
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO VELHO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  
 MESTRADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAD MARIA: UMA CONSTRUÇÃO INTERTEXTUAL POR MEIO DA OBRA A 

FERROVIA DO DIABO, DE MANOEL RODRIGUES FERREIRA E DE REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS, DE DANA MERRILL 

 

 

 

 

SÔNIA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO-RO 
 

2018 



 

 

 
SÔNIA DOS SANTOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

MAD MARIA: UMA CONSTRUÇÃO INTERTEXTUAL POR MEIO DA OBRA A 

FERROVIA DO DIABO, DE MANOEL RODRIGUES FERREIRA E DE REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS, DE DANA MERRILL 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao PPGMEL – 

Programa de Mestrado Acadêmico em 

Estudos Literários da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR, como requisito 

parcial para a obtenção do Título de Mestre 

em Estudos Literários.  

Orientadora: Profª. Drª. Maria de Fátima 

Castro de Oliveira Molina.  

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO-RO 

2018 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

SÔNIA DOS SANTOS  

 

MAD MARIA: UMA CONSTRUÇÃO INTERTEXTUAL POR MEIO DA OBRA A 

FERROVIA DO DIABO, DE MANOEL RODRIGUES FERREIRA E DE REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS, DE DANA MERRILL 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª. Drª. Maria de Fátima Castro de Oliveira Molina (Orientadora) 

UNIR – Porto Velho/RO 

 

 

 

Profª Drª Iza Reis Gomes (Membro externo) 

IFRO – Porto Velho/RO 

 

 

 

Profª Drª Sônia Maria Gomes Sampaio (Membro interno) 

UNIR – Porto Velho/RO 

 

 

 

Profª Drª Mara Genecy Centeno Nogueira (Membro Suplente) 

UNIR – Porto Velho/RO 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                DEDICATÓRIA 

 

 

 

 À minha filha, 

Rosineide Santos de Souza 

(in memorian) 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela vida  e bênçãos concedidas. 

À minha orientadora Profª. Drª. Maria de Fátima Castro de 

Oliveira Molina, pela dedicação, atenção, encorajamento e 

ensinamentos proporcionados a mim durante todo o trabalho de 

orientação, por me propiciar as condições necessárias para 

iniciar, desenvolver e finalizar a presente pesquisa. Sua 

participação foi essencial para a concretização desta 

Dissertação. 

Às professoras doutoras Sônia Maria Gomes Sampaio, Iza Reis 

Gomes e Mara Genecy Centeno Nogueira, pelas valiosas 

contribuições a esta pesquisa. 

A todos os professores do PPGMEL, por seus  conhecimentos e 

experiências compartilhados durante todo o curso.  

À Fundação Universidade Federal de Rondônia, pela concessão 

do afastamento de minhas atividades laborais para a conclusão 

desta Dissertação. 

À minha turma de Mestrado, pelo companheirismo.  

Aos familiares e amigos, pelo carinho e incentivo. 

À minha tia Bilme Herrera de Jesus, que me adotou como filha, e 

vivenciou comigo todas as etapas deste patamar de estudo, 

contribuindo com todo o seu apoio incondicional.  

Ao meu genitor José Pandorra dos Santos, por ter me dado todo 

o suporte necessário para que eu pudesse iniciar e concluir 

meus estudos na cidade de Porto Velho. 

À minha mãe Neidelene Cajazeira dos Santos (in memorian), 

pelo incentivo às leituras. 

Aos meus filhos Róbson Santos de Souza e Maicon Lucas de 

Andrade Filho, pela compreensão de minha ausência 

prolongada devido às viagens e estudos. 

Ao professor doutorando José Flávio Paz, pelos seus 

ensinamentos, os quais me deram suporte para os estudos da 

semântica visual, e por ter me despertado o interesse por essa 

área do conhecimento, dentre outras áreas afins.  

 Ao professor Dr. Edinaldo Flauzino de Matos, por acreditar e me 

fazer acreditar que um dia tornar-me-ia mestra em Literatura.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epopeia   às     avessas,        romance 
notável     de   um   Márcio         Souza 
crescentemente   mestre do seu ofício 
e  transbordante    de   talento,     Mad 
Maria   é   um    faroeste    à     medida 
brasileira:  sem    ilusões,   vigilante   e 
pontiagudo  como uma flecha na noite 
escura. 

