, na 

França, com o intuito principal de popularizar o jornal, que até então só era adquirido 

por uma minoria que podia pagar por caras assinaturas.  Além de ter sido um gênero 

que atraiu um vasto público leitor, o folhetim também contribuiu para diminuir o valor 

do  exemplar.  De  fato,  o  resultado  mais  evidente  do  advento  do  folhetim  foi  o 

aumento acentuado de assinaturas: “Nasce assim o folhetim, e o resultado foi, para 

o  jornal,  um  aumento  de  cinco  mil  assinaturas  suplementares  em  três  meses” 

(MEYER, 1996, p. 60)

O  espaço  denominado  “rodapé”,  que  já  vinha  sendo  utilizado  para  o  que 

chamavam de variedades, como piadas, críticas de arte, entre outras coisas, com o 

surgimento do folhetim, passou a ser destinado à publicação de textos ficcionais 

fragmentados,  que  terminavam  com  a  indicação  da  continuação  no  exemplar 

subsequente do jornal. 

Com  o  sucesso  do  gênero,  quase  todos  os  romances  passaram  a  ser 

publicados nos rodapés de jornais ou revistas, o que facilitava o acesso de jovens 

autores e até mesmo de autores experientes ao meio literário. Partindo da ideia de 

que muitos romances foram inicialmente publicados na forma de folhetim, pode-se 

pensar que nem todos se enquadravam no gênero romance-folhetim, com todas as 

características exigidas pelo gênero, sendo publicados no rodapé, de acordo apenas 

com o modo de publicação inicial de folhetim.

O  folhetim,  em  sua  concepção  original,  era  um  gênero  que  sofria  as 

intromissões dos leitores. Às vezes eles escreviam ao jornal, solicitando mudanças, 

sugerindo  situações  e  até  mesmo  questionando  o  andamento  da  narrativa.  Era 

comum surgirem nos rodapés intromissões do escritor que assinava como tal, às 

vezes desculpando-se pelo atraso ou justificando suas atitudes. Um exemplo disso é 

o romance O conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, que levou mais de um 

ano e meio para ser concluído no gênero folhetim, pois o autor precisou interromper 

a  narrativa  devido  aos  excessos  de  obras  pendentes  aguardando  conclusão.  A 

primeira parte do romance foi publicada entre 28 de setembro e 18 de outubro de 

1844; a segunda parte, entre 31 de outubro e 21 de novembro. A terceira parte, que 

deveria  surgir  no  início  de  dezembro,  não  foi  publicada.  Entretanto,  em  20  de 



dezembro foi  publicada uma carta do autor na qual ele justificava a ausência da 

continuação:

Ao redator
Monsieur,  meu atraso em entregar  a última parte  de  Monte Cristo 
necessita de uma explicação menos para o senhor do que para os 
leitores do Journal des Débats que tiveram a benevolência de aceitar 
com agrado o começo do meu trabalho.
Monte  Cristo não  é  um  romance,  mas  uma  história  cuja  fonte 
encontrei  nos  arquivos  da  polícia.  Ora  foram  necessárias  muitas 
pesquisas para agora acompanhar as andanças de nosso herói em 
Paris.
E como muita gente vive ainda que poderia ficar comprometida se o 
desenlace desse terrível drama fosse exposto à grande luz da justiça 
em vez  de permanecer  no escuro do mistério,  eu  preciso  receber 
dessas pessoas a devida autorização para falar delas abertamente, 
ou então ter redobrado trabalho para poder devidamente travesti-las 
de modo a evitar a curiosidade pública sobre suas pessoas.
Eis  a  causa,  a  única  causa  de  meu  atraso,  monsieur;  ela  reside 
inteiramente no desejo de dar ao Journal des Débats uma obra digna 
de sua reputação literária, digna enfim das obras que precederam a 
minha e das que se lhe seguirão.
Pedindo desculpas,

Alexandre Dumas, 18 de dezembro de 1844. (Meyer, 
1996, p. 60-61)

Depois dessa interrupção, a terceira parte foi publicada entre 21 de junho de 

1845 e 03 de agosto do mesmo ano; a quarta e última parte só terminou em 15 de 

janeiro de 1846.

Assim, do mesmo modo que o narrador-editor do romance Galvez, imperador 

do Acre justifica o encontro dos manuscritos e a escritura do romance, aqui também, 

no folhetim do século XIX, Alexandre Dumas aproxima o texto dos leitores ao se 

apresentar por meio de um narrador-personagem que dialoga com o público leitor 

com a intenção de esclarecer os fatos e conferir-lhes veracidade.

Uma das  razões  para  que  a  obra  Galvez,  imperador  do  Acre tenha  sido 

denominada  pelo  autor  como  folhetim  está  relacionada  também  ao  modo  de 

produção do texto, pois, assim como os romances-folhetim, a obra em questão se 

concretizou a partir de um processo semelhante. Segundo as entrevistas de Márcio 

Souza a Antônio Dimas, Márcio escrevia o texto e trazia para discuti-lo com o grupo 



teatral  do  Tesc,  que  questionava,  criticava,  sugeria  e  até  mesmo  esperava  um 

determinado desfecho, participando ativamente do processo de criação, da mesma 

forma que participava o leitor dos folhetins do século XIX ao escrever para o jornal 

expressando a sua opinião. Segundo Márcio, “Eu levo os capítulos do livro que ando 

escrevendo pras reuniões do grupo. O pessoal sugere, reprova, discute, dá ideias, 

da mesma forma que colabora com os ‘cacos’4 no teatro” (apud DIMAS, 1982, p. 8). 

E, por isso, Márcio afirma: “Na verdade, não é só o produto final que é um folhetim. 

É o próprio processo de criação”. (ibid., p.10) Desse modo, pode-se pensar que o 

processo  de  criação  do  romance  foi  semelhante  ao  processo  de  produção  dos 

romances de folhetim do século XIX, mas não é similar no modo de publicação, uma 

vez que Galvez, imperador do Acre não foi publicado no rodapé dos jornais dividido 

em capítulos.

Outro exemplo de característica do folhetim está no romance Les mystères du 

peuple, de Eugène Sue. Nele, em uma das edições do jornal, o escritor justifica-se 

com os leitores pelo  excesso de notas,  as quais,  segundo ele,  são retiradas de 

documentos históricos e, por isso, não podem ser esquecidas nem ignoradas. De 

acordo com a explicação de Sue, as notas, juntamente com a narrativa, reconstroem 

a história da França na perspectiva das classes menosprezadas.

Caros leitores,
Seja-me  primeiro  permitido  agradecer  a  benévola  acolhida  a  Les 
mystères  du  peuple,  cujo  sucesso  ultrapassa  todas  as  minhas 
expectativas; recebi de vossa parte encorajamentos preciosos e vivas 
provas de simpatia. Após ter respondido a cada um individualmente, 
quero  agora  testemunhar  publicamente  a  minha  gratidão  (...) 
mencionei os elogios;  mencionarei  também uma crítica  que me foi 
amigavelmente feita: (...) criticaram o grande número de notas (...) eu 
previra já essa crítica nos primeiros fascículos, nos quais suplicava ao 
leitor que lesse com atenção, esperando que se compreendesse a 
sua enorme importância.
Uma  vez  a  obra  terminada,  essas  notas  (...)  que  escolhi,  posso 
afirmar, com escrupuloso cuidado (...) haverão de constituir, ao lado 
da narrativa, que tento tornar variada e divertida, não só uma história 
autêntica das misérias, sofrimentos, lutas e, muitas vezes, graças a 
Deus,  dos  triunfos  de  nossos  pais,  proletários  e  burgueses,  mas 
também uma história autêntica da sua origem, religião, leis, costumes 
etc. (apud MEYER, 1996, p. 80) 

4  Cacos são os trechos improvisados em uma encenação e que podem remeter a um contexto fora 
da obra. Por exemplo, em um determinado momento um personagem pode fazer uma menção 
irônica a algo que tenha ocorrido pela manhã e que tenha sido amplamente divulgado pela mídia.



O excerto acima traz dois aspectos que também estão presentes na obra de 

Márcio Souza. O primeiro refere-se à intromissão do escritor (Eugène Sue), que se 

assemelha à intromissão do narrador-editor no romance Galvez, imperador do Acre. 

Este procura dialogar com o leitor tentando convencê-lo da veracidade dos fatos 

narrados e, para tanto, tenta estabelecer com ele uma relação de proximidade: 

 

Perdão, leitores! Neste momento sou obrigado a intervir,  coisa que 
farei a cada momento em que o nosso herói faltar com a verdade dos 
fatos. É claro que ele conseguiu o documento. Mas da maneira mais 
prosaica do mundo. (SOUZA, 1992, p.49)

O outro aspecto refere-se à questão das notas históricas. Embora em Galvez 

não  apareçam  as  chamadas  “notas”,  pode-se  perceber  que  alguns  elementos 

parecem  extraídos  do  discurso  histórico  com  o  intuito  de  dar  credibilidade  ao 

discurso ficcional - é o caso do capítulo em que se descreve a situação do Acre 

antes da chegada de Galvez:

A metafísica de Aristóteles
Morriam no Acre, anualmente, oito crianças entre vinte, nos primeiros 
dias de vida. 20% da população ativa sofriam de tuberculose. 15% de 
lepra. 60% estava infestada de doenças típicas de carência alimentar. 
80% da população não era alfabetizada. Não havia médicos no Acre. 
Um quilo de café custava 0$20. 40% da borracha fina do Amazonas 
vinha do território acreano. (Idem, p. 154).

Esse é um dos trechos nos quais não é possível identificar a voz que fala, 

pois  o  discurso  pode  ser  do  protagonista,  do  editor-narrador  ou  até  mesmo um 

recorte de notícia. 

Outro exemplo é a explicação do nome do estado do Acre, na obra recortada 

do  discurso  histórico  (paródia  do  livro  Formação  histórica  do  Acre,  de  Leandro 

Tocantins), que, em Galvez, serve para dar veracidade ao relato e, embora na ficção 

a  explicação  seja  apresentada de  forma humorística,  tanto  no  discurso  histórico 

quanto no ficcional elas mantêm o mesmo sentido. Segundo o historiador: 



A ORIGEM DO NOME ACRE – Nas edições anteriores de Formação 
Histórica  do Acre,  em nota  preliminar  sob o  título  A ORIGEM DO 
NOME, transmitia-se a versão corrente, em vários documentos,  de 
que ACRE teria surgido quase por adivinhação de quem procurava 
ler, na Casa Aviadora do Visconde de Santo Elias (Belém do Pará) 
carta  que  o  cearense  de  Uruburetama,  João  Gabriel  Carvalho  de 
Mello (e primeiro a estabelecer-se na região do Rio Acre) escrevera 
solicitando  mantimentos  para  assegurar  a  posse  da  terra  e  uma 
grande produção de borracha. João Gabriel era homem de poucas 
letras.  Daí  o  nome  AQUIRY (pronúncia  paroxítona,  na  língua  dos 
índios  Apurinas),  muito  mal  escrito,  ser  traduzido  por  Acre, 
popularizando a corruptela. (TOCANTINS, 1979, 21-22)

De acordo com o narrador-editor de Galvez imperado do Acre,

Folha de rosto
A  tinta  já  anda  meio  desbotada  por  aqui  e  algumas  traças  se 
locupletaram  em  alguns  adjetivos,  mas  a  história  começa  falando 
sobre um triângulo de terras que pertencia aos índios amoaca, arara, 
canamari e ipuriná. Parece que nos mapas bolivianos daquela época 
o triângulo estava assinalado como “tierras no discubiertas”. Era um 
triângulo  de moléstias tropicais  e rios tortuosos encravado entre  a 
Bolívia,  Peru  e  o  Brasil.  Enfim,  um  lugar  que  nenhum  cristão 
procuraria para juntar seus trapos. Mas um cearense, que não tinha 
trapos,  saiu  de  sua  terra  e  avançou  pelas  barrancas  de  um  rio 
sinuoso,  enfrentando  os  ipuriná.  O cearense  conseguiu  fazer  uma 
barraca  e  escreveu  ao  Visconde  de  Santo  Elias,  poderoso 
comerciante  de  Belém,  pedindo  algumas  mercadorias.  Os  ipuriná 
chamavam aquele rio de Aquiri. O cearense, pouco afeito à arte da 
caligrafia, rabiscou este nome no envelope, que o Visconde depois de 
muito trabalho, decifrou como ACRE. O Visconde começava a fazer 
um bom negócio  sem saber que batizara  também um território.  O 
ACRE era rico de belos espécimes de  hevea-brasilienses e viveria 
por muitos anos sob o signo dos equívocos. (SOUZA, 1992, p. 15)

Outro fato marcante em relação ao folhetim do século XIX foi a proibição do 

gênero na França por volta de 1848, pois era considerado “o sutil veneno de uma 

literatura  desmoralizante”  (MEYER,1996,  p.83).  Ao  ser  eleito  presidente,  Luís 

Napoleão Bonaparte, proibiu os jornais de publicarem folhetins devido ao seu caráter 

subversivo e ideológico. Anos depois, quando o príncipe presidente reassumiu, após 

o golpe de 1851, autorizou a volta do folhetim, porém exigiu que “fosse esvaziado de 

qualquer conteúdo social” (MEYER,1996, p. 87)

Quando  o  gênero  voltou  a  ser  publicado,  algumas  exigências  deviam ser 

cumpridas, entre elas a colocação de um selo que qualificasse o escrito como ficção 



e,  desse  modo,  o  isentasse  de  qualquer  multa  ou  processo  judicial.  Entretanto, 

apesar  dos  obstáculos,  esse  foi  o  período  em  que  o  folhetim  teve  seu  maior 

crescimento,  devido  à  crescente  alfabetização  das  massas  e  popularização  do 

jornal:

(...) esse período foi, apesar da censura, prisões, punições, multas, 
uma época de ouro para o jornalismo. Jornalismo político e literário, 
feito  por  violentos  polemistas  de  esquerda  e  de  direita,  grandes 
caricaturistas, jornalistas que participavam ativamente com a pena ou 
até pelo duelo da vida laboriosa e frívola da nova Paris.  (MEYER, 
1996, p. 91)

Esse fato também está presente na obra de Márcio Souza, tanto durante a 

escritura do folhetim, ocorrida em um período ditatorial, quanto no próprio romance, 

no  momento  em  que,  intimado  por  Trucco,  Paes  de  Carvalho  não  vê  outra 

alternativa  senão tomar  uma atitude em relação à notícia  publicada no jornal  A 

Província do Pará sobre o acordo entre Bolívia e Estados Unidos para a retomada 

do território acreano. O então governador ordena à polícia que resolva o “problema” 

dando-lhes uma lição:

Democracia na Província
Cinco  tiras  entraram na  redação  e invadiram o  escritório  de João 
Lúcio, derrubando tudo e obrigando o jornalista a ficar de mãos na 
cabeça.  João Lúcio reagiu  e esmurraram ele.  Jogaram os grossos 
volumes de Direito na cara de João Lúcio, que começou a sangrar 
pelos lábios. Procuravam por um espanhol, e empurravam João Lúcio 
para  fora.  Um  busto  de  Voltaire  observava.  Na  oficina,  uns  dez 
homens armados de cano de ferro, empastelavam o jornal. A multidão 
de curiosos viu quando João Lúcio saiu, a camisa ensanguentada. 
João Lúcio também viu a multidão e ouviu o barulho dos canos de 
ferro destruindo as máquinas, numa sinfonia muito comum da política 
nacional. João Lúcio cantava a Marsellhesa. (SOUZA, 1992, p. 59-60)

E apesar da ditadura externa, que molda o comportamento e define o que 

deve e o que pode ser feito, Márcio Souza não se intimidou, e, assim como Eugène 

Sue  questionava  a  sociedade  e  as  diferenças  sociais;  o  romance  questiona  a 

sociedade amazonense do século XIX, parodiando o contexto da época e expondo, 

de maneira irônica, as extravagâncias sustentadas pela exportação do látex: 



(...) O corpo do dinheiro andava despido e guiava a criada que servia 
ponche.  Eu podia  até dizer  que o  dinheiro  era  ruminado em cada 
palavra. Aqueles filhos do dinheiro recente e fácil, habitantes de uma 
terra primitiva, não conseguiam escapar da ostentação e da nudez do 
poder econômico. (ibid., p.34)

  Em  relação  ao  folhetim,  é  conveniente  destacar  que  o  gênero  era 

considerado por muitos escritores como um gênero marginal, de menor valor que o 

romance,  uma  vez  que,  segundo  eles,  seu  caráter  era  meramente  comercial, 

constituindo-se, portanto, como literatura “de consumo”. Há ainda alguns que nem 

consideram o folhetim como literatura e afirmam:

Literatura? Não: paraliteratura.
Suscitando engajamentos políticos, dizem uns.
Alienante, dizem muitos. (MEYER, 1992, p. 414)

É fato que o primeiro objetivo do folhetim era aumentar o lucro dos jornais, 

mas  também  é  verdade  que  grandes  nomes  da  literatura  universal  e  nacional 

publicaram algumas de suas obras inicialmente em formato de folhetim sem diminuir 

a  qualidade  de  seus  escritos.  É  o  caso  de  Alexandre  Dumas,  Eugène  Sue,  na 

França, e Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar, no Brasil.