 

Jefferson Del Rios 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Este estudo visa averiguar a presença da intertextualidade como elemento 
composicional do romance Mad Maria, de Márcio Souza a partir dos fatos relatados 
na obra A Ferrovia do Diabo, de Manoel Rodrigues Ferreira e dos registros 
fotográficos de Dana Merrill, fotógrafo oficial da Madeira Mamoré Railway à época 
da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O percurso que propiciará o 
enfoque proposto será feito a partir da análise dos pontos de convergência entre os 
indícios históricos que constituem a tessitura narrativa do romance e as imagens 
fotográficas de Merril, por meio dos princípios teóricos da Transtextualidade, mais 
especificamente, os que norteiam a Intertextualidade sob a perspectiva de Gerard 
Genette (2010). Para a análise iconográfica, utilizaremos o aporte teórico do 
Alfabetismo Visual, de Donis A. Dondis. Mad Maria é um romance que aborda 
acontecimentos históricos sobre a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré 
entretecidos nas malhas da ficção. Investigar essa tessitura, por meio da 
intertextualidade entre os três objetos de estudo, dá visibilidade ao elo que aproxima 
ou distancia o factual do fictício, bem como aos recursos que realçam ou amenizam 
a atuação dos desbravadores que se encorajaram a trabalhar na construção de uma 
ferrovia na composição da obra.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Mad Maria. Intertextualidade. A ferrovia do diabo. Dana Merrill. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the presence of intertextuality as a compositional 
element of the novel Mad Maria, by Márcio Souza from the facts reported in the work 
The Railroad of the Devil, by Manoel Rodrigues Ferreira and the photographic 
records of Dana Merrill, official photographer of Madeira Mamoré Railway to time of 
construction of the Madeira Mamoré Railway. The course that will propitiate the 
proposed approach will be done by analyzing the points of convergence between the 
historical clues that constitute the narrative narrative of the novel and the 
photographic images of Merril, through the theoretical principles of Transtextuality, 
more specifically, those that guide the Intertextuality from the perspective of Gerard 
Genette (2010). For the iconographic analysis, we will use the theoretical contribution 
of Visual Literacy, by Donis A. Dondis. Mad Maria is a novel that deals with historical 
events about the construction of the Madeira Mamoré Railroad woven into the fabric 
of fiction. To investigate this fabric, through the intertextuality between the three 
objects of study, gives visibility to the link that approaches or distances the factual 
from the fictitious, as well as to the resources that enhance or ameliorate the work of 
the pioneers who were encouraged to work on the construction of a railroad in the 
composition of the work. 
 

KEY WORDS:  Mad Maria. Intertextuality. The railroad of the devil. Dana Merrill. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho de pesquisa visa analisar os pontos de convergência 

entre os indícios históricos que constituem a tessitura narrativa do romance Mad 

Maria de Márcio Souza, o livro historiográfico A ferrovia do diabo de Manoel 

Rodrigues Ferreira e as fotografias de Dana Merrill, por meio dos princípios teóricos 

da Intertextualidade sob a perspectiva de Gerard Genette. A relevância do presente 

estudo deve-se à ausência de  pesquisa sobre as fotografias de Dana Merrill, tanto 

quanto estudo isolado ou em comparação a outro(s) objeto(s). Com o presente 

estudo, pretende-se preencher a lacuna existente sobre a iconografia da estrada de 

ferro Madeira Mamoré, que muito contribuiu para registrar a história de origem do 

Estado de Rondônia.  Estudos anteriores realizados a partir de Mad Maria trouxeram 

outros enfoques. Jeciane de Paula Oliveira (UNEMAT) pontua a relação entre 

história e literatura com a dissertação Fios que (des)atam diálogos entre ficção e 

história: uma leitura de Mad Maria de Márcio Souza; Andréia Mendonça dos Santos 

Lima (UNIR) compara o romance Mad Maria com tradução da obra para o inglês em 

sua dissertação intitulada Tradução e Pós-Colonialismo: Uma análise de Mad Maria 

de Márcio Souza e sua tradução para o inglês;  Márcia Letícia Gomes (UNIR) analisa 

Mad Maria sob a perspectiva do Pós – Colonialismo  em sua Dissertação A Ficção 

Descolonizadora em Márcio Souza: Uma Análise de Mad Maria sob uma Perspectiva 

Pós-Colonial; Maria Luísa Fontenele de Paula (USCS) investiga o processo de 

adaptação do romance Mad Maria para o formato teleficcional na dissertação Um e 

Outro Norte – Mad Maria: As Inovações de Linguagem na Passagem da Narrativa 

Literária para a Televisiva; entre outros pouquíssimos estudos abordando Mad 

Maria. A presente dissertação traz uma nova leitura e um novo olhar para o romance 

Mad Maria envolvendo a intertextualidade entre fotografias de Dana Merril e a 

história relatada por Ferreira. 

 Mad Maria retoma a história de desbravadores que se aventuraram na 

grande empreitada de construir uma ferrovia numa região escassa de salubridade e 

repleta de perigos. O livro A Ferrovia do Diabo aborda a história da construção da 

Estrada de Ferro Madeira – Mamoré com o auxílio de documentos e fotografias.  

Dana Merrill foi o fotógrafo contratado para registrar o andamento da construção da 

Estrada de Ferro Madeira – Mamoré entre os anos de 1909 e 1910.  
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Márcio Souza nasceu na cidade de Manaus em 1946. Publica seu primeiro 

livro O mostrador de sombras em 1967. Porém foi a publicação do livro Galvez, 

imperador do Acre (1976) que elevou o seu nome, a ponto de receber o prêmio de 

revelação de escritor, conferido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Com o 

livro Mad Maria (1980) seu reconhecimento foi maior. O romance foi adaptado para 

a minissérie brasileira Mad Maria, exibida em canal aberto pela Rede Globo, cuja 

primeira exibição ocorreu em 2004. Souza atuou também como jornalista, ensaísta, 

diretor de teatro e cinema. Abordou a temática da Amazônia em muitos dos seus 

trabalhos literários. A Paixão Ajuricaba, primeira peça teatral de Márcio Souza 

encenada em 1974 no Teatro do Sesc (Manaus) apresenta a bravura do líder 

indígena que, para proteger seu povo e sua amada, luta contra a invasão 

portuguesa, e ao final, prefere a morte à prisão. Já o romance Galvez, Imperador do 

Acre apresenta, de forma cômica, como ocorreu o povoamento do território acreano. 

Mad Maria também apresenta o surgimento de povoamentos às margens do 

rio Madeira e o rio Mamoré no Oeste Amazônico.  É uma ficção que narra fatos 

ocorridos na região amazônica, no início do século XX, relacionados à última 

tentativa de construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), ferrovia 

localizada no atual Estado de Rondônia. No decorrer da construção, fatos inusitados 

sucederam e transformaram-se em elementos estruturais de narrativa literárias nas 

mãos de Márcio Souza que pesquisou a historiografia desse empreendimento, pois 

tinha o compromisso de recriar esta história. Mad Maria, portanto, foi obra fruto de 

encomenda, conforme declara o autor em entrevista concedida a Antônio Dimas 

(1982), quando afirma que para viajar ao local e fazer as pesquisas que resultariam 

na escrita do romance, teve que vender a sinopse da obra para um produtor de 

cinema. 

O livro A ferrovia do diabo foi fruto de dois anos de pesquisas árduas 

realizadas por Manoel Rodrigues Ferreira.  Elas foram de fundamental importância 

para o Estado de Rondônia, pois trouxeram à tona fatos históricos relacionados à 

origem desse Estado, desde os tempos primórdios. Há também estudos geológicos 

sobre a região. O livro é composto de três capítulos. Logo no primeiro capítulo, o 

historiador apresenta, com detalhes, as cachoeiras e os seus desbravadores. Em 

1647, Antônio Raposo Tavares, o bandeirante, a pedido do rei D. João IV, foi o
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primeiro explorador a navegar por todo o leito do rio Madeira e conhecer as suas 

cachoeiras.  Depois dele, durante o século XVIII, outros desbravadores como 

Francisco de Melo Palheta, Luís Fagundes Machado, Francisco José de Lacerda e 

Almeida e, por último, Alexandre Rodrigues Ferreira se aventuraram rumo ao oeste 

amazônico e todos se depararam com as cachoeiras do rio madeira.  As expedições 

oficiais eram realizadas para conhecer trechos, delimitar as terras brasileiras, buscar 

metais preciosos, entre outros.  Ferreira nos leva para esse tempo e para o interior 

de cada uma dessas expedições com relatos ricos de detalhes e cheios dos perigos 

que a região oferecia: ataques indígenas e de mosquitos, moléstias, insalubridade, 

naufrágios, travessia das cachoeiras.  

Somente após essas informações preliminares e introdutórias é que Ferreira 

inicia, no segundo e terceiro capítulos do livro A ferrovia do Diabo, a história da 

construção da estrada de ferro Madeira – Mamoré, desde as tentativas fracassadas, 

anteriores ao tratado de Petrópolis. Esse tratado, composto por dez artigos, foi um 

acordo diplomático entre Brasil e Bolívia ocorrido em 1903 para pôr fim ao conflito de 

terras entre esses dois países e foi fato decisivo para que realmente a ferrovia fosse 

concretizada depois de tentativas frustradas. Por este tratado, o Brasil incorporava 

ao seu território a área do atual estado do Acre, que pertencia à Bolívia e era rica de 

reservas de seringais, mediante indenização no valor de dois milhões de libras 

esterlinas e ainda se comprometera a construir uma ferrovia partindo de Santo 

Antônio, no rio Madeira, até a cidade de Guajará – Mirim, no rio Mamoré, servindo 

de escoamento da borracha, oriunda da Bolívia e do Brasil, pelo Oceano Atlântico.  