Voltando a Galvez, de acordo com o protagonista, sua história é narrada em 

forma de folhetim porque não é digna de um romance, ou de outro gênero sério, e 

sim propícia para ser contada em forma de folhetim, “Minha vida nunca daria uma 

história séria, era o tema de um folhetim” (SOUZA, 1992, p. 53). 

Embora a obra tente aproximar-se do gênero folhetim e apresente algumas 

semelhanças,  como  as  já  apontadas  acima,  algumas  diferenças  podem  ser 

destacadas. A primeira característica do folhetim é o final inesperado, o suspense 

em relação ao desfecho; no romance  Galvez, imperador do Acre essa expectativa 

não existe, uma vez que o leitor já sabe, desde o primeiro capítulo, o destino do 

protagonista: “Esta é uma história de aventuras, onde o herói, no fim, morre na cama 

de velhice” (ibid., p.13).

Outra  característica  presente  no  folhetim  é  a  linearidade.  Apesar  da 

publicação da obra em capítulos, os elementos textuais são organizados de modo 

que cada capítulo termine com o intuito de envolver o leitor para que ele compre o 

próximo jornal e continue a leitura da história.  Em  Galvez,  essa linearidade só é 



percebida ao final da leitura, quando se percebem as ligações entre as ideias e se 

assimila o sentido do texto. Para atingir esse efeito, o romance constrói-se a partir 

de uma dissimulada fragmentação, expressa nos capítulos curtos,  às vezes sem 

ligação entre si. Como acontece no capítulo “Constatação”:

O primeiro cientista a estudar a hevea-brasiliensis, o francês Charles 
Marie de La Condamine, observando um jogo de bola entre os índios 
Cambeba, pensou que a borracha desafiava a lei  da gravidade da 
terra. (ibid., p.36)

O capítulo  anterior  narra  o desalento  do  coronel  Teixeira  Mendes ao não 

encontrar  uma  “corista  semidespida”  em  seu  bolo  de  aniversário  e  o  capítulo 

posterior narra a chegada da Companhia Francesa de Ópera e Operetas. 

Embora os capítulos não estejam interligados, eles estão conectados ao todo 

do romance e retomam fatos já narrados ou antecipam o que será apresentado mais 

adiante.

O  folhetim  do  século  XIX  apoiava-se  em dois  pilares:  “desgraça  pouca  é 

bobagem”  e  “a  virtude  triunfa  sempre”  (MEYER,  1996,  p.322).  O primeiro  deles 

refere-se  aos  inúmeros  crimes  e  situações  desagradáveis  que  cercavam,  em 

especial, o protagonista, mas atingiam também os demais personagens; “(...)  e o 

público estava acostumado a achar em cada página dois adultérios, uma dúzia de 

suicídios, vinte roubos, trinta violações e uma grosa pelo menos de crimes pequenos 

(...)” (MEYER, 1996, p. 323)

Na segunda parte de Galvez, imperador do Acre, essa característica aparece 

especialmente na descrição dos eventos que se sucederam desde que o caso entre 

Joana e Galvez  foi  descoberto  e  o  protagonista  foi  deixado às  margens do Rio 

Amazonas. A princípio, Galvez é atacado pelos insetos, teme as feras maiores que 

podem surgir e se alimenta de ingás; em seguida, sobe em uma árvore bem alta 

para  esconder-se  dos  selvagens  que  capturaram  os  religiosos  que  há  pouco 

estavam na embarcação da qual Galvez fora expulso. Então, esfomeados, os índios 

decapitam e comem os corpos das freiras e do bispo enquanto o protagonista é 

tentado pelo cheiro de assado humano e seu corpo sofre pela posição incômoda em 

cima da árvore. Como se tudo isso não bastasse, vê Joana presa a uma árvore 



sendo atacada por flechas pelos índios que praticavam tiro ao alvo. Pela manhã, 

Galvez desamarra Joana e, ao fim do dia, dorme com ela em cima de uma árvore. 

Por fim passam três dias com alimentação escassa, chuva e picada de insetos até 

que, desabrigados e encharcados, encontram a salvação: o vapor de sir Henry Lust:

Nos deram roupas enxutas e um camarote aquecido. O meu corpo 
estava febril e meus olhos ardiam. Senti o vapor largar e o sol tornar a 
abrir  uma clareira  azul  no céu.  Procurei  repousar  e  Joana dormia 
profundamente  com o corpo  enrolado  no  beliche.  Quando a  tarde 
desaparecia,  um imediato veio  avisar que sir  Henry nos convidava 
para o chá. (ibid., p.85)

Entretanto, o leitor já sabe que a maioria das desgraças narradas são frutos 

da imaginação de Galvez, pois, no início do relato desses fatos, o narrador-editor 

interrompe a narrativa e esclarece sobre a “verdade” deles:

Perdão, leitores!
Mais uma vez sou obrigado a intervir na narrativa. Em 1898 já não 
havia índios nas margens do baixo Amazonas. E desde o século XVIII 
não se tinha notícia  de cenas de antropofagia  na região.  Nenhum 
branco, pelo menos por via oral,  havia sido comido no século XIX. 
Nosso herói, evidentemente procurou dar um melhor colorido para os 
dias  medíocres  que  passou  em  Santarém,  onde  na  verdade  foi 
desembarcado  com  Joana,  a  freira  sem  vocação  religiosa.  Em 
Santarém  ele  encontrou  uma  missão  científica  inglesa  e  logo  se 
tornou amigo do organizador da caravana, o Dr. Henry Lust, grande 
naturalista e gastrônomo. O nosso herói ainda vai falar dessa curiosa 
personagem. (p. 82)

Por  fim,  a  escolha  de  Márcio  Souza  pelo  gênero  folhetim  e  por  uma 

personalidade pouco divulgada pela história  remete a duas questões.  A primeira 

refere-se à importância de Galvez na construção do estado do Acre, apesar de, 

muitas vezes, seu nome não ser citado nos livros de história nem ser devidamente 

reconhecido pela população acreana. A esse respeito Francisco Matias comenta, no 

final de seu artigo “Luiz Galvez, o injustiçado”:



Ao definir D. Galvez como “O injustiçado” é para lembrar que este 
homem deu a primeira organização do Acre,  como uma República 
Independente,  enfrentou  a  fúria  dos  EUA,  foi  vítima  da  política 
amazonense,  semeou  a  semente  do  atual  estado  do  Acre  e,  por 
conseguinte,  da  primeira  formação  de  Rondônia  pela  Madeira-
Mamoré,  e não tem nenhum município  acreano com o seu nome. 
Tem um rio, o rio Galvez,  mas não corresponde à sua importância 
histórica. Ele era um aventureiro, mulherengo, conquistador, corajoso, 
inteligente e sagaz, mas não conseguiu concretizar o seu sonho de 
poder. Está esquecido pela História, como esquecida está a parte da 
História que trata das várias rebeliões acreanas e da Guerra do Acre. 
(2007, p.2)

Dom  Luiz  Galvez  Rodrigues  de  Arias  não  é  personagem reconhecido  na 

História  do  Brasil  que  circula  pelos  grandes  centros  de  comunicação,  mas  é 

lembrado  com  admiração  pelos  historiadores  acreanos,  que  reconhecem  a 

importância  de  sua  passagem pelo  Acre.  É  o  que  atesta  Leandro  Tocantins  no 

trecho abaixo:

Desde que Luiz Galvez Rodrigues de Arias é um personagem cuja 
atuação positiva na História do Acre ninguém deve pôr dúvida, ainda 
que  sua  condição  de  estrangeiro  e  as  acusações  que  sofreu  de 
alguns  homens  de  sua  época  concorram  para  diminuir  o  papel 
relevante que desempenhou, é oportuno, nesta ocasião, descerrar-se, 
um pouco, o véu que encobre a sua existência. Aliás, a crítica e os 
ataques,  a  priori,  dos  quais  ele  foi  alvo  não  são,  todos  eles, 
compatíveis com a justiça da História. (1979, p. 265)

A referência à pouca valorização de Galvez pela história oficial transparece, 

no romance de Márcio Souza, na forma folhetinesca como é narrada a sua história, 

retomando  a  ideia  de  que  esse  gênero  era  publicado  em  um  lugar  físico 

desprivilegiado no jornal,  no rodapé, e que foi  considerado por muitos como um 

gênero inferior devido a seu caráter comercial.  Pode-se pensar que a história de 

Galvez, que, segundo o protagonista, merece mesmo ser objeto de um folhetim, é 

tão desconhecida ou menosprezada pela escritura oficial da História que só é digna 

de ser escrita nos rodapés do jornal, no fim da página, como a ilustrar o descaso que 

o Brasil tem por sua própria história. Segundo Vera Follain Figueiredo, “A história do 

Brasil  se oferece como material  adequado para o romance folhetim e mereceria, 

quando muito, o rodapé dos jornais” (2008, p.6).



Retomando e fechando tudo o que foi dito, na terceira parte do romance, o 

narrador-editor inicia a narração com a referência aos grandes homens da história 

amazonense que não são citados pelo  discurso  oficial,  mas estão  presentes  no 

folhetim. 

Desse modo,  a  maneira  de  escrever  uma narrativa  a partir  do  gênero do 

folhetim  revela  a  relação  entre  a  construção  ficcional  e  a  construção  oficial  da 

História, e uma maneira de ver e construir a história. E, dessa forma, o modo de 

narrar  ganha  um  significado  maior  dentro  da  narrativa,  pois  sugere  um diálogo 

paródico e subversivo desde o início, ao denominar a obra de folhetim.  

Narrador

Desde o início, o leitor tem conhecimento da presença de dois narradores: um 

narrador  autodiegético,  que  narra  suas  aventuras,  e  um  narrador-editor,  que, 

seguindo o modelo folhetinesco, encontrou os manuscritos em um sebo, mas não o 

reproduz conforme o original, preferindo, sim, tomar a liberdade de corrigir os erros e 

exageros da narrativa. 

O recurso de o narrador não se responsabilizar  integralmente pela 
história  que  conta,  atribuindo-a  a  outrem  ou  a  algum  manuscrito 
acidentalmente  encontrado,  foi  muito  explorado  no  romance  dos 
séculos XVIII e XIX. Fosse para não serem tidos como ociosos pela 
burguesia, fosse para espicaçar ainda mais a curiosidade do leitor, a 
verdade é que os romancistas usaram e abusaram desse recurso, 
principalmente os que se dedicaram ao folhetim. (DIMAS, 1982, p. 16)

No segundo capítulo,  o narrador-editor  apresenta-se ao leitor  contando-lhe 

como conseguiu os diários de Galvez.

Em  1945  um  velho  decidiu  escrever  as  suas  memórias.  O  velho 
morava  em Cádiz,  estava  aposentado  e  brocha  já  um bocado  de 
tempo. O velho gostava de viajar e para os seus raros amigos era um 



consumado mentiroso.  Mas na Espanha a mentira  tinha um sabor 
especial.  No  Amazonas,  também.  O  velho  deixou  um  pacote  de 
manuscritos contando uma série de sandices, as mesmas que seus 
amigos costumavam ouvir sem acreditar. (SOUZA, 1992, p.14)

Desse  modo,  o  autor  cria  dois  narradores,  um  suposto  escritor  dos 

manuscritos e o narrador que encontrou os mesmos em um sebo de Paris. Trata-se 

de uma estratégia para criar a impressão de veracidade do que será contado e se 

esquivar da responsabilidade sobre a matéria narrada. O jogo de narradores rompe 

com  o  modo  tradicional  de  narrar  a  história,  em  que  o  narrador  -  aquele  que 

transcreve ao leitor  os eventos que se sucederam em uma linha temporal  -  tem 

pleno conhecimento de todos os fatos, mesmo que narre os acontecimentos a partir 

de um único ponto de vista. A escolha de dois focos narrativos leva o leitor a refletir 

sobre essa construção do discurso histórico,  que se caracteriza por  priorizar  um 

narrador onipresente e monolítico.

A partir da quarta parte, o protagonista toma a voz do romance e passa a 

narrar suas aventuras nas terras amazônicas.

1898, uma noite de julho em Belém do Pará. Começo a contar do 
meio da minha vida e já estou com 39 anos. Na memória vem um luar 
derramando um brilho fosco. O Ver-o-Peso é uma silhueta, o mercado 
popular sempre movimentado, e naquela madrugada as ruas estão 
mornas. (ibid., p. 15)

Entretanto,  o  narrador-editor,  incansável,  retoma  a  palavra  sempre  que 

percebe que Galvez falta com a verdade. A sua primeira intromissão acontece no 

subcapítulo  “Correção”,  para  contestar  a  versão  de Galvez  sobre  o  modo como 

conseguiu o documento provando a ligação entre a Bolívia e o Bolyvian Sindicate.

Perdão, leitores! Neste momento sou obrigado a intervir,  coisa que 
farei a cada momento em que nosso herói faltar com a verdade dos 
fatos. É claro que ele conseguiu o documento. Mas da maneira mais 
prosaica do mundo. (p. 49)

Mais adiante,  o narrador interrompe novamente a narração do herói 

para contar o momento em que ele efetivamente conseguiu o documento:



Informações
Foi nessa festa que Luiz Trucco entregou o documento para o nosso 
herói traduzir. O caso com Dona Irene pode ser verdadeiro. (p.53)

A segunda parte se inicia com o comentário do narrador-editor:

Cabotagem
Nesta  segunda  parte  da  história  o  nosso  herói,  subindo  o  rio 
Amazonas, percorre as quase novecentas milhas que separam Belém 
de  Manaus.  Existem  na  região  218  espécies  de  mosquitos 
classificadas pelos cientistas. (p. 71)

Alguns “subcapítulos” depois,  o narrador-editor  interrompe a narrativa para 

inserir uma explicação geográfica e científica sobre o Rio Amazonas, e também um 

comentário irônico:

Corografia de Flaubert
Não  muito  longe  do  local  em  que  largariam  o  nosso  herói,  o  rio 
Amazonas  possui  1.900  metros  de  largura  e  100  metros  de 
profundidade. Ele corre à velocidade média de 7 quilômetros por hora 
e, em cada minuto, passam de 4 a 12 milhões de metros cúbicos de 
água,  conforme  haja  vazante  ou  enchente.  Segundo  amostras,  a 
quantidade de material fino e das substâncias dispersas na água é de 
cerca de 620 milhões de toneladas por ano. Dizem as más línguas 
que o rio Amazonas não é um rio nacionalista, pois está aterrando as 
costas da Guiana com terra brasileira. (p.77-78)

E,  alguns  eventos  mais  tarde,  inconformado  mais  uma  vez,  o  narrador 

intervém, na expectativa de interromper e corrigir a narração de Galvez:

Perdão, leitores!

Mais uma vez sou obrigado a intervir na narrativa. Em 1898 já não 
havia índios nas margens do baixo Amazonas. E desde o século XVIII 
não se tinha notícia  de cenas de antropofagia  na região.  Nenhum 
branco, pelo menos por via oral,  havia sido comido no século XIX. 
(p.82)



A terceira parte também se inicia com a voz  do narrador,  questionando a 

ausência de algumas personalidades no discurso histórico e afirmando que não são 

esquecidas pelo discurso literário, ainda que o sejam pelo histórico. Como se pode 

ver no excerto abaixo: 

Zarzuella

Não  é  ainda  um  fato  bem  sabido  o  quanto  deva  mas  de  vera 
consistência o delírio amazonense no apogeu da borracha. E se hoje 
ainda relegado se encontra ao folhetim e aos sonhos dos poetas, um 
dia sairá para as páginas da História brasileira e queira Deus não seja 
pelos  dólares  de  um  brazilianist que  aqui  mesmo  temos  homens 
capazes da verdade, se assim dor permitido. (p.103)

Tal  atitude  remete  a  uma revisão  da  própria  História,  que,  em sua 

construção,  é  monolítica  e  monológica,  não  permitindo  vários  pontos  de  vistas, 

contudo expondo de maneira disfarçada e dissimulada a ideologia de uma época. A 

escolha desse foco narrativo apoiado em dois narradores é uma característica desse 

novo gênero romanesco, que é marcado pela descrença na visão única expressa 

pela história oficial e também quebra a tradição historiográfica de que os relatos da 

história são imparciais e abrangentes, como se vê abaixo: 

La elección de este tipo de narradores se relaciona, como ya hemos 
apuntado  em  su  lugar,  con  la  crisis  de  la  historiografia,  el 
replanteamiento  del  concepto  de  “verdad”  em  la  epistemologia 
contemporânea, y la imposibilidad de separar el relato histórico de los 
presupuestos ideológicos y culturales del historiador. (PIETRO, 2008, 
p.208)

Entretanto,  a  partir  da  terceira  parte,  o  narrador-editor  deixa  de  fazer 

correções e intromissões na narrativa contada por Galvez e só retorna na quarta 

parte, quase no final do romance, para dizer:

Perdão, leitores!



Interrompo  para  advertir  que  o  nosso  herói  vem  abusando 
sistematicamente da imaginação, desde que chegou em Manaus. E 
como sabe nos envolver! Para início de conversa, no Acre ele tentou 
organizar  uma República liberal.  E depois,  bem, depois,  pensando 
melhor, para que desviar o leitor da fantasia? (SOUZA, 1992, p. 176)

 De modo que parece que o narrador deixou de ser editor e passou a ser leitor, 

como que convencido e envolvido pela história que é narrada, aceitando o acordo 

ficcional de que, “pode não ser verdade, mas é verossímil e é isso que interessa. 

Não se trata de veracidade histórica, mas de verossimilhança literária” (SOUZA apud 

DIMAS, 1982, p. 12)

Isso remete à ideia de versões da história - não existe uma história única, 

monolítica,  definitiva,  o que existem são versões reconstruídas a partir  de várias 

fontes e documentos. Segundo Vera Follain Figueiredo, é uma característica desse 

gênero  romanesco,  o  novo  romance  histórico,  apresentar  a  história  de  maneira 

irônica e parodiada como meio de expressar essas versões, 

Trata-se de algo como uma ópera bufa. Parte-se do princípio, tirando 
partido da atual descrença no estatuto científico da história, de que, 
se tudo são versões, o autor tem toda a liberdade de apresentar a sua 
própria  versão,  seja  a  partir  do  exercício  puro  e  simples  da 
imaginação, seja a partir de pesquisas documentais que servem de 
base  para  a  composição  do  enredo.  A  versão  ficcional  pode  se 
constituir pelo viés do humor, desconstruindo a “grandiosidade” dos 
gestos consagrados pela história oficial, para oferecer ao leitor cenas 
dos  bastidores,  segredos  de  alcova,  mexericos  de  antigamente. 
(2008, p. 6)

Galvez,  imperador  do  Acre questiona  aquela  construção  da  História  que 

muitas  vezes  não  tem  provas  irrefutáveis  ou  definitivas  para  concretizar  sua 

pesquisa e tem como pilar relatos pessoais dos participantes, dos envolvidos ou de 

expectadores da história, muitas vezes preenchendo as lacunas com o que “poderia” 

ter acontecido, sem que isso possa ser provado. Então o discurso literário também 

preenche esses espaços, de forma a tornar a narrativa verossímil, mas tendo como 

ponto de partida o viés  da ficção e o acordo de ficcionalidade.  Segundo Márcio 

Souza em relação ao romance Mad Maria, o qual trata da construção da estrada de 

ferro  Madeira-Mamoré,  cuja  documentação  histórica  foi  queimada  pelo  exército: 



“Ninguém pode provar nada. Nem eles, nem eu. Os fatos sumiram. O que restou 

foram as versões.” (SOUZA apud DIMAS, p.12)

Portanto  Galvez,  imperador  do  Acre é  uma  das  versões  da  história  da 

conquista  do  território  acreano,  e  o  que,  em  determinador  momento,  foge  da 

“realidade histórica”  torna-se  “verdade”  dentro  da  construção narrativa,  porque é 

verossímil  a  matéria  narrada,  sendo  capaz  de  seduzir  e  envolver  até  mesmo o 

narrador-editor:

 (...) elege um narrador “intrometido”, que, a todo momento, atravessa 
a  personagem  ou  a  cena,  põe-se  diante  do  leitor  e  chama-lhe  a 
atenção para determinados fatos sociais  (...)  Assim procedendo,  o 
Autor  está,  através  de  seu  instrumento  de  trabalho,  a  ficção, 
questionando  o  processo  histórico  amazonense.  Normalmente  vai 
mais longe que estes historiadores, quase sempre preocupados com 
a objetividade ou imparcialidade de seus relatos. (LIMA, 2000, p.23-
24)

1.2 . Paródia, ironia e intertextualidade.

A paródia, a ironia e a intertextualidade são elementos constantes no novo 

romance  histórico  (também  chamado  de  metaficção  historiográfica).  Segundo 

Hutcheon,

A intertextualidade pós-moderna é uma manifestação formal de um 
desejo de reduzir a distância entre o passado e o presente do leitor e 
também de um desejo de reescrever o passado dentro de um novo 
contexto.  (...)  Ela  (a  pós-modernidade)  usa  e  abusa  desses  ecos 
intertextuais, inserindo as poderosas alusões de tais ecos e depois 
subvertendo esse poder por meio da ironia (1991, p.157)

 

A intertextualidade é uma condição para que haja paródia, uma vez que esta 

recupera um texto ou uma estrutura textual com o objetivo de subvertê-la, muitas 

vezes criando deliberadamente um efeito cômico. Hutcheon ressalta que a paródia 

não é a destruição do passado, mas a releitura de textos sacralizados que, através 

da paródia, ganham uma nova roupagem, irônica e autorreflexiva. 

Assim, tanto a intertextualidade quanto a paródia e a ironia estão presentes, 

ora de forma declarada, ora de forma implícita, em Galvez, imperador do Acre.



Como já foi assinalado, a primeira grande ironia está no título, uma vez que 

Márcio Souza parodia a personalidade histórica ao subverter o seu status de poder e 

caracterizá-la como imperador e não como presidente do Acre. Essa subversão é 

mantida  em  todo  o  romance,  sendo  que,  em  alguns  momentos,  o  próprio 

protagonista se questiona em relação à melhor forma de poder, em relação a como 

melhor governar o novo estado que pretende fundar.

República de Platão
Pensei numa ditadura porque todo homem sonha em alimentar essa 
inclinação  infantil  de  mandar  sem  limites.  Pensei  num  Estado  de 
Hobbes e vi que seria uma etapa muito avançada para os trópicos. 
Pensei numa utopia de Thomas Morus e logo imaginei que aquilo não 
seria  interpretado como forma de governo.  Decidi  pela  monarquia, 
que  era  pomposa,  colorida  e  animada  como  uma  festa  folclórica. 
(SOUZA, 1992, p. 126)

Embora o título  do capítulo seja  “República de Platão”,  em nenhum 

momento Galvez cogitou a hipótese de criar uma República. Pensou primeiro em 

uma  ditadura,  sistema  de  governo  (se  é  que  se  pode  chamar  assim)  no  qual 

prevalece o autoritarismo, a suspensão dos direitos e até a privação da liberdade, 

com a finalidade de repreender, reprimir e delimitar as ações de um povo, sem se 

preocupar  com  os  interesse  públicos.  Porém  mudou  de  ideia;  afinal,  Galvez 

considera  a  ditadura  como uma inclinação  infantil,  citação  que remete  ainda ao 

momento  de  escritura  do  romance;  pois  Márcio  Souza  escreveu,  reescreveu  e 

publicou o romance no momento em que o Brasil  era governado por um regime 

militar autoritário e repressor. 

Ainda  questionando-se  sobre  o  melhor  modo  de  governo  a  ser  adotado, 

Galvez pensa em formar um  Estado de Hobbes, baseado nas ideias de Thomas 

Hobbes, matemático, teórico político, e filósofo inglês que acreditava na criação de 

um poder soberano e centralizado para que os homens saíssem da anarquia e da 

violência em que viviam e pudessem viver em paz. Galvez também desiste desse 

ideia por acreditar que esse tipo de governo é muito adiantado para a população 

acreana. 

Desistindo de Hobbes, o protagonista pensa, então, em seguir a utopia de 

Thomas Morus, que foi homem de estado, diplomata, escritor, advogado e  ocupou 
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vários  cargos  públicos.  Sua  obra  mais  famosa  é  Utopia,  na  qual  cria  uma ilha 

imaginária e, nela, um sistema de governo ideal, uma sociedade perfeita, que só 

existe na imaginação, razão pela qual o termo utopia designa “lugar que não existe”. 

Entretanto,  essa  foi  mais  uma  forma  de  governo  descartada  -  afinal,  os 

acreanos não veriam essa forma de governo como tal.  Então, por fim, opta pela 

monarquia,  regime  perfeito  para  o  governo  de  um  aventureiro  sem  grandes 

expectativas, boêmio e que remete a uma festa folclórica tradicional no Brasil, na 

qual um monarca impera: o rei Momo, no Carnaval. 

Os questionamentos de Galvez não deixam de apontar para o presente e 

repensar o momento de escritura do romance e o momento de leitura, porque até 

mesmo o leitor de hoje pode visualizar, nessas indagações paródicas, o governo do 

Brasil  hoje,  que,  em  alguns  momentos,  parece  muito  mais  uma  grande  festa 

carnavalesca  do  que  um governo  sério.  O  protagonista  nega  a  ditadura,  o  que 

remete ao momento de escritura; nega a utopia, pois não é possível governar com 

bases imaginárias; nega o governo soberano, mas aceita a monaquia e, com isso, 

aceita também o carnaval e tudo o que ele traz em seu bojo.

 Além das referências, citações e alusões, a própria estrutura do romance 

atesta  a  presença  da  intertextualidade.  Primeiro,  como  já  foi  mencionado  neste 

estudo,  o  romance  está  dividido  em  quatro  partes,  as  quais,  por  sua  vez,  são 

compostas de minúsculos subcapítulos, alguns de poucas frases, como é o caso dos 

que  são  intitulados  máximas,  em  que  o  narrador-protagonista  apresenta  um 

pensamento “filosófico” sobre fatos do cotidiano amazonense. Segue um exemplo, 

apresentando  o  momento  da  festa  em  casa  de  dona  Irene,  quando  Galvez  se 

espanta com a ostentação do dinheiro não só na mansão, mas nos hábitos e nos 

costumes.

Máxima da ostentação
Aprendi que o novo-rico só é desagradável porque amplia os detalhes 
da miséria. (ibid., p. 34)

É nos subcapítulos que fica evidente a intertextualidade, pois eles remetem a 

outros  textos,  literários  ou  oficiais,  como é  o  caso  do  capítulo  Jules  Verne,  na 

segunda  parte,  em  que  Galvez  se  compara  ao  aventureiro  Phileas  Fogg, 

personagem de Julio Verne em sua obra  A volta ao mundo em 80 dias, e diz que 



preferia ser como o personagem de Verne “fazendo a volta ao mundo em oitenta 

seringueiras” (p. 80).

O capítulo seguinte a esse recebe o nome da personagem Phileas Fogg e, 

nele,  o  narrador  cita  Robinson  Crusoé  ao  refletir  sobre  a  brevidade  da  vida.  A 

citação remete à coincidência de sentimentos entre o narrador e o personagem de 

Defoe:  ambos  estavam  e  sentiam-se  sozinhos,  um,  em  uma  ilha,  o  outro,  nas 

margens do baixo Amazonas. No outro capítulo, quem aparece no titulo é Gulliver, 

um aventureiro que também foi parar em uma ilha após um naufrágio. Galvez sente-

se como os personagens ficcionais citados, ora lutando contra a natureza, como 

Gulliver  e  Crusoé,  ora  lutando contra  os obstáculos  no meio do  caminho,  como 

Fogg.

Alguns  gêneros  textuais  são  retomados  no  romance,  como  atas, 

memorandos, telegramas, ordens de serviço e outros que aparecem no texto no seu 

formato original, mas não seguem o caráter sério do hipotexto ou texto matriz, mas 

são subvertidos ao apresentarem elementos não comuns a esse tipo de texto. Como 

pode ser visto no exemplo abaixo:

Ordem de Serviço 
Extraordinária 
Do: Comandante Galvez.
Para: Intendente Chefe.
Prezado Senhor: Comunicamos que o Estado-Maior, em reunião de 
CFG.  H5467,  decidiu  condenar  a  compra  de  cerveja  da  marca 
Heinekker,  de  origem  teutônica,  por  se  apresentar  num  sabor 
suspeito.  O  Estado-Maior  deliberou  ordenar  a  compra  de  cerveja, 
apenas  nas  seguintes  marcas:  Munich,  São  Gonçalo  e  Pérola.  O 
Estado-Maior,  outrossim, decidiu aumentar a cota de champanha e 
uma caixa  de xerez  para  uso  exclusivo  do Comandante-em-Chefe

Saudações Revolucionárias.
Viva o Acre Independente.
Galvez, Comandante-em-Chefe (p.136-137)

A  ordem  de  serviço  é  um  documento  que  tem  a  finalidade  de  emitir 

comunicações internas a respeito de um trabalho a ser realizado. Em sua estrutura 

deve aparecer o número da ordem, o nome do solicitante e a sua indicação de 

cargo.  As  ordens  de  serviço  apresentadas  ao  longo  do  romance  seguem  esse 

modelo,  entretanto  os  pedidos  feitos  através  dessa  comunicação  geram  certa 



estranheza,  pois  são  solicitadas  bebidas,  água  de  cheiro  e  muitas  coisas 

dispensáveis em uma guerra. É visível que a estrutura da ordem de serviço está 

sendo parodiada, pois traz elementos que, nessa situação, não estariam presentes 

porque são fúteis e desnecessários em um confronto sério. Uma das ordens, por 

exemplo, solicita a troca de armas e munições por vinho e cerveja.