Ao iniciar a ferrovia, o marco inicial foi transferido para um ponto sete quilômetros rio 

abaixo, a localidade de Porto Velho. Era necessário abrir novo caminho para suprir o 

trecho encachoeirado do rio Madeira.  Além do mais, a Bolívia havia perdido a 

guerra com o Chile e em consequência disso, perdeu também parte de seu território 

que dava acesso ao Oceano Pacífico, tornando-se  um país completamente isolado. 

A construção de uma ferrovia na fronteira ficou ainda mais importante para os 

interesses comercias da Bolívia, pois assim teria a saída de seus produtos, 

principalmente da borracha, pelo Atlântico. 

 As cachoeiras e os perigos iminentes da floresta são o ponto em comum 

entre os capítulos do livro, pois a princípio isso era o que fazia parte do cenário 

amazônico.  Após a primeira edição do livro, Ferreira ainda continuou com seus 

estudos sobre a estrada de ferro Madeira – Mamoré, por isso a partir da segunda 
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edição, mais ampliada, é possível conhecer os percalços transcorridos pela  ferrovia 

após 1960. É um livro que aborda a história completa dessa estrada férrea, desde a 

origem dos fatos que levaram à sua construção e conclusão, passando pela época 

de seu efetivo funcionamento e desativação até chegar à sua reativação e inícios de 

trabalho para o tombamento da mesma pelo SPHAN (Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), hoje denominado Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). Ferreira havia fornecido ao SPHAN todo o material que 

dispunha sobre a história da ferrovia. Foi procurado outras vezes pelo SPHAN para 

indicar as fontes de determinadas informações contidas em seu livro A Ferrovia do 

Diabo.  Mais uma vez, Ferreira contribuiu com seus estudos históricos da Ferrovia. 

Primeiramente, para resgatar a memória da construção, e depois, para o 

tombamento da ferrovia.  

Outro personagem da história real, quase que esquecido, foi Dana Merrill, 

americano contratado como fotógrafo oficial da construção da Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré, que registrou parte da história dessa construção. Ele não só 

registrou o andamento das obras, mas também o modo de sobrevivência e a luta 

diária dos envolvidos com a execução desse empreendimento que representava o 

início do progresso da Amazônia Ocidental. No Museu Paulista da USP podemos 

encontrar algumas fotos desse registro histórico sobre a Madeira Mamoré e sobre o 

fotógrafo Merrill. Pouco se sabe sobre Merrill.  Suas fotografias aparecem 

estampadas nos livros A Ferrovia do Diabo, já apresentado aqui, e Trem fantasma – 

A ferrovia Madeira – Mamoré e a modernidade na selva, de Francisco Foot 

Hardman. Este último, a partir de sua segunda edição, foi acrescentado o capítulo 7 

intitulado Os negativos da história: a ferrovia – fantasma e o fotógrafo – cronista em 

homenagem a Dana Merrill por ter disponibilizado o apanhado de material icônico da 

história dessa ferrovia. 

Somente com livro The jungle route (1940), de Frank Kravigny, escriturário 

que também relata as dificuldades enfrentadas durante a construção estrada de 

ferro Madeira – Mamoré, obra ilustrada com as fotografias tiradas no período de 

1909 a 1910, é que se descobre que todo esse acervo fotográfico é da autoria de 

Dana Merrill, e foi a partir daí que Merrill ressurgiu do anonimato e entrou para a 

história como cronista fotográfico da estrada de ferro construída em meio à selva 

amazônica. A dificuldade em se encontrar a autoria das fotografias é que elas eram 

enumeradas, mas não assinadas.  
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Em 1956, os negativos fotográficos de Merrill foram entregues ao jornalista Ari 

André, do jornal A Gazeta e este os entregou a Manoel Rodrigues Ferreira.  Na 

primeira edição do livro A ferrovia do diabo (1960), as fotografias não tinham 

procedência. Ferreira descobriu a origem das fotografias quando, em 1963, recebeu 

uma carta e o livro The jungle route, ambos  de Kravigny.  

Em decorrência das leituras do livro de Kravigny é que Ferreira toma 

conhecimento do autor das fotografias da construção da ferrovia, o fotógrafo Dana 

B. Merrill. Ainda há muitos pontos em comum entre as fotografias de Merrill, A 

ferrovia do diabo e Mad Maria.  