A estrutura de  Galvez, através da paródia, dialoga com o discurso histórico 

representado pela obra de Leandro Tocantins, A Formação histórica do Acre. A obra 

de  Tocantins   apresenta  atas,  memorandos,  orçamentos,  recortes  de  jornais  da 

época,  lista  de  membros  do  ministério,  ofícios,  cartas,  documentos,  telegramas, 

decretos, cartas,  entrevistas,  trechos de relatórios de personalidades do discurso 

histórico para ratificar  as suas afirmações históricas e,  embora aparentemente o 

historiador utilize esses gêneros textuais como argumentos de autoridade para dar 

veracidade à História, inegavelmente Tocantins é um dos fãs de Galvez, pois muitos 

desses  documentos  são  trazidos  para  o  discurso  histórico  para  comprovar  e 

valorizar as atitudes positivas do Galvez histórico. 

É de conhecimento público que a ação de Galvez no Acre foi alvo de várias 

críticas, principalmente no Rio de Janeiro, sede do governo nacional na época dos 

fatos, onde Galvez era tido como louco e seu governo, como uma ópera bufa; e que 

os  jornais  internacionais  julgavam  sua  atitude  como  desconexa  e  sem  sentido. 

Entretanto, os discursos da História que não se afinam com a visão que Tocantins 

tem de Galvez não aparecem na obra - muito pelo contrário, ele assinala somente a 

voz das personalidades que, de alguma forma, exaltam as inovações e o caráter 

revolucionário  de  Galvez.  Um  dos  trechos  interessantes  é  o  discurso  de  Dom 

Paravicini  em seu relatório,  ao  comentar  os  feitos  de  Galvez.  Para  assinalar  as 

melhorias, primeiramente Paravicini relata como era a administração brasileira antes 

de Galvez:

Durante a adminstração brasileira não se criou uma só escola, nem 
se construiu um só  edifício para o serviço do culto, e o estado do 
Amazonas  recebia  anualmente  mais  de  5  mil  contos  de  impostos 
sobre  a  borracha  e  o  Tesouro  Federal  o  dobro,  de  decretos  de 
importaçãoo  de  mercadorias.  (Relatório  de  José  Paravicini  apud 
TOCANTIS, 1979, p. 217)



Na obra de Tocantins, Galvez é constantemente comparado ao personagem 

de Cervantes, tanto que a epígrafe que abre o capítulo em que Galvez surge é um 

trecho da referida obra, no qual Cervantes assinala o desejo de Dom Quixote de 

conquistar nome e fama. O capítulo é denominado A República da Estrela Solitária, 

fazendo um paralelo com a bandeira do Acre, que é composta por uma só estrela. 

Logo no início do capítulo, Tocantins tenta reconstruir os passos de Galvez desde a 

sua infância,  mas não possui  dados suficientes e,  por  isso,  lança ao leitor  duas 

possíveis versões sobre a vida do personagem até chegar ao Acre. Termina essa 

investigação dizendo que:

Essas duas versões  da vida  de Luiz  Galvez  assinalam-lhe bem o 
destino de aventureiro, de cavaleiro andante que, à semelhança do 
personagem de Cervantes, saiu pelo mundo, expondo-se a todos os 
perigos e agravos, para cobrar-se eterno nome e fama. (TOCANTINS, 
1979. p.267)

E enquanto o historiador exalta o herói, Márcio Souza o rebaixa da condição 

de Presidente prestativo e competente à condição de aventureiro sem princípios, 

pouco  interessado  na  revolução  acreana,  que  não  dá  a  menor  importância  às 

questões sociais e que só se envolveu nessas questões por causa das mulheres 

(Cira e Joana) e pelo dinheiro.

Do mesmo modo que Tocantins busca gêneros textuais diversos e os traz 

para a sua obra,  Márcio  também o faz,  porém não para dar  veracidade ao seu 

discurso, mas para satirizar o discurso histórico que tenta ser absoluto, único e quer 

a  todo  custo  apresentar  uma “História  bem arrumadinha,  provinciana,  cheirosa”. 

(SOUZA apud Dimas, 1982, p. 12)

O romance também cita outros contextos e outros momentos históricos do 

Brasil e do mundo, como é o caso do quinquagésimo terceiro capítulo da primeira 

parte,  que se refere à atuação dos Estados Unidos na questão cubana contra a 

Espanha.



Eu não gostava de americanos;  era o único sentimento que podia 
oferecer naquele momento. Eu sabia que os americanos, em nome 
da humanidade, estavam se aproveitando do desespero espanhol em 
Cuba. Eu sabia que o exército espanhol também estava agindo de 
maneira suja. (SOUZA, 1992, p. 43) 

Aqui,  Galvez  refere-se  à  guerra  hispano-americana.  Em  1492,  Cuba  foi 

descoberta por Cristóvão Colombo e passou a pertencer à Espanha. A ocupação 

durou por mais quatro séculos, até que, em 15 de fevereiro de 1898, o navio militar 

americano  USS  Maine,  que  estava  aportado  em  Havana,  Cuba,  foi  destruído 

misteriosamente sem deixar vestígios, deixando somente a suspeita de que a ação 

havia  sido  executada  pela  Espanha.  Diante  de  tal  situação,  os  Estados  Unidos 

declararam guerra à Espanha e se posicionaram em defesa dos países colonizados, 

almejando  a  independência  das  colônias  espanholas.  Em  momento  algum,  a 

Espanha demonstrou interesse pela guerra, tanto que, em dezembro do mesmo ano, 

pôs fim a guerra ao assinar o tratado de Paris, no qual a Espanha cedia aos Estados 

Unidos as colônias: Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas. E, embora defendesse a 

“humanidade”  e  independência  das  colônias,  as  Filipinas  só  se  tornaram 

independentes em 1945;  Guam e Porto  Rico tornaram-se território  americano e, 

embora  Cuba  tenha  rapidamente  conseguido  a  independência,  em  1902,  foi 

obrigada pelos Estados Unidos a incorporar em sua Constituição a Emenda Platt, 

que permitia aos americanos intervir nos assuntos internos da nova república. Muito 

mais interessado no açúcar e no tabaco do que no sentimento de “humanidade”, 

com a assinatura do Tratado de Paris Cuba exportava mercadorias para os Estados 

Unidos a um preço irrisório. Estes, depois o exportavam para os outros países por 

preço elevado.

Levando-se  em  conta  o  contexto  histórico  da  situação  entre  Espanha  e 

Estados Unidos em Cuba, pode-se entender por que Galvez não simpatiza com os 

americanos e por que ele considera que os espanhóis estavam agindo de maneira 

desleal.

Galvez também faz alusão a outros textos, seja por meio dos autores, seja 

por  meio  dos  protagonistas  de  romances.  Assim,  desfilam pela  obra  Offenbach, 

Giuseppe Verdi, Émile Zola, Molière e outros.  Dentre essas relações intertextuais 

pode-se destacar a citação da obra Aída, de Giusepe Verdi, que aparece no final da 

primeira parte. Trata-se de uma ópera em quatro atos, que narra a história de amor 



de  Aída  e  Radamés,  amor  de  difícil  realização  porque  Radamés  é  general  do 

exército egípcio e Aída, uma princesa etíope que se tornou escrava de Amnéris, filha 

do faraó e prometida de Radamés. Alem disso, Etiópia e Egito estão em guerra, 

mais  um fator  contra  os  enamorados.  Depois  de  desenganos,  traições,  fugas  e 

outras coisas mais, Radamés é condenado a ser enterrado vivo por trair sua pátria e 

Aída entra no túmulo para morrer com ele, de modo que só na morte esse amor se 

torna possível.

Em Galvez, o protagonista é perseguido durante a execução da ópera e, em 

muitos momentos, a sua fuga se mistura com as ações de Radamés e Aída. É o que 

se pode ver no fragmento abaixo:

Dueto Bufo
Dona Irene – Ele me atacou. Tentou me violar, uma mulher casada.
Radamés – O terra, addio: addio valle de pianti ... sogno de gáudio  
che in dolor svaní...
Corri para o camarote de minhas amigas, elas estavam aterrorizadas, 
mas ignoravam o que se passava. Ouvi o prefeito gritar alguma coisa 
e minas amigas começaram a chorar. Radamés tentava erguer a laje 
de papelão sem nenhum sucesso.
Dona Irene – É ele, é o espanhol anarquista...
Aída e Radamés –  A noi si schiude il ciel e l’alme erranti volano al  
raggio dell’eterno dí. (p. 65)

Enquanto  Radamés inocentemente traiu  o  Egito  ao contar  para  Aída qual 

seria  o  caminho  de  entrada  dos  egípcios  na  Etiópia,  Galvez  estava  sendo 

perseguido  por  tentar  ajudar  uma  pátria  que  nem  era  sua,  embora  estivesse 

envolvido nessa situação:  a  intenção de Galvez era avisar  a população sobre o 

possível  acordo entre  Bolívia  e  EUA a fim de precavê-los de  danos futuros.  Ao 

parodiar  a  obra  de  Verdi,  Márcio  Souza  ironiza  as  autoridades  brasileiras  que 

perseguem  frenética  e  despreparadamente  Galvez,  mas  o  único  êxito  que 

conseguem é derrotar o exército do faraó egípcio em cena.

O  romance  cita  também  personagens  da  mitologia  romana  e  do  folclore 

brasileiro, como Juno, Flora e Jurupari. Juno e Flora é o nome do cabaré para onde 

Trucco levou Galvez. Flora é o nome da dona, “gorda e oxigenada proprietária que 

bem poderia ser a deusa Juno” (p.19). A comparação entre a dona de um cabaré e a 

deusa Juno só é possível caso se pense nas muitas amantes de Júpiter: enquanto, 

na mitologia,  Juno estava sempre raivosa por  conta das traições,  aqui,  Flora as 

incentiva,  ao  aliciar  as  meninas  para  a  prostituição  e,  com certeza,  muitos  dos 



homens que frequentam o cabaré são casados. Já Jurupari tanto pode ser o rio que 

banha o estado do Acre, quanto uma espécie de demônio do folclore brasileiro que 

faz maldades, uma delas narrada na lenda do guaraná, em que, por inveja, mata o 

menino mais amado da tribo e este, depois de morto e enterrado, transforma-se no 

guaraná,  trazendo  alegria  para  a  tribo  dos  Maués.  Um  dos  capítulos  que  cita 

Jurupari está descrito abaixo:

Henrique VIII
Sir Henry deixou o Amazonas pelo vapor “Liverpool”. Os sonhos com 
Jurupari  eram agora diários e altamente eróticos.  Orgias cósmicas 
num cenário de eletricidade e primitivismo. Em certo sonho a figura 
mítica desvirginou duzentas virgens e Sir Henry despertou exausto. 
(p. 128)

Além da relação com a personagem folclórica,  há também a relação com 

Henrique VIII, rei da Inglaterra que teve em sua vida dez mulheres, sendo 6 esposas 

e quatro amantes. Sir Henry pode ser comparado tanto ao Rei da Inglaterra quanto a 

Jurupari pela ânsia de prazeres carnais.

Outro aspecto importante na obra é a carnavalização,

Essa literatura carnavalizada ocupa-se do presente e não do passado 
mítico; não se apoia na tradição, mas critica-a e opta pela experiência 
e pela livre invenção; constrói uma pluralidade intencional de estilos e 
vozes (mistura o sublime e o vulgar; usa gêneros intercalares, como 
cartas,  manuscritos  encontrados,  paródia  de  gêneros  elevados, 
citações caricaturadas etc.) (FIORIN, 2006, p. 90)

A carnavalização pode ser observada em vários momentos da obra. Um deles 

é a festa de Reveillon que acontece em Porto Acre, em cuja abertura há uma quebra 

da  hierarquia,  pois  se  misturam representantes  do  poder,  no  caso  Galvez  e  os 

ministros, e os representantes do povo, os seringueiros e população de um modo 

geral.  Cria-se  um  mundo  onde  todos  são  iguais  e  prevalece  a  liberdade  e  a 

igualdade:

O desfile
Era a visão operística da História da Humanidade. Meus súditos não 
tiveram olhos para acreditar e assistiram petrificados. O homem de 
Neandertal  em palletes,  assírios e  babilônios,  Vênus e  Apolo  num 
Olimpo  de  papel,  Calígula,  Nero,  Vercingétorix,  Júlio  César, 



Napoleão,  berberes,  ninfas  em  voile sobre  a  pele  nua  e  tristões 
vogando em ondas de cetim azul.  Quando o último carro alegórico 
atravessou  a  avenida,  o  povo  explodiu  numa alegria  desenfreada. 
Dançavam, casais se beijavam e os velhos e as crianças choravam, 
Ninfas, faunos e figuras históricas confraternizavam com as massas. 
Vi um grupo de seringueiros carregar Napoleão em triunfo. (SOUZA, 
1992, p.191-192)

No romance percebe-se também a coroação e destronamento de Galvez, que 

é aclamado e reconhecido pelo povo como imperador e, em seguida, é destronado 

pelo golpe de estado organizado por Burlamaqui.

Outro aspecto pertinente à carnavalização é o riso que dessacraliza as coisas 

sérias, que desmistifica o discurso oficial e os gêneros clássicos. Esse riso permeia 

toda a obra através da ironia, que acentua o efeito cômico. Segundo Renato Otero:

(...) o riso funciona como ferramenta ideológica que percorre a obra 
do princípio ao fim com a função de tocar a realidade sem pudores ou 
restrições  éticas,  na  sua  profundidade  e  essência,  nem  sempre 
exploradas pela literatura convencional. (JÚNIOR, 2006, p.35).

A  obra  é  dotada  de  um  humor  irônico,  sarcástico,  que  muitas  vezes  se 

estabelece através das relações intertextuais e do conhecimento de mundo do leitor, 

como  é  o  caso  da  passagem  abaixo,  na  qual  o  protagonista  faz  alusão  aos 

combates travados pela Igreja Católica em nome da fé cristã:

Joana D’Arc
Joana  organizou  um  batalhão  de  seringueiros  e  comandava  os 
homens  com  mão  de  ferro.  Ela  tinha  aprendido  muito  bem  os 
ensinamentos da Igreja Católica. (SOUZA, 1992, p. 152)

Uma das personagens mais intrigantes do romance é Joana, a freira sem 

vocação, que foi deixada com o protagonista às margens do baixo Amazonas. Ao 

longo  da  narrativa  a  ex-religiosa  vai  ganhando  proporções  e  apresentando  uma 

visão social e política da região amazonense. Joana surge na segunda parte da obra 

e, embora acompanhe Galvez por todo esse capítulo, não agrega nenhum juízo de 

valor ou ação importante até então.