Na presente dissertação apresentaremos como cada um desses objetos de 

estudo se relacionam entre si,  como cada qual construiu, respectivamente,  sua 

imagem, fatos ou enredo em torno de um mesmo acontecimento, e demonstrar a 

influência que um  exerceu sobre o(s) outro(s) e, assim, como trazer à tona a 

importante contribuição tanto dos três objetos de estudo como o de seus respectivos 

autores para a preservação e propagação da história do crescimento econômico da 

região amazônica no auge do primeiro ciclo da produção da borracha. O método 

empregado para a realização da análise é o analítico comparativista, 

correspondendo, assim, à proposta da pesquisa bibliográfica e documental com 

análise crítica. 

 Márcio Souza constrói o romance tendo como cenário motivador a construção 

da 15ª Ferrovia brasileira. O romancista desempenha com maestria a combinação 

entre o factual e o fictício. Essa forma proposital do enredo do romance nos dá 

margem para o estudo de comparação entre esta ficção com a historiografia de 

Manoel Rodrigues Ferreira e os registros fotográficos realizados por Dana Merrill. 

Nesta dissertação, optamos por trabalhar com a intertextualidade, elemento que 

perpassa toda a tessitura narrativa. Um mundo dá origem ao outro. É essa relação 

intertextual que trataremos aqui. 

No segundo capítulo trataremos dos relatos sobre a construção da Estrada 

de Ferro madeira- Mamoré envolvendo os três objetos de estudo. Percebemos que a 

ficção se aproxima da historiografia contida no livro A ferrovia do diabo, de Manoel 

Rodrigues Ferreira, e também com as fotografias de Dana Merrill, ora aquém, ora 

além. Veremos como as fotografias de Merrill se tornaram importantes tanto para 

Ferreira, como para Márcio Souza.  
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No terceiro capítulo projetaremos o foco para as intertextualidades entre o 

romance Mad Maria com os dois suportes históricos: as fotografias e o texto histórico 

A ferrovia do diabo. Foram selecionados e destacados assuntos presentes nos três 

objetos de estudos que serão analisados o tipo de abordagem realizado por cada 

autor. Tais abordagem serão fundamentadas segundo os seguintes teóricos: Gérard 

Genette e Tiphaine Samoyault, para a intertextualidade e Donis A. Dondis, para a 

linguagem visual. 

No quarto capítulo faremos uma reflexão sobre indícios do capitalismo 

relacionados ao mundo do trabalho presente na construção da estrada de ferro 

Madeira – Mamoré, fazendo uso da intertextualidade entre os três objetos de estudo: 

o romance, as fotografias e os registros históricos. Personagens, espaços, a massa 

trabalhadora serão expostos sob a teoria de Karl Marx, cuja obra é O Capital. 
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2 ESTRUTURA LITERÁRIA E FUNÇÃO HISTÓRICA EM MAD MARIA: UMA 

ESCRITURA INTERTEXTUAL 

 
 

Narrar a história da construção de uma ferrovia na Selva Amazônica, esta foi 

a intenção de Márcio Souza ao escrever Mad Maria em 1980. A narrativa é 

encenada em 1911 e finaliza-se com a inauguração da construção da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré com registro explícito na passagem: “A bruma adensa 

conforme aproxima-se do chão. A coisa suada respira vapor e avança penosamente, 

rilhando. Estamos no rio Abunã, numa manhã qualquer, em 1911, no verão” 

(SOUZA, 2005, p. 18) e “No dia 7 de setembro de 1912, à revelia do governo 

brasileiro, foi inaugurada a estrada de ferro Madeira – Mamoré” (SOUZA, 2005, p. 

455). Esta estrada ligaria a cidade de Porto Velho à Guajará - Mirim, mas os 

obstáculos enfrentados são narrados pelo escritor numa grande tessitura entre 

História e Ficção. No início da narrativa, o narrador alerta o leitor sobre essa 

tessitura: 

 

Quase tudo neste livro bem podia ter acontecido como vai descrito. 
No que se refere à construção da ferrovia, há muito de verdadeiro. 
Quanto à política das altas esferas, também. E aquilo que o leitor 
julgar familiar, não estará enganado, o capitalismo não tem vergonha 
de se repetir. Mas este livro não passa de um romance. Preste 
atenção: Finnegan não sabia que os escorpiões começavam a 
aparecer no começo do verão (SOUZA, 2005, p. 11). 

 

 Os fatos históricos são utilizados como matéria ficcional para o romance. Não 

cabe aqui afirmar se temos um documento histórico ou uma ficção. Nosso trabalho é 

literário, dessa forma, cabe à Literatura promover a narrativa como uma ficção, 

corroborado ainda pelo escritor ao afirmar que o livro não passaria de um romance.

 Sendo um romance que narra um fato histórico, vamos em busca da 

construção realizada pelo escritor na perspectiva intertextual. Os fios que se 

entrecruzam entre história e ficção revelam que Márcio Souza, em seu processo de 

criação, realizou leituras e pesquisas sobre a História da Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré. Segundo Maia: 

 

Embora muito noticiada na época, a intricada história da construção 
da ferrovia ficou praticamente esquecida até 1957, quando o 
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jornalista e historiador Manoel Rodrigues Ferreira se deparou com 
cerca de 200 negativos da ferrovia tirados na época da construção 
pelo fotógrafo americano Dana Merrill, que havia sido contratado 
para registrar todas as etapas da obra. De posse das fotos e com 
espírito investigativo, Rodrigues iniciou uma minuciosa pesquisa, 
analisando, durante anos, diversos documentos históricos que mais 
tarde se perderam ou foram destruídos pelo regime militar. A 
Ferrovia do Diabo é uma obra de capital importância para qualquer 
historiador e jornalista que pretenda, verdadeiramente, iniciar-se 
sobre o estudo sobre a épica conquista do Oeste brasileiro através 
da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (MAIA, 2013, p. 
49). 

 

 Com estas informações, temos dois documentos históricos que podem ter 

sido utilizados na pesquisa do escritor Márcio Souza: as fotografias de Dana Merrill e 

o livro A Ferrovia do Diabo, de Manoel Rodrigues Ferreira. Partindo dessa premissa, 

nosso trabalho será apresentar em que pontos o romance de Márcio Souza se 

aproxima ou se distancia dos dois suportes: fotografias de Merrill e o livro A ferrovia 

do diabo, por meio da intertextualidade.  

 No processo de escrita do romance, Márcio Souza utilizou um fato histórico e 

o transformou em ficção através da linguagem e da visão infernista surreal 

evidenciada nas descrições dos obstáculos enfrentados para a construção da 

ferrovia. Esta ficção surreal ultrapassou as barreiras da realidade e da  imaginação, 

pois Souza foi além da narração de uma construção férrea. Ele nos faz viajar no  

mundo fantasioso onde ocorrem fatos extraordinários. Indígena que se torna 

celebridade fora do país, trabalhadores enfrentando animais selvagens de variados 

portes (além de se enfrentarem entre si) e a dificuldade em evitar  a iminente  morte 

dos que ali permaneciam são alguns episódios que enfatizam a surrealidade da 

obra.  A história narrada dura poucos meses (1911-1912), porém as informações 

sobre as pessoas e os lugares são tantas que parece durar muito mais. Isso se 

consegue através de estratégias da linguagem empregadas pelo autor, por meio dos 

recursos descritivos que pormenorizam os acontecimentos e a vida dos 

personagens.  

 De acordo com Candido, “[...] a função histórica ou social de uma obra 

depende da sua estrutura literária” (2010, p. 177). Pautado nesse princípio, o autor 

desenvolve a ideia de que essa estrutura sustenta-se sobre a organização formal de 

certas representações condicionadas pela sociedade em que a obra foi escrita. 

Dessa forma, Mad Maria apresenta uma estrutura literária construída por uma 
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narrativa essencialmente descritiva de forma hiperbólica e, às vezes, surreal. Os 

elementos intertextuais revelam que o contexto histórico e as fontes de pesquisa 

disponíveis ao escritor condicionaram a estrutura literária da obra, evidenciando, 

assim o que Antonio Candido (2010) denomina de nível de realidade e nível de 

elaboração da realidade.  

As fotografias analisadas por Manoel Ferreira e a obra A ferrovia do diabo são 

documentos que já possuem uma interpretação do fato histórico. No caso de Mad 

Maria, Márcio Souza construiu uma estrutura literária para um fato que, aos olhos de 

um homem dos grandes centros, seria conviver em um inferno na Terra.  

 

Era o primeiro verão que Finnegan estava passando ali e começava 
a aprender sozinho a lidar com os escorpiões. Ninguém tinha lhe 
falado de escorpiões. Mas ele não podia se queixar, uma lista de 
horrores tão extensa, que dificilmente um homem poderia levar a 
sério, lhe servira de apresentação àquela terra. Finnegan sabia que 
mesmo os horrores precisavam ser comedidos para ganharem 
credibilidade, mas para aquela terra a imaginação humana parecia 
ter destinado um conjunto tão vasto de perigos e ameaças que ele 
tinha tomado isto como sinal de que algum tipo de mistério estava 
sendo escondido por esta espécie de cortina de exageros. Duas 
semanas, não mais que isto, foram suficientes para provar que ali 
não havia nenhum mistério e que a lista estava incompleta (2005, p. 
11-12). 