Ao  chegar  a  Manaus,  na  terceira  parte,  Galvez  e  Joana  tomam  rumos 

diferentes,  mas  reencontram-se  no  meio  do  capítulo  quando  a  jovem  conta  ao 

protagonista  que está  lecionando  em uma escola  pública  enquanto  aguarda um 



cargo de professora no interior do Estado, mais especificamente no Acre. Ela, então, 

revela  que  ensinar  no  interior  a  fará  se  sentir  mais  útil,  pretende  participar  da 

Revolução:

Razões de Aventureiro
Joana andava entusiasmada e trocamos opiniões sobre o Acre. Era 
para  o  Acre  que  Joana  tencionava  se  mudar,  e  a  sorte  daquele 
paraíso  de  endemias  tropicais  retornavam  para  a  minha  vida  na 
conversa de Joana. E ela não se colocava na confortável  área de 
apoio,  andava  trabalhando  ativamente  com  os  políticos,  estava 
preparada para um dia tomar o gosto de uma revolução. Ensinar na 
região  acreana  era  um  ato  revolucionário  para  a  sua  alma  de 
missionária. (...) E ela me contou que o Governador do Amazonas, 
ciente  do perigo,  colocara à disposição dos interessados uma boa 
fortuna.  Necessitavam  apenas  de  um  líder  que  organizasse  o 
movimento e arcasse com a responsabilidade de envolver-se num 
caso internacional sério. (...)  Ela tinha certeza de que meu destino 
estava ligado ao Acre, embora naquele momento eu não tivesse essa 
veleidade. No fim da tarde, quando as estrelas do sul faiscavam no 
céu, ela me convidou para participar de uma reunião, ali mesmo no 
Hotel Cassina, com ilustres personagens do movimento. Um convite 
que me soou tão familiar que nem pensei em recusar. (ibid., p. 121-
122)

E, mais uma vez, é uma mulher que faz Galvez participar das reuniões em 

defesa  do  Acre.  Embora  Joana  tivesse  intenções  sérias  e  o  propósito  de 

revolucionar, Galvez estava muito mais interessado em estar com ela, e depois de 

ouvir os argumentos “enfadonhos” dos membros da reunião, Galvez aceita ser o 

líder  dessa revolução,  não por  interessar-se pelo  Acre,  mas pelas  cinquenta mil 

libras. Ao contrário de Galvez, Joana entrou de corpo e alma na questão acreana e 

sua  preocupação  constante  era  com  a  Revolução,  com  a  organização  de  um 

batalhão denominado “Os Inconfidentes”, que dialoga com a Inconfidência Mineira, 

desmantelada no ano em que ocorreu a Revolução Francesa,  de acordo com o 

protagonista: “Quanto a Joana, tinha-se transformado numa figura assexuada que só 

pensava em política” (p. 142).

Joana  não  concordava  com  o  modo  de  Galvez  conduzir  a  Revolução  e 

julgava-se mais capaz que qualquer outro para resolver a questão acreana: 

Eu tenho hoje a impressão que Joana se considerava a pessoa mais 
indicada para fazer a revolução no Acre. Numa das conversas azedas 
que tive com Joana, ela se referiu à injusta posição da mulher na 
sociedade patriarcal do látex (p. 171)



 A posição ocupada por Joana no romance dialoga com a postura de Joana 

d’Arc na Guerra dos Cem Anos na França, pois ambas comandam um exército e 

acreditam no ideal pelo qual lutam, defendendo-o com a própria vida - uma vez que 

tanto a Joana francesa quanto a Joana acreana morreram em prol da causa que 

defendiam. 

Outro aspecto que pode ser destacado é que, no momento de escritura do 

romance, o país passava por momentos difíceis e repressores por conta da ditadura 

militar  da época, e  essa censura alcançou a literatura,  proibindo algumas obras, 

queimando  outras;  para  fugir  da  repressão  é  possível  que  Márcio  Souza  tenha 

optado por colocar as ideias revolucionárias e os ideais de liberdade na voz de uma 

mulher, que, até hoje, é vista (erroneamente) como sexo frágil e, portanto, inofensiva 

aos olhos da ditadura:

Numa época em que as mulheres menstruavam, concebiam, pariam, 
sem  se  preocuparem  com  a  sua  condição,  Joana  era  uma 
consciência exposta como um nervo. E bem no Acre. (p.171-172)

A ironia está pautada no princípio de apresentar um determinado enunciado 

com a intenção de dizer algo diferente do que foi dito, por isso cria-se a relação 

entre o dito e o não-dito (o entendimento da ironia vai depender do grau de atenção 

e do conhecimento de mundo do leitor). Um dos momentos irônicos da obra refere-

se à Justiça: com Joana, ao lado do Tribunal de Justiça, Galvez percebe que: 

Ela  não  está  vendada  e  parecia  ter  os  olhos  bem  abertos.  Os 
comerciantes do látex sabiam que a Justiça  não passava  de uma 
licença poética do século XVIII. O direito precisava saber onde pisar 
no Amazonas. (p. 120)

A Justiça é simbolizada por uma imagem vendada com uma espada e uma 

balança na mão, e a venda significa que a justiça deve ser imparcial e isenta de 

preconceitos. Entretanto no Amazonas a justiça está de olhos abertos, uma vez que 



ela deve ver para saber quem é que manda, e, dessa forma, não fazer julgamentos 

que não condizem com a realidade da época.

Essa  imagem  da  justiça  também  remete  ao  tempo  da  escritura.  Pode-se 

pensar que a justiça, na época da ditadura, está de olhos abertos vendo tudo o que 

acontece, as torturas, os desaparecimentos, as injustiças, mas finge não ver, porque 

intrometer-se nessas causas significa desafiar o poder da repressão e pagar por 

isso.

Outro momento permeado pela ironia é a tomada de Puerto Alonso.  Esse 

momento faz alusão à Grande Batalha Campal travada entre o maestro de ópera 

Blangis, armado com um florete, e a coronela do Exército da Salvação, armada com 

uma  sombrinha,  na  qual  se  envolveram  também  o  Exército  da  Salvação  e  a 

população que assistia à cena. De fato,  alguns historiadores revelam que muitas 

batalhas foram travadas entre brasileiros e bolivianos pela conquista desse território, 

entre elas uma comandada por Plácido de Castro, na qual muitas foram as baixas. 

Como  a  história  oficial  não  relata  esses  fatos,  no  romance  o  acontecimento  é 

retomado de forma irônica e carnavalizada.

Duelo ao sol matinal
Os Inconfidentes de Joana trouxeram os prisioneiros para a praça, 
quando uma mulher, fardada, começou a gritar histérica apontando 
uma sombrinha para Blangis. Era a coronela do Exército da Salvação 
que  avançava  contra  o  francês  que  havia  destruído  seu  xale  em 
Belém.  Ela  não  esquecera  o  pouso  forçado  sobre  os  cachos  de 
banana madura e, agora, reapareceria urrando feito uma possessa. 
Blangis,  lembrando  de  suas  aulas  de  esgrima  na  escola  de  arte 
dramática,  defendeu-se  galhardamente,  desfazendo  a  coronela  de 
sucessivas peças de roupa. Ele estava armado de um florete e a cena 
não era das mais altivas, na verdade. Os membros do Exército da 
Salvação, ao verem sua maior patente ultrajada e em trajes menores, 
esgrimando  com  um  balofo  alucinado,  perderam  a  compostura  e 
esquecendo  o  feio  pecado  da  vingança,  engalfinharam-se  com  a 
turba de cearenses que torcia e se divertia em volta. Estava sendo 
travada  a  batalha  que  ficaria  na  História  como  a  Grande  Batalha 
Campal  de  Puerto  Alonso,  vencida  pelo  meu  exército,  e  marco 
fundamental de meu Império. (p. 159-160)

Um dado importante refere-se à data escolhida para a revolução acreana. Há 

uma coincidência, pois tanto a história quanto a literatura declaram que a data da 

tomada do Acre foi catorze de julho. Entretanto há divergências entre os ideais que 

nortearam o acontecimento. Ao estabelecer relações com a Revolução Francesa, a 

proclamação  do  Estado  Independente  do  Acre  pretendia  criar  uma  nação  nos 



moldes franceses, cujos princípios eram Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Em 

momento histórico algum se pretendeu formar uma monarquia,  mesmo porque a 

revolução com a  qual  dialoga tinha o  objetivo  de  tirar  o  poder  da  monarquia  e 

devolvê-lo  ao  povo.  Seguindo  os  ideais  dos  revolucionários  franceses,  no  Acre 

pretendia-se  criar  um  governo  democrático  e  republicano,  tanto  que  um  dos 

primeiros decretos de Galvez enquanto presidente foi elaborar uma constituição que 

garantisse  ao  povo  acreano  direitos  e  deveres,  dentre  eles  a  oportunidade  de 

escolher seu presidente. Partindo desses dados históricos, a ideia da criação de 

uma monarquia, na qual Galvez é o imperador, é um modo de parodiar os ideários 

da Revolução Francesa e da própria Revolução acreana.

Uma crítica interessante feita por Márcio Souza é a crítica ao Romantismo e 

aos valores por ele apregoados. A primeira indicação desse aspecto está na citação 

de José de Alencar e da obra Guerra dos Mascates, um romance histórico do século 

XIX, em que o contexto histórico aparece somente como “pano de fundo” para situar 

o  leitor  em  relação  ao  contexto  da  época;  já  o  romance  de  Márcio  Souza 

problematiza  o  discurso  histórico  ao  questionar  a  construção  desse  discurso. 

Escrever  em forma  de  folhetim  também  remete  ao  Romantismo,  pois  foi  nessa 

época  que  o  gênero  surgiu  com  força  total  e  teve  como  um  de  seus  maiores 

representantes no Brasil o já referido José de Alencar. Mais adiante, o protagonista 

refere-se a romances românticos como “romances idiotas” (p.117), uma vez que a 

esposa do Major Freire fica em casa lendo enquanto o marido era “o mais conhecido 

libertino da cidade”.

Entretanto a crítica mais direta está na segunda parte:

Estilo
Estou prisioneiro de uma paisagem. A praia era a terra de ninguém, e 
comecei a pensar no desafio que aquela paisagem devia representar 
para  a  literatura.  Ora  vejam  como  eu  era  civilizado!  Eu  estava 
abandonado na selva e pensava em problemas literários. Problemas 
que,  por  sinal,  ainda  não  consegui  superar.  Sei  apenas  que  a 
preocupação  com a natureza  elimina  a  personagem humana.  E  a 
paisagem amazônica é tão complicada em seus detalhes que logo 
somos induzidos a vitimá-la com alguns adjetivos sonoros, abatendo 
o real em sua grandeza. (p. 78)

Aqui,  Márcio  Souza  refere-se  à  característica  do  Romantismo  de  buscar 

inspiração na natureza, de modo que essa natureza maravilhosa mantenha relações 



de semelhança com os brasileiros, uma vez que o Romantismo é um movimento de 

autoafirmação após a independência do Brasil:

A  partir  da  natureza,  procuram-se  os  traços  psicológicos 
correspondentes e que caracterizam o brasileiro. Opõe-se o calor ao 
frio,  a  limpidez  do  céu  ao  nevoeiro  ou  ao  céu  constantemente 
nublado. Opõem-se as características do brasileiro às do europeu (...) 
Aqui, a natureza passa a categoria de símbolo do país – forma de 
evocá-lo, compreendê-lo e admirá-lo. (LEITE, 1979, p. 46)

Márcio Souza nega essa visão apregoada pelo Romantismo, de que o Brasil é 

melhor, a natureza daqui é a mais bela e tudo aqui é mais perfeito, pois analisa o 

passado com um olhar que lhe permite ver mais claramente os eventos passados e 

os eventos atuais.

Novo romance histórico

Antes de apontar as diferenças entre o romance histórico do século XIX e o 

novo romance histórico do final do século XX e primeiras décadas do século XXI, 

convém assinalar os elementos que possibilitam a classificação de uma obra como 

romance histórico. Segundo Alcmeno Bastos, o primeiro pré-requisito para que o 

romance seja  histórico  é  que a sua matéria  “deve ser,  obviamente,  de  extração 

histórica” (2007, p. 84), o que significa dizer que a matéria narrada deve fazer parte 

de um registro documental de conhecimento do leitor. Assim sendo, os personagens 

são recriações do discurso histórico e, por isso, o leitor tem a respeito deles “uma 

ideia formada, positiva ou não, superficial ou aprofundada, dependendo do seu nível 

de informação” (p.84).

Entretanto,  para  que  se  enquadre  nesse  gênero,  não  basta  que  sejam 

reconhecidos nele elementos ou contextualizações de origem histórica, porque, se 

assim  fosse,  todos  os  romances  seriam  históricos,  uma  vez  que  eles  sempre 

remetem  a  uma  época  e  a  um  contexto  histórico  social  específico.  Assim, 

esclarecendo  melhor,  são  romances  históricos  aqueles  que,  propositalmente, 

recriam um momento  datado  de uma comunidade  ou  nação,  acrescentando,  ou 



extraindo, eventos e personagens, de modo a recontar um fato histórico previamente 

conhecido.

No  século  XIX  os  romances  históricos  surgiram  pela  intercalação  de 

elementos históricos e ficcionais que transitavam livremente na narrativa, recriando 

os  eventos  assinalados  pela  História.  Um  dos  escritores  mais  significativos  do 

período é Walter Scott, e sua narrativa, segundo Márquez Rodríguez (apud FLECK, 

2007),  compunha-se  de  quatro  características  fundamentais:  a  primeira  delas 

assinala a presença da História como “pano de fundo”, como cenário onde desfilarão 

as personagens ficcionais, de modo que são recriados os aspectos significativos do 

período em que ocorre a ação e o discurso histórico, para situar as personagens 

dentro desse contexto; a segunda remete à questão de a trama ficcional se sobrepor 

a  esse  “pano  de  fundo”,  de  modo  que  as  ações  e  as  características  das 

personagens  coincidem  com  os  valores  ideológicos  expressos  pelo  discurso 

histórico  de  conhecimento  do  leitor  e  recuperados  pela  narrativa;  a  terceira 

característica revela que a trama ficcional - e não o discurso histórico - é o elemento 

mais importante da narrativa, e essa trama geralmente gira em torno de uma história 

de amor complicada, na qual o desfecho tanto pode ser trágico como feliz; por fim, a 

quarta característica aponta que a História,  como “pano de fundo”,  é importante, 

uma vez que situa o leitor quanto ao tempo, ao espaço e ao ambiente em que o 

romance ocorre; entretanto, a atenção, tanto do leitor quanto do autor, volta-se para 

a trama ficcional e não para o discurso histórico. (2007, p. 150 – 151)

Ou seja, nos romances históricos tradicionais do século XIX, a história era 

matéria  secundária  e  a  ação principal  girava em torno de uma história  de amor 

ficcional, mas que ratificava e dava veracidade ao discurso oficial da História.

Seymour  Menton  aponta,  em  sua  obra  La  nueva  novela  histórica  de  la  

América  Latina,  1979  –  1992,  algumas  diferenças  entre  o  romance  histórico 

produzido  entre  1826 e  1949 e  o novo  romance histórico,  que surgiu  em 1978. 

Segundo  o  autor,  os  romances  históricos  tradicionais  apresentam-se  em  três 

momentos  literários:  Romantismo,  Realismo  e  Modernismo.  No  Romantismo,  os 

romances históricos contribuíram para a formação de uma consciência nacionalista 

e,  para  isso,  exaltavam  feitos  e  heróis  do  passado.  Pretendiam  enaltecer  a 

liberdade,  apresentando  um  contexto  no  qual  o  personagem  nacional  se 

sobressaísse  em  relação  aos  outros.  No  Realismo,  poucos  romances  históricos 

foram produzidos devido à mudança de foco, pois os temas passaram a concentrar-



se nos problemas cotidianos da época. No Modernismo buscou-se uma identidade 

nacional, entretanto poucos romances históricos significativos foram escritos.