 

 O narrador de Mad Maria coloca o leitor em um mundo perigoso, ameaçador, 

desconhecido e mortal. Exagero não era um capricho ou uma cortina que 

escondesse algo, era a realidade cruel e fatal enfrentada pelos personagens que se 

arriscavam por míseros valores na construção da estrada de ferro. O nível de 

elaboração da realidade em Mad Maria supera o nível de realidade do fato histórico 

porque a ordem formal que Márcio Souza constitui para a sua narrativa, proporciona 

recepções interpretativas diferentes para a obra. Dependendo do leitor, poderá 

ocorrer questionamentos sobre a verossimilhança da obra, a presença do fato 

histórico e personagens reais, e em que ponto a estrutura literária se organiza para 

configurar o texto em um romance.   
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2.1 Estrutura literária e função histórica: estratégias de escrituras em três 

suportes  – fotografia, documento histórico e romance 

 

A composição do romance Mad Maria é constituída pela intersecção de 

elementos internos e externos. Ao encontro do que afirma Antônio Cândido em 

Literatura e Sociedade: “Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, 

não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um 

certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno.” (CANDIDO, 

2006, p.13). Dessa forma, em Mad Maria, o externo ou social corresponde aos 

elementos factuais históricos, que não são pretextos para o romance, mas servem-

lhe como estrutura composicional para que se transformem em elementos internos 

(fictícios).  

A reescrita da história pela ficção é marcada pelo uso de recursos da 

linguagem reveladora das estratégias estéticas literárias. A presença dessas 

características do romance coloca em evidência que o objetivo de Márcio Souza 

quando decidiu escrever Mad Maria não era repetir a história. A história já havia sido 

registrada, entre outros recursos e suportes, pelos olhos de um fotógrafo e pelo viés 

histórico como o texto de Manoel Rodrigues Ferreira: A ferrovia do diabo. Ferreira 

realizou pesquisas e estudos sobre o fato, mas as fotografias de Dana Merrill 

promoveram o início do registro histórico verbal. Temos três suportes de registro 

sobre um mesmo acontecimento: a fotografia, o documento histórico e a ficção. 

Cada um com suas peculiaridades inerentes e um contexto histórico e particular, sob 

o olhar de um fotógrafo, de um historiador e de um escritor.  

O fotógrafo Dana Merrill foi contratado por Percival Farquhar para registrar a 

construção da Estrada de Ferro. Com a história acontecendo, tínhamos um 

observador que fazia com que o tempo construído pelos desbravadores e o espaço 

ocupados por eles fossem capturados pelos registros fotográficos. Segundo 

Manguel (2001, p. 24), “formalmente, as narrativas existem no tempo, e as imagens, 

no espaço.” Assim, além do espaço relacionado à construção em si, Merrill também 

imortalizou a vida dos trabalhadores, estrangeiros e indígenas. Um documento 

importante sobre a vida daquelas pessoas que enfrentaram as cruéis realidades de 

uma floresta voraz e mortal. Seu trabalho como fotógrafo é comparável com a de um 

comunicador visual: “[...] o comunicador visual exerce o mais forte controle sobre seu 

trabalho e tem a maior oportunidade em expressar, em sua plenitude, o estado de
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espírito que a obra se destina a transmitir” (DONDIS, 2003, p.29). Mediante às 

fotografias, é necessário que o leitor faça a interpretação do que visualiza, ou seja, 

ampliar os horizontes limitados no papel. Segundo Souza (2001), “Entender a 

imagem como discurso, por sua vez, é atribuir-lhe um sentido do ponto de vista 

social e ideológico, e não proceder a descrição (ou segmentação) dos seus 

elementos visuais”. Dessa forma, é necessário compreensão crítica.  A imagem é 

também constituída de linguagem, já que transmite comunicação de algo. No 

entanto, é preciso decifrar essa linguagem visual. Para tanto, utilizaremos como 

base o alfabetismo visual, teoria que aborda a leitura analítica da imagem, 

contrapondo-a com o universo de outras linguagens, como, por exemplo, a verbal.  

Segundo Dondis (2003), o objetivo do alfabetismo visual é fazer com que a 

compreensão das imagens visuais seja acessível a quaisquer pessoas.  Com o 

passar do tempo, a percepção visual adquiriu importância e espaço nos meios de 

comunicação e sobre nossas vidas, já que transmite a experiência real.  