Em 1949, foi publicado  El reino deste mundo, de Alejo Carpentier, romance 

que é considerado como aquele que inaugurou o chamado novo romance histórico. 

Apesar de não ficar bem definida a questão do ano de início desse novo subgênero 

literário, Menton afirma:

Sea 1949,  1974,  1975  o  1979  el  año  oficial  del  nacimiento  de  la 
nueva novela histórica, no cabe ninguna duda de que fue engendrada 
principalmente por Alejo Carpentier con apoyo muy fuerte de Jorge 
Luis Borges, Carlos Fuentes y Augusto Roa Bastos (...) (1993, p. 42)

Embora  não  seja  a  presença  de  todas  elas  que  defina  o  novo  romance 

histórico, o estudo de Menton destaca algumas características como pertencentes a 

esse gênero. São elas:

4. O distanciamento no tempo da matéria narrada;

5. A  distorção  consciente  da  história  mediante  omissões,  exageros  e 

anacronismos;

6. A ficcionalização de personagens históricos;

7. A metaficção ou comentários do narrador sobre o processo de criação;

8. A intertextualidade;

9. Os  conceitos  bakhtinianos  de  diálogo,  carnavalização,  paródia  e 

heteroglossia. (p.42-44)

Segundo Renato Otero da Silva Júnior, 

tais  obras  procuram redimensionar  e  reinterpretar  tudo  aquilo  que 
tradicionalmente  tenha  sido  considerado  componente  da  versão 
oficial dos fatos históricos. Nessa perspectiva, promovem, através da 
ficção,  leituras  críticas  e  questionadoras  sobre  o  passado  factual 
arquitetado unilateralmente pela elite historiográfica e da cultura (...) 
(2005, p. 77)



Em suma, o novo romance histórico reconta um momento comprovadamente 

histórico, no qual personalidades históricas se tornam personagens ficcionais, numa 

construção textual que dialoga com outros textos, outros momentos, questionando o 

discurso histórico e a própria arquitetura dos textos oficiais a partir de protagonistas 

ou personagens que não foram enaltecidos ou priorizados no discurso oficial.

Linda Hutcheon,  em sua obra  Poética do pós-modernismo: história,  teoria, 

ficção,  concentra-se  no  discurso  literário  pós-moderno  que  questiona  o  discurso 

histórico  colocando  em  xeque  sua  legitimidade,  subvertendo,  através  da  ironia, 

valores e conceitos incontestáveis até então.

Hutcheon defende o pós-modernismo como: 

um  fenômeno  contraditório,  que  usa  e  abusa,  instala  e  depois 
subverte, os próprios conceitos que desafia – seja na arquitetura, na 
literatura, na pintura, na escultura, no cinema, no vídeo,na dança, na 
televisão, na música, na filosofia, na teoria estética, na psicanálise, na 
linguística ou na historiografia. (1991, p. 19)

E, a princípio, denomina metaficção historiográfica os “romances famosos e 

populares que, ao mesmo tempo, são intensamente autorreflexivos e, mesmo assim, 

de maneira paradoxal,  também se apropriam de acontecimentos ou personagens 

históricos”. (ibid., p. 21). Assim sendo, o escritor (ou artista) pós-moderno revê o que 

foi escrito (ou produzido) com um olhar atual, reflexivo e questionador, que retoma a 

tradição  não  para  sacralizá-la,  mas  para  incitar  o  leitor  (espectador)  a  uma 

reavaliação crítica do passado a partir do presente. 

O pós-modernismo não pretende destruir a História e sim repensá-la a partir 

da ideia de textualidade, ou seja, pensando que, se a História é um produto humano 

textual,  o  conhecimento  do  passado  está  condicionado  a  valores  ideológicos  e 

temporais, como se dá com a própria literatura. A metaficção historiográfica rompe 

com os preceitos da verdade absoluta e relativiza-a (o que existe são verdades); e, 

enquanto  o  historiador  se  martiriza  buscando  escrever  a  História  autêntica, 

verdadeira, o escritor se diverte, brinca com os fatos, como acontece com Márcio 

Souza  em  Galvez,  imperador  do  Acre,  obra  em que  o  autor  não  tem a  menor 

pretensão de escrever um compêndio histórico sobre os acontecimentos acreanos e 



sim apontar uma versão dos fatos que, se não é verdadeira,  poderia ser, pois é 

verossímil.

Fugindo dos tradicionais  romances históricos nos moldes de Walter  Scott, 

Galvez,  imperador do Acre não apresenta a História como pano de fundo, como 

cenário da matéria narrada como no Romantismo, em que os romances históricos 

valiam-se da História para exaltar os heróis nacionais e recuperar um passado visto 

por eles como glorioso. Nessa obra de Márcio Souza, a própria História do Acre é o 

mote  a  partir  do  qual  se  constrói  a  narrativa.  O  evento  histórico  e  o  modo  de 

construir  o discurso da História são os elementos mais importantes no romance, 

uma  vez  que  Márcio  Souza  recorta  um  momento  passado  e  documentado  e  o 

reconta levantando questões que remetem à reação de verdade única e absoluta 

construída pelo discurso histórico.

Seguindo os moldes do novo romance histórico, tal como foram definidos por 

Menton, serão levantadas aqui as características que possibilitam enquadrar Galvez,  

imperador do Acre nesse subgênero romanesco.

 Em primeiro lugar, o romance retrata um evento histórico real, ocorrido em 

um tempo distante do momento de escritura, já que a matéria narrada remete aos 

anos de 1897 a 1900 e o romance foi escrito em 1976. 

Em segundo lugar, a obra em estudo distorce conscientemente a “verdade” 

histórica ao criar eventos que não foram registrados pela historiografia e modificar 

fatos  vistos  anteriormente  pela  História  como  reais.  O  primeiro  exemplo  dessa 

distorção  é  o  título,  uma  vez  que  Galvez,  historicamente  falando,  tornou-se 

presidente do Acre ao fundar no novo país uma república, enquanto na ficção ele é 

nomeado imperador e instaura a monarquia. Embora pareça singela essa mudança, 

ela  remete  a  dois  sistemas  governamentais  distintos,  que  possuem  bases  e 

fundamentações  diferentes:  o  primeiro  vale-se  da  ideia  de  democracia,  de  um 

governo voltado para o interesse comum da sociedade e o segundo, do absolutismo, 

que remete ao governo de uma só pessoa, a qual determina o que deve ou não ser 

feito - além disso, o sistema monárquico é hereditário e vitalício, enquanto em uma 

república o representante do poder é eleito pela população.

O  terceiro  aspecto  relevante  é  que  Dom  Galvez  Rodrigues  de  Arias,  ao 

penetrar nos caminhos da ficção, deixa de ser a personalidade histórica exaltada por 

Leandro  Tocantins  e  torna-se  um  personagem  narrativo  livre  das  amarras  da 



“verdade”,  podendo  realizar  feitos  que,  segundo  os  historiadores,  não  são 

verdadeiros, mas são verossímeis dentro da arquitetura do romance.

O novo romance histórico apresenta como quarta característica um narrador 

que  tece  comentários  sobre  o  processo  de  criação  do  romance,  fator  também 

presente em  Galvez, na figura do narrador-editor que encontrou os manuscritos e 

reproduz  a  história  do  protagonista  fazendo  pequenas  ressalvas  e  comentários 

sempre que julga necessário, para tornar a narrativa “mais verdadeira”. Por meio 

desse  procedimento,  questiona-se  também  o  processo  de  criação  histórica  que 

busca uma verdade plena sem perceber que o que existem são muitas versões de 

um mesmo fato, uma vez que espectadores em posições diferentes terão sobre um 

mesmo evento visões diferenciadas, mas que não deixam de reproduzir o que lhes 

parece real, verdadeiro.

A  quinta  característica  remete  à  questão  da  intertextualidade,  aspecto 

também constante em Galvez, uma vez que o romance dialoga com muitos outros 

textos, entre eles o livro histórico de Leandro Tocantins Formação histórica do Acre, 

a  ópera  Aída,  de  Giuseppe  Verdi,  e  a  outros  gêneros  textuais,  como  a  ata,  o 

telegrama etc.

Por  fim,  Menton  assinala  como  sexta  característica  a  possibilidade  de 

reconhecimento de conceitos bakhtinianos ao longo do romance através do diálogo 

entre os textos e, muitas vezes, da paródia deles e da carnavalização presente na 

cerimônia de coroação e, posteriormente, de destronamento de Galvez.

Retomando,  Galvez,  imperador  do  Acre está  inserido  no  subgênero 

denominado “novo romance histórico”, e muitas das características aqui assinaladas 

serão retomadas no decorrer deste estudo.

Paratexto

Segundo o Dicionário eletrônico de termos literários de Carlos Ceia, paratexto 

é “aquilo que rodeia ou acompanha marginalmente um texto e que tanto pode ser 

determinado pelo autor como pelo editor do texto original”. Genette aponta, numa 

definição semelhante a essa, que existem dois grupos de paratexto: o peritexto e o 



epitexto; o primeiro refere-se aos aspectos presentes na obra, enquanto o segundo 

aborda questões externas à obra, como a propaganda, as entrevistas do autor, os 

comentários sobre o trabalho, etc. (apud PIETRO, 2006, p. 169). 

O  romance  Galvez,  imperador  do  Acre apresenta  alguns  elementos 

paratextuais que, segundo Pietro, “aportan informaciones al lector para orientarle en 

la interpretación y para, en definitiva, situarlo en una determinada posición desde la 

que encarar su encuentro con la obra” (ibid., p. 169).  Na obra em questão, Márcio 

atribui  significado  diferenciado  aos  elementos  paratextuais,  pois  evocam  uma 

estrutura e, ao parodiar essas formas consagradas e conhecidas, rompe com as 

expectativas do leitor em relação a essa mesma estrutura.

Alguns aspectos são considerados paratextuais,  tais  como título,  subtítulo, 

ilustrações, prólogos, epígrafes, epílogos etc.

Aqui, o primeiro aspecto a ser analisado será o título, visto que é o primeiro 

elemento  paratextual  ao  qual  o  leitor  tem acesso.  Seguindo os  moldes do novo 

romance histórico, a obra em análise traz em seu título o nome do protagonista, já 

indicando a matéria e o período narrado, pois se espera que o leitor associe o nome 

da personalidade histórica aos eventos ocorridos no Acre no final  do século XIX. 

Entretanto, esse título evidencia o caráter paródico da obra, uma vez que o Galvez 

histórico nunca foi imperador e sim presidente da república que fundou no Acre.

Outro aspecto que pode ser considerado paratextual é a indicação, na obra, 

de  que  ela  pertence  ao  gênero  folhetim.  Essa  questão,  no  entanto,  não  será 

retomada, pois já foi abordada anteriormente. 

Na página de abertura de Galvez, imperador do Acre há um aviso ao leitor de 

que o livro é uma obra de ficção na qual passeiam figuras históricas em uma nova 

organização de ideias e fatos. Essa advertência inicial dialoga com os prólogos dos 

romances românticos, os quais, segundo Célia Pietro, “reivindican la originalidad, la 

veracidad o la verosimitud de la historia que cuentan, explicando las circunstancias 

de la redacción de la obra o los detalles des hallazgo del manuscrito cuya edición o 

transcriptión presentan” (PIETRO, 2003, p. 171). Esse texto inicial também dialoga 

com a  advertência  de  uma obra,  que  será  citada  adiante,  de  José  de  Alencar, 

Guerra dos Mascates, na qual, seguindo os moldes do romance histórico romântico, 

o leitor é advertido da autenticidade dos fatos e da veracidade da história:



Esta  advertência,  bem  se  vê  que  era  imprescindível,  para  evitar 
certos comentos. Não faltariam malignos que julgassem ter sido esta 
crônica inventada à feição e sabor dos tempos de agora, como quem 
enxerta borbulha nova em tronco sêco; não quanto à trama da ação, 
que versa de amôres, mas no tocante às coisas da governança da 
capitania.
Pois  não  lograrão  seu  intento:  que  o  público  aí  fica  munido  do 
documento  preciso  para  julgar  da  autenticidade  desta  verídica 
história.
(...) O que se tira agora à estampa forma apenas a primeira parte da 
crônica, e bem se pode chamar o  Prólogo da comédia, que a seu 
tempo,  quando  houver  folga  e  pachorra,  também  virá  a  lume. 
(ALENCAR, 1967, p. 12).5

 Todavia, na abertura do romance de Márcio Souza, o leitor é alertado de que 

se encontra diante de uma obra de ficção, apesar da presença de figuras históricas 

reais; e desse modo quebra a expectativa de proximidade com o romance histórico 

tradicional. 

Na página seguinte surgem duas citações, a primeira, anunciada como um 

provérbio quinhentista português, diz: “Além do Equador tudo é permitido”. A citação 

remete ao modo de ser do Brasil, ou do próprio brasileiro, visto pela perspectiva do 

português,  pois,  para  eles,  no  Brasil  não  há  censura,  não  há  proibição.  Tal 

pensamento  é  pertinente  ao  contexto  social  amazonense  da  época,  no  qual  o 

dinheiro falava mais alto e não existiam nem pudor nem limites, sendo as ações 

determinadas pelos prazeres materiais e não ideológicos. Segundo Daou:

A ostentação e a riqueza nas sociedades amazônicas do início do 
século XX certamente transbordava para além dos teatros e salões, 
ganhando  as  ruas  (...)  A  dimensão  da  ostentação  da  riqueza 
coordena com a representação mais vulgarizada da ‘elite da borracha’ 
em seu excesso de consumo tanto de bens de luxo quanto de iguaria. 
(2000, p.57)

Logo  abaixo  está  a  resposta  de  Galvez,  retificando a  citação  portuguesa: 

“Nem tudo”. A observação foi supostamente feita pelo protagonista depois que foi 

deposto  do  cargo  de  imperador  e  demonstra  que,  realmente,  muita  coisa  é 

permitida; entretanto algumas situações são censuradas, como foi o caso de sua 

ação no Acre,  que não trouxe  benefícios  aos proprietários  de  seringais  nem ao 

5  O trecho foi reproduzido seguindo grafia e grifo originais.



governo  brasileiro,  ao  contrário,  representou  para  o  resto  do  país  uma  farsa 

burlesca, uma obra encenada por um aventureiro espanhol interesseiro. 

Não há indícios da  existência  do  provérbio  citado nessa página,  já  que o 

mesmo não consta nos livros portugueses. Também a resposta dada por Galvez é 

uma recriação do narrador-editor, evidenciando esse caráter humorístico e a ideia de 

relativização  da  História:  tudo  é  relativo,  dependendo  do  ponto  de  vista  que  é 

apresentado; nada é absoluto, unívoco nas relações entre história e literatura; e, 

para expressar essa relatividade, o romance é narrado sob a perspectiva de uma 

personalidade histórica que não é apresentada pelo discurso histórico difundido e 

circula somente no eixo amazonense. 

Citações  como  o  provérbio  mencionado  remetem  a  uma  outra  estrutura 

textual, a epígrafe. Segundo Pietro, 

El epígrafe es uma breve cita que se coloca bien al principio de la 
obra, bien encabezando cada capítulo (...) son fragmentos en prosa o 
en verso atribuídos a autores conocidos, aunque no está claro que se 
trate de citas auténticas ni fieles al texto original (PIETRO, 2003, p. 
174)

 No romance histórico, a epígrafe aparece com a função de “marcar sus lazos 

con la tradición de la narrativa épica antiqua y de los romances de cabellerías, con 

las leyendas y los cuentos  de  transmisión  oral  y  con las preferencias  narrativas 

románticas” (ibid., p.174). 

Em ambas as citações de Galvez, além de haver a intenção de contato com 

os textos da tradição, é perceptível um leve toque de ironia e humor, características 

que  rompem  com  a  expectativa  representada  por  uma  epígrafe  tradicional  e 

conduzem à ideia de carnavalização das estruturas formais. 

Esta  obra  de  Márcio  Souza  está  dividida  em  quatro  partes,  cada  uma 

introduzida por uma epígrafe. A primeira parte abre-se com um fragmento de Miguel 

de Cervantes; a segunda, com um de Calderón de La Barca; a terceira, com um do 

próprio Galvez, e a última, com um de Lope de Vega. 

Neste caso, as epígrafes sinalizam o discurso alheio, a fala do outro, ou seja, 

o autor não se responsabiliza por elas, uma vez que essas citações não foram ditas 

por ele e sim por personalidades conhecidas, podendo ser vistas como argumento 



de autoridade: “um texto ganha mais peso quando, direta ou indiretamente, apoia-se 

em outros textos que trataram do mesmo tema” (SAVIOLI; FIORIN, 1997, p. 174). 

Isso,  no  entanto,  não  quer  dizer  que  o  discurso  alheio  marcado  não 

represente o que o próprio autor pensa - ao contrário, porque, afinal, a escolha das 

citações é consciente e intencional e traduz a expectativa de conduzir o leitor pelos 

caminhos que surgirão ao longo da narrativa até a plena compreensão do dito e, 

principalmente,  do  não-dito.  A  princípio  parece  que  a  função  das  epígrafes  é 

antecipar o tema do capítulo, alertando o leitor sobre o assunto que será tratado a 

seguir. Entretanto podem-se perceber relações mais íntimas entre as citações e o 

conteúdo do romance.

A primeira parte, que abrange o período entre novembro de 1897 e novembro 

de 1898, abre-se com a seguinte epígrafe:

Nestas  matérias  a  língua  não  tropeça  sem  que  a  intenção  caia 
primeiro.  Mas  se  acaso  por  descuido  ou  por  malícia  mordiscar, 
responderei  aos  meus  censores  o  que  Mauléon,  poeta  bobo  e 
acadêmico burlesco da Academia de Imitadores, respondeu a alguém 
que lhe perguntara o que queria dizer Deu de Deo. Ele traduziu: Dê 
por onde der.
Miguel de Cervantes, Novelas Exemplares. (SOUZA, 1992, p.11)

Pensando na questão da ironia, a expressão “Dê por onde der” bem poderia 

ser  dita  por  Galvez  ao  final  desse  capítulo,  o  qual  termina  com  o  protagonista 

fugindo de seus “censores” por ter publicado em um jornal de grande circulação no 

Pará a notícia sobre o acordo entre Bolívia e EUA. 

E  essa  mesma  expressão  remete  até  ao  modo  de  vida  da  personagem 

Galvez, que age movido pelos instintos e sem grandes expectativas, de modo que 

qualquer ganho (ou perda), nesse contexto,  é lucro. De fato, Galvez não tinha o 

desejo  nem  a  intenção  de  se  envolver  com  a  questão  acreana;  seu  idealismo 

restringia-se à ânsia de viver loucas paixões e é uma dessas paixões que o colocam 

no centro da Revolução, seduzindo-o com a ideia de dinheiro fácil. 

Mas é possível dizer que as relações entre a citação e o romance vão além, 

se forem levantadas questões sobre Cervantes e sua obra. Segundo Silva em sua 

dissertação de mestrado:



(...) Miguel de Cervantes enfrentou os sórdidos poderes da barbárie 
apenas com as armas da inteligência e da imaginação. Seus textos, 
carregados  de  força  satírica,  burlaram  os  censores  inquisitoriais, 
caricaturaram a estultice humana quando posto a serviço das mais 
obscuras formas de fanatismo e, ao ironizar um estilo fantasioso (as 
novelas de cavalaria),  e  os que se armavam cavaleiros  às cegas, 
transformaram-nos  no  retrato  da  aventura  humana,  no  perfil  do 
homem dividido entre o sonho e a realidade. (SILVA,1998, p. 36)

 

Cervantes e Márcio Souza tinham um inimigo em comum: a censura. Ambos 

viveram momentos em que o material produzido tinha que ser lido e analisado pelos 

órgãos “competentes” para garantir a idoneidade da obra, que deveria, em aspectos 

gerais,  ser  isenta  de  ideologia  ou  questionamentos.  Em uma época em que  as 

pessoas  eram  torturadas  e  perseguidas,  Cervantes  conseguiu  ludibriar  seus 

censores de maneira inteligente, garantindo, assim, a publicação do romance Dom 

Quixote.

Márcio viveu um período de temor, como Cervantes. Entretanto, enquanto na 

Espanha de 1500 o problema era a Inquisição, aqui o problema era a ditadura, que 

marcava o período de produção do autor (como já foi dito, o autor teve algumas de 

suas peças censuradas e também houve episódios de outras obras que tiveram 

suas apresentações proibidas por conta do poder proibitivo da censura).

Esse episódio aparece de forma parodiada no romance, em uma conversa 

entre Galvez e Banglis, o maestro da Companhia Francesa de Óperas e Operetas. 

Banglis  conta  ao  protagonista  o  que  aconteceu  com  a  companhia  depois  do 

incidente na apresentação de Aída:  todos foram presos e interrogados,  sofreram 

abusos e privações e nem ao menos sabiam o porquê daquilo tudo. Como mostra o 

subcapítulo  abaixo,  tamanho foi  o  engano  que chamam a companhia  teatral  de 

belga, embora todos saibam que ela é francesa.

Jornal da Metrópole

O jornal do Brasil,  do Rio de Janeiro, anunciava que no Pará uma 
companhia de ópera de nacionalidade belga estava presa até que a 
prima-dona se entregasse ao chefe de polícia. (SOUZA, 1992, p. 91)



Todavia nenhuma dessas formas de coibição foi  capaz de calar o espírito 

crítico  e  desafiador  de  Cervantes  e  Márcio:  ambos  burlaram o  poder  da  época 

valendo-se da ironia e da paródia, Cervantes criticando as novelas de cavalaria e 

criando um romance no qual dividem a cena realidade e fantasia; Márcio, narrando 

um fato histórico passado, aparentemente sem grande repercussão. Segundo Silva, 

Márcio Souza demonstra:

(...) em Galvez, a mesma disposição de denunciar, através do riso, 
resultado do procedimento irônico e da paródia, a farsa das ações 
humanas,  no  caso  de  Galvez  do  procedimento  histórico,  político, 
social e econômico do Ciclo da Borracha e da anexação do Acre ao 
Brasil. (...) (SILVA, 1998, p. 56)

A segunda parte,  intitulada “Em pleno Rio  Amazonas”,  inicia-se  com uma 

citação de Calderón de La Barca: 

Dizei-me, o que pode ser o que à minha fantasia sucedeu, quando 
dormia,  pois aqui  me estou a  ver? Mas,  seja o que me aconteça, 
quem se mete a discutir?
Calderón de La Barca, A vida é sonho. (SOUZA, 1992, p.70)

 

Aqui, Galvez navega clandestinamente pelo rio Amazonas em um vapor da 

Igreja  Católica  que  transportava  imagens,  crucifixos  e  outros  artefatos  religiosos 

para serem vendidos na  região.   Conhece Irmã Joana,  que será,  até  o  final  da 

narrativa, sua companheira de aventuras. Por causa da relação amorosa e sexual 

entre Joana e Galvez,  ambos são deixados às margens do rio Amazonas, onde 

conhecem Sir  Henry,  um cientista  diferente  e  pegam carona  em seu  vapor  até 

Manaus.

Parece ser possível compreender a epígrafe relacionando-a com o capítulo 

em que Galvez fantasia a presença de canibais para, segundo o narrador-editor, 

“dar  um melhor  colorido  para os  dias  medíocres”  (SOUZA,  1992,  p.  82)  que se 

passaram  após  ter  sido  abandonado  em  terra  firma  pela  comitiva  cristã. 

Aparentemente  o  capítulo  não  apresenta  grandes  posicionamentos  políticos  ou 

ideológicos - parece um período de calmaria na turbulenta vida do protagonista – e 



isso lhe permite questionar, através da epígrafe, quem pode discutir o que virá, o 

que acontecerá depois desse período de devaneio. Essa citação retoma o “dê por 

onde der”,  ao perguntar “quem se mete a discutir”:  afinal,  não se sabe ao certo 

aonde toda essa saga de Galvez vai dar, e o que importa? Quem pode questionar? 

Parece que Márcio  Souza,  ao escolher essa epígrafe,  questiona o próprio  leitor, 

fazendo perguntas diretas, explícitas.

Como já foi dito, as críticas aparecem diluídas, disfarçadas, mas, entre elas, 

duas se destacam: a primeira, ao Romantismo, e a segunda, à Igreja Católica. A 

crítica ao Romantismo aparece no subcapítulo intitulado Estilo, no qual Galvez se diz 

preso em uma paisagem e critica,  de  maneira  indireta,  a  tendência romântica  a 

exaltar a natureza e a inseri-la no texto, com a função de ratificar os sentimentos dos 

personagens, atribuindo à paisagem características humanas comuns ao momento 

vivido na narrativa ou na poesia.

A segunda crítica  dirige-se à Igreja  Católica e seus valores e aparece de 

forma mais  marcada nos primeiros  subcapítulos.  Ela  se  torna  visível  quando se 

expõe o desejo sexual das freiras, a ânsia em tirar proveito financeiro da fé com a 

venda dos artefatos religiosos, a luxúria expressa nas atitudes do Bispo de Palermo, 

que perdeu a amante para Galvez e até os rituais católicos, que são parodiados nos 

subcapítulos que remetem a situações contrárias às expressas nos títulos, como é o 

caso do subcapítulo intitulado Novena, que relata os nove encontros amorosos entre 

Joana e Galvez. 

A escolha de uma epígrafe extraída de Calderón de La Barca indiretamente 

dialoga,  de  forma  inversa,  com  essa  crítica  à  Igreja,  uma  vez  que  o  espanhol 

expressava em suas obras “uma concepção profundamente católica do mundo e da 

existência humana” (BARSA, 2002, p. 304. v.3), tendo também sido um membro da 

Igreja Católica.

A terceira parte, “Manaus, março/junho 1899”, abre-se com uma epígrafe do 

próprio Galvez:

Não sendo a liberdade um fruto de todos os climas, no Amazonas, ela 
custa a medrar.

Luiz Galvez (SOUZA, 1992, p.102)



Ao levantar a questão da liberdade, essa epígrafe se relaciona com o capítulo 

que ela inicia, indicando que as ações de Galvez têm uma base na liberdade, não só 

de escolha, mas de ir e vir, o que lhe possibilita ir até o Acre sem causar suspeitas, 

principalmente por não ser brasileiro.

Galvez  narra,  aqui,  sua  estada  em  Manaus,  um  período  inicialmente  de 

tranquilidade e futilidade, em que ele adere aos costumes dos habitantes e deleita-

se com as vantagens proporcionadas pelo dinheiro. É nesse ponto da narrativa que, 

por intermédio de Joana e de seu amigo, o jornalista e poeta Thaumaturgo Vaez, 

Galvez volta a envolver-se nas questões acreanas e aceita a oferta do Governador 

do Amazonas, Ramalho Júnior, de liderar um grupo com a intenção de expulsar os 

bolivianos do território acreano. 

Munido de todo o material bélico e humano necessário a essa empreitada, 

Galvez parte no vapor Esperança, disfarçado para não ser percebido pela comitiva 

boliviana, juntamente com seu exército formado por boêmios, aventureiros, Joana e 

os membros da companhia de Zarzuella,  remodelada pelo protagonista.  Por fim, 

chegam ao seringal Versalhes, convencem o Coronel Paixão e se preparam para 

iniciar a conquista do Acre.

A quarta e última parte, intitulada “O império do Acre, julho – dezembro de 

1899”, tem início com uma citação de Lope de Vega:

E  aqui  se  vê  que  a  arte,  por  baixeza  de  estilo,  resultou  em 
desconsolo, e entra o Rei na comédia para o tolo.
Lope de Vega,  Arte Nova de Fazer  Comédias Neste tempo.  (ibid., 
p.155)

A fala do dramaturgo barroco Lope de Vega apresenta indícios do que será 

apresentado a seguir, fechando as epígrafes ao apontar um resultado: a entrado do 

Rei na comédia, reafirmando o caráter humorístico de toda a obra, o que pode ser 

justificado pela resposta de Márcio Souza ao ser questionado sobre essa questão: “o 

humor é uma arma violenta contra a alienação” (apud DIMAS, 1982, p. 7). 

Segundo Souza, através do riso é possível levantar questionamentos sérios 

sobre o período de anexação do Acre e da construção da História.  Ele  também 

afirma que o melhor modo de expressar suas ideias era através da comédia, porque 



“a  tragédia  e  o  drama  são  tipos  de  arte  que  pedem  personagens  sérios,  de 

responsabilidade, e não encontrei nenhum ‘coronel de barranco’ de responsabilidade 

que servisse para uma tragédia” (p.7)

A quarta parte apresenta, assim, os passos de Galvez desde a tomada de 

Puerto Alonso, passando por sua coroação, seu curto reinado, seu destronamento e 

o momento de escritura dos diários, expondo, de forma paródica e carnavalizada, o 

apogeu e o delírio do governo instaurado por ele.

A relação introduzida pela epígrafe vai muito além do conteúdo dessa seção; 

poderia caracterizar o modo como se vê a sociedade em todo o romance; a baixeza 

de estilo remete também ao discurso histórico que gera desconforto ao tentar se 

firmar como absoluto e único e termina tornando-se comédia nas mãos da literatura.

A esse respeito, pode-se pensar também na relação com o próprio autor da 

citação, Lope de Vega, considerado o fundador da comédia espanhola e também um 

dos mais importantes escritores barrocos, que abriu caminho para uma reação à 

concepção  clássica  do  fazer  literário.  Desse  modo,  assim  como Galvez,  ele  foi 

inovador e ousado, abrindo caminho para a estética barroca, enquanto Galvez abriu 

o  caminho para o Acre.  Tanto Lope de Vega quanto Luiz  Galvez tiveram várias 

aventuras amorosas,  possuindo ambos,  nesse sentido,  alguns aspectos comuns, 

pois muitas dessas aventuras lhes trouxeram consequências bastante prejudiciais. 

Mas há uma diferença considerável entre eles: Lope de Vega foi enterrado como 

honras  em  Madri:  “seus  funerais  prolongaram-se  por  nove  dias,  honra  jamais 

concedida  antes  a  um escritor  espanhol”  (BARSA,  2002,  p.  115,  v.9),  enquanto 

Galvez morreu (também na Espanha) abandonado e praticamente desconhecido no 

Brasil.

Retomando as epígrafes, convém ressaltar que todas elas são extraídas de 

obras  escritas  por  homens  que  viveram  e  morreram  na  Espanha,  escritores 

imortalizados  por  seus  escritos  (Galvez  talvez  tenha  sido  imortalizado  pela 

literatura).  Assim,  à  exceção  de  Galvez,  os  demais,  Cervantes,  Calderón  de  La 

Barca e Lope de Vega serão eternamente reconhecidos por seus feitos literários 

representando o Barroco espanhol e a ruptura com o Classicismo. Galvez, por outro 

lado, pode ser reconhecido por seus feitos no Brasil, por sua atuação na disputa 

pelo Acre, fatos pouco divulgados em seu país de origem e que só chegaram ao 

conhecimento do público leitor espanhol graças à literatura, mais especificamente 

graças à  obra  de Alfonso Domingo,  já  referida  anteriormente.  E,  embora  muitos 



historiadores da região amazonense reconheçam a importância da participação de 

Galvez na questão acreana, ele também é pouco conhecido e valorizado no Brasil, 

já que seu nome não foi dado a nenhuma cidade e somente a um rio de importância 

secundária.

3.1 Anacronismo

Anacronismo é o recurso literário em que se evoca o passado, porém essa 

evocação traz marcas do momento presente, do momento de escritura do romance. 

Tal  recurso é comum no novo romance histórico,  uma vez que, ao focalizar  um 

determinado recorte histórico definido, o escritor o faz com o olhar voltado para o 

momento atual e o analisa de acordo com a realidade que vive, com o momento 

presente. Esse distanciamento temporal permite um olhar mais crítico e reflexivo, o 

que possibilita atribuir aos eventos uma nova significação. Segundo Pietro:

El  alejamiento  temporal  de  la  época  en  que  transcurre  la  acción 
narrada con respecto a la actualidad del autor y del lector pone en 
funcionamiento  el  recurso  narrativo  y  linguístico  del  anacronismo. 
Siempre  que  se  evoca  el  pasado  se  proyectan  en  los  juicios, 
valoraciones,  interpretaciones  propias  del  momento  presente.  El 
anacronismo de  la  novela  histórica  consiste  en  que  el  pasado  se 
revisita y se rescribe con mirada de hoy, de modo que la imagen que 
se posee en la actualidad sobre aquella época es la que determina su 
configuración artística. Hablar del pasado, elegirlo, recrearlo,  es una 
forma indirecta de hablar  sobre el  presente.  (PIETRO, p.  191-192, 
grifos nossos)

O anacronismo na obra  Galvez, imperador do Acre é perceptível através da 

linguagem.  O  romance  apresenta  três  momentos  temporais:  o  período  em  que 

acontecem os eventos,  de 1897 a 1900; o momento da narração dos fatos pelo 

protagonista, em 1945; finalmente, o do encontro dos manuscritos pelo narrador-

editor  e das interrupções que ele faz,  em 1973.   A linguagem identifica-se com 

esses  momentos  através  do  uso  de  arcaísmos,  termos  em  desuso  hoje,  mas 



comuns na época,  como  ceroula (p.27),  mexericos (p.  135),  corbelhas de  flores 

(p.110), prevaricar (p.118), gramofone (p. 109), coqueluche da cidade (p. 108), deixe 

de prosa (p. 108) e muitos outros que remetem ao momento em que os eventos 

ocorreram, num passado distante do leitor.  

De acordo com o estudo de Pietro:

La  actualidad  del  habla  de  los  personajes  es  un  anacronismo 
necessário que entra en el pacto genérico de la novela histórica y, en 
general, de toda literatura cuja acción se desarrolla en el pasado. Los 
lectores aceptan que los personajes  utilicen un lenguaje que solo se 
diferencia del suyo en la aparición aislada de arcaísmo o en el uso de 
determinadas frases que conotan modos y costumbres de la época 
recreada.  Frente  a  este  anacronismo  por  el  lector,  aparecen  dos 
posibilidades de anacronismo, voluntario y estilístico:  la arcaización 
del  lenguaje  o  su  modernización,  ambas  utilizadas  por  la  novela 
histórica. (ibid., p. 192-193)

Além  dos  arcaísmos,  o  romance  também  é  percorrido  pela  referência  a 

escritores,  filósofos,  compositores,  pintores,  historiadores,  personagens ficcionais, 

obras e personalidades que, de alguma forma, gravaram seu nome na história da 

humanidade. Porém todos eles pertencem a um passado anterior ao momento de 

escritura dos diários pelo protagonista, remetendo o leitor a uma época distante do 

momento  de  leitura  do  romance,  mas,  possivelmente,  presente  em  seu 

conhecimento de mundo.  São citados, por exemplo:

1. A Rainha Vitória (1837 – 1901) (p.21), que governou a Inglaterra por 63 anos e é 

considerada ousada por ter pedido seu primo em casamento e por ter casado por 

amor. Seu reinado foi um dos mais longos e famosos, tanto que dá nome a uma era: 

a era vitoriana. No romance é comparada às coristas, que, de acordo com Galvez, 

não usavam nada por baixo, como a Rainha. Entretanto essa comparação é uma 

invenção ficcional, uma vez que o discurso histórico não relata esse aspecto em 

relação à  vida  pessoal  da  Rainha;  aqui,  Galvez  faz  uma brincadeira  como uma 

personalidade que é conhecida por sua integridade e caráter.

2. El Greco (1541 – 1614) (p. 30), pintor grego, que morou na Espanha a partir de 

1577, considerado inovador para o seu tempo. No romance, Galvez compara uma 

das dançarinas de um cabaré a um anjo de El Greco. (também um caso possível de 

inversão/rebaixamento)



3. Chopin (1840 – 1849) (p. 35), um dos pianistas e compositores mais importantes 

da história. Em Galvez, a obra de Chopin remete ao caso de amor entre a aluna e o 

marido da professora de piano.

4. Maquiavel (1469 – 1527) (p. 125), historiador considerado fundador da ciência 

política moderna. Na narrativa, o protagonista retoma o historiador para dizer que 

nem mesmo Maquiavel seria capaz de compreender as regras estabelecidas pelo 

extrativismo.

Muitos outros são citados, porém, em geral, o narrador parodia ou satiriza o 

discurso  da  personalidade  citada  –  ou  a  própria  personalidade  -  de  modo  a 

expressar  um  ponto  de  vista  diferente  daquele  estabelecido  anteriormente  e 

apontando para um novo modo de olhar os fatos. Esse aspecto leva a pensar na 

relação ideológica, no dito e no não-dito. 

Ao  escolher  um  evento  histórico  que  não  é  reverenciado  pelo  discurso 

histórico  oficial  e  uma personalidade  tão  polêmica  e  contraditória  como  D.  Luiz 

Galvez, que despertou sentimentos de amor e ódio nas pessoas que o rodeavam, 

Márcio estabelece também uma relação com o momento em que ele próprio vivia, e 

essa distância entre o evento e a escritura do romance lhe permite olhar para o 

passado mais criticamente, analisando e questionando o seu presente através da 

paródia e da ironia.

Parafraseando Pietro, recriar o passado é um meio de repensar o presente; e 

Márcio, ao subverter a imagem da personalidade histórica, transformando-a em um 

aventureiro sem ideais nem anseios políticos, aponta para o período em que vive. 

Marcado pela ditadura, o seu momento histórico, de certa forma, não permitia recriar 

o Galvez exaltado pelo historiador Leandro Tocantins,  uma vez que isso poderia 

parecer  instigante e revolucionário aos olhos dos censores da época.  Assim, ao 

transformar Galvez em um boêmio, galanteador e inofensivo, Márcio não chama a 

atenção para a personalidade histórica,  mas para a construção da História  e se 

isenta da responsabilidade de apresentar um julgamento ou uma conclusão ao que 

quer que seja, dando, ao contrário, liberdade e caminhos para o leitor construir o 

conhecimento e questionar a realidade ao seu redor.



Considerações finais

A obra  Galvez,  imperador  do  Acre parece apontar  para  dois  caminhos:  o 

questionamento crítico em relação à construção do discurso histórico e a relação 

entre o momento narrado e o momento de concepção do romance, ambos aparentes 

no modo de contar essa história.

Ao longo do romance fica nítida a relação com a reconstrução do discurso 

histórico, a qual se constrói por meio do recurso da paródia, da intertextualidade, da 

escolha de dois narradores e da opção pelo gênero folhetim. Em função dessa forma 

de composição, pode-se pensar que o uso desses procedimentos leva o leitor a se 

questionar em relação à “verdade” apresentada pela História e a perceber que nada 

é absoluto e unívoco; ao contrário, a História tradicional sempre procurou apresentar 

uma visão única dos fatos e, geralmente, essa versão foi condizente com o discurso 

dominante, sendo, portanto, parcial e incompleta. 

Ao apresentar dois narradores, o romance aponta para duas visões sobre um 

mesmo fato e procura mostrar que, tanto na ficção quanto na História, as versões 

existem e não são certas ou erradas,  apenas exploram outro aspecto,  priorizam 

mais de um ponto de vista. Em Galvez imperador do Acre  e é a voz do narrador-

editor, com suas interrupções e correções, que nos conduz à idéia de que o discurso 

histórico  tenta  se  afirmar  como  “verdadeiro”,  como  comprovado,  mas  pode  ser 

questionado; ou seja, enquanto o narrador-editor busca dizer a “verdade”, ser fiel a 

ela, a posição do protagonista Galvez, que vive, se diverte e é feliz, questiona a 

verdade histórica.



Essa é a função da literatura em relação à história: questionar e divertir, sem 

a  pretensão  de  ser  fiel  à  realidade,  de  seguir  à  risca  os  eventos,  sem  a 

responsabilidade de transpor para a ficção os fatos como aconteceram, mas sim 

como poderiam, ou não, ter acontecido.

 Ao dialogar com outros textos, principalmente textos sérios, parodiando-os, 

fica expressa uma visão de mundo questionadora e crítica, capaz de olhar além do 

dito e formular sua própria versão dos fatos. Em grande parte das vezes, o romance 

parodia  textos  consagrados,  obras  de  grandes  escritores,  compositores  e  até 

mesmo a Bíblia, como no momento em que Galvez narra sua entrada solene no 

Acre:  “Entramos na praça,  montados em tristes pangarés ornamentados para as 

Folias de Reis juninas, numa improvisação coreográfica de Banglis” (SOUZA, 1992, 

p.162), relembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa passagem da 

vida de Jesus ressalta sua humildade e reafirma que não é aqui que ele receberá 

glórias, e sim no céu ao lado de Deus Pai. Entretanto, ao invés da simplicidade, 

Souza aponta para a chegada da luxúria, das bebedeiras e da exacerbação da vida 

profana.

A escolha do gênero folhetim parece indicar em que lugar a História do Brasil 

merece ser colocada: nas páginas de rodapé de um jornal, um meio de comunicação 

com curta durabilidade e transitório, uma vez que é esse valor que nos damos a 

nossa própria História. Muitos eventos não foram escritos nem divulgados ao longo 

dos anos, outros foram repartidos a fim de só exporem “fatos” e personalidades 

selecionados  como  mais  importantes,  e  outros  ainda  foram  escondidos, 

dissimulados,  mascarados,  assim  como  os  documentos  que  comprovam  tais 

eventos; desse modo, a escritura da História oficial e tradicional visava e priorizava 

eventos selecionados com o intuito de divulgar o que deveria ser de domínio público, 

de acordo com interesses superiores.

Márcio Souza, em Galvez imperador da Acre, parece, pelo uso da paródia e 

da ironia, estabelecer uma relação entre o dito e o não-dito, para fugir das amarras 

da ditadura e da censura impostas a alguns escritores. O riso e o cômico escondem 

a crítica, suavizando-a ou dissimulando-a por meio de seu caráter humorístico: para 

muitos  leitores  algumas  críticas  não  serão  perceptíveis,  uma  vez  que  o 

conhecimento  de  mundo  não  é  igual,  e  cada  um  traz  como  bagagem  os 

ensinamentos que vivenciou ou apreendeu de alguma forma. Contudo, seja qual for 

o tipo de leitor, perspicaz e capaz de captar a ironia disfarçada, ou ingênuo, ambos 



compreenderão  a  obra  e  certamente  questionarão  o  discurso  histórico,  pois 

procurarão saber  sobre quem foi  esse Galvez,  se ele  existiu  ou não;  e  por  fim, 

aceitarão que não importa o que diz o discurso histórico, Dom Galvez, de Márcio 

Souza, tem vida própria, estilo inconfundível e a capacidade de encantar. 

Outro aspecto a ser destacado é a relação entre o momento de concepção de 

romance  e  a  época em que ocorreram os  fatos  narrados.  Algumas questões já 

levantadas recaem sobre  a  ideia  de que a época da ditadura é uma época tão 

obscura  quanto  a  da  história  do  Acre  e  dos  interesses  que  efetivamente  são 

motrizes da história, do mesmo modo que essa aparente fragmentação do romance 

também remete à fragmentação da construção, tanto da Revolução acreana quanto 

do  período  de  repressão  no  Brasil.  Dessa  forma,  o  leitor  precisa  preencher  as 

lacunas sobre o romance e sobre a ditadura a partir de seu conhecimento de mundo. 

Muitos documentos (e muitas pessoas) desapareceram durante esse período 

de regime totalitário no Brasil, muitos fatos deixaram de ser relatados e as pessoas 

estavam apreensivas, temendo por suas vidas e pela de seus companheiros; o que 

tornou fragmentada a reconstrução histórica da época. De fato, essa reconstrução 

parte de pontos de vista isolados, sem que seja possível considerar a totalidade dos 

fatos; hoje os órgãos responsáveis não assumem suas falhas e culpas, do mesmo 

modo que os desaparecidos não podem mais falar para se defender ou questionar. 

Em relação à história do Acre a situação é muito semelhante, pois, no Brasil, 

existem poucos documentos sobre o período retratado por Márcio Souza, primeiro 

porque não só o Acre mas também toda a região amazônica eram afastados demais 

do centro de poder, Rio de Janeiro, e depois porque o governo brasileiro era contra 

as atitudes referentes ao território acreano e por isso não deram a devida atenção 

ao caso. Muitos jornais da época apresentam dois Galvez: um Galvez digno, que 

quer ajudar a população acreana, e um Galvez interesseiro e desorientado.

Outro aspecto que parece relevante é o modo como o governo brasileiro via 

toda a situação do Acre, considerada uma farsa ou, na melhor das hipóteses, uma 

ópera. A revolução acreana não representava para o Brasil importância nenhuma, já 

que o governo sequer se preocupava com a população, que, embora brasileira, vivia 

sob o domínio boliviano. Talvez por isso Márcio Souza tenha escrito o romance de 

forma irônica, fragmentada e folhetinesca, remetendo a dois momentos:

1º. Independência do Acre – vista pelo governo como uma farsa burlesca;

2º. Ditadura – vista por ele como uma farsa burlesca.



O trabalho, ao apresentar a história do Acre de várias formas, coincide com a 

ideia de Márcio Souza de que a história não é única, fechada; ao contrário, é um mar 

de caminhos e o leitor deve decidir construir o seu conhecimento dela a partir do 

acesso a várias versões dos mesmos fatos, narrados sob diferentes ângulos, não 

simplesmente pela aceitação de uma versão como verdade absoluta.

Levando-se em conta o momento de escritura do romance, pode-se perceber 

o porquê da retomada da história de Galvez e da opção por determinadas formas de 

contar essa história: ela pretendia fugir de uma ditadura insana e repressora e, ao 

mesmo tempo, expor essa mesma ditadura, mostrando que a história tem muitas 

versões,  nem  sempre  verdadeiras,  mas  muitas  vezes  verossímeis  e,  por  isso, 

aceitáveis.

Retomando tudo o que foi dito, Márcio Souza, em Galvez, imperador do Acre, 

reconta os episódios que marcaram a Revolução Acreana e definiram a situação 

atual  do  Estado,  não  com  um  olhar  preso  àquele  momento  do  passado,  mas 

ampliando os horizontes de visão, de modo que seja possível avaliar criticamente a 

construção da história e do presente a partir da ficção. 
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