O registro da construção da estrada de ferro na Amazônia possibilitou a 

experiência de ver e, a partir desse ver, criar diferentes representações para o 

acontecimento. Para Dondis, “Ver é uma experiência direta, e a utilização de dados 

visuais para transmitir informações representa a máxima aproximação que podemos 

obter com relação à verdadeira natureza da realidade” (2003, p.7). O modo icônico 

como Merrill registrou a construção férrea em plena selva amazônica é digno de 

estudo, já que envolvem fatos que se relacionam com a história e com a ficção. De 

tão impactantes que são as imagens, podem até confundir-se com ficção. Essa 

confusão pode ser esclarecida através dos pressupostos teóricos do alfabetismo 

visual de Dondis (2003). Segundo a autora, os fundamentos sintáticos que envolvem 

esses estudos são: equilíbrio, tensão, nivelamento, aguçamento, atração e 

agrupamento.  

Equilíbrio é comparado aos dois pés humanos firmes ao solo. A imagem em 

equilíbrio é considerada sem tensão, pois há proporções iguais entre seus 

elementos. Já a tensão, que é desprovida de equilíbrio, causa efeito inesperado, 

irregular e instável, é o que chama mais atenção do espectador. Nivelamento busca 

a harmonia dos elementos inseridos na imagem. Aguçamento é comparado ao eixo 

(objeto central da imagem) fora do lugar acarretando algo parecido com imagem 

desfocada. Na atração e no agrupamento, há no mínimo dois eixos que podem 

distanciar-se um do outro, cada qual busca a atenção do espectador. Ou, ainda, 
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esses eixos podem unir-se, atraindo-se por similaridade, para chamarem a atenção 

do espectador juntos. Perceber esses fundamentos é um processo contínuo do 

espectador visual: 

 
Expandir nossa capacidade de ver significa expandir nossa 
capacidade de entender uma mensagem visual, e, o que é ainda 
mais importante, de criar uma mensagem visual. A visão envolve 
algo mais do que o mero fato de ver ou de que algo nos seja 
mostrado. É parte integrante do processo de comunicação, que 
abrange todas as considerações relativas às belas-artes, às artes 
aplicadas, à expressão subjetiva e à resposta a um objetivo funcional 
(DONDIS, 2003, p. 13). 

 

Qualquer imagem tem pelo menos um objetivo, que vai do mais simples ao 

mais complexo. Nada mais fiel de transmitir a realidade da construção, dos 

trabalhadores e do ambiente do que com a câmera fotográfica, pois sua 

credibilidade era incontestável: “A câmera, e sua incomensurável capacidade de 

registrar o detalhe visual, tem feito contínuas incursões nos domínios do ilustrador. 

Em qualquer caso em que a credibilidade seja um fator importante, dá-se 

preferência à fotografia [...]” (DONDIS, 2003, p. 204-205). Merrill foi além de seus 

objetivos, não só fez o registro visual para a empresa que o contratou, como deixou 

registrado um acontecimento histórico em tempo real, que poderá ser visto por 

inúmeras gerações: “Parte do presente e a maior parte do futuro vão estar nas mãos 

de uma geração condicionada pela fotografia, pelo cinema e pela televisão, e que 

terá na câmera e no computador visual um importante complemento intelectual” 

(DONDIS, 2003, p. 86). Merrill, com suas fotografias, aguçou a intelectualidade de 

Manoel Rodrigues Ferreira, que realizou estudos a partir desses registros visuais. As 

fotografias, apesar de registrar o espaço em um tempo, por si sós seriam 

insuficientes para contar a história, complementam-nas as pesquisas historiográficas 

de Ferreira que resultaram no livro A Ferrovia do Diabo, cuja primeira edição ocorreu 

em 1960. 

Na sequência, apresentamos algumas fotos da história dessa construção 

férrea na Amazônia. 
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Figura 1 – No trecho pantanoso de Abunã, trabalhadores executam o assentamento dos trilhos sobre 
uma estiva de galharia para a passagem do trem de lastro. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo 
film-pack, gelatina.12,50x17,00cm. IC 2012. 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 
 

Nesta foto, Merrill centralizou os trabalhadores com a floresta devastada ao 

redor demonstrando a grande dificuldade enfrentada por aqueles homens. Os 

trabalhadores foram atraídos ao foco da imagem, estão unidos como ímã, pois têm 

algo em comum: são agentes da história da ferrovia. Com base no alfabetismo visual 

esse agrupamento ocorre como efeito da similaridade: “Na linguagem visual, os 

opostos se repelem, mas os semelhantes se atraem” (DONDIS, 2003, p. 45). O 

trabalhador que se encontra no topo é o que atrai os demais, como se lhes estivesse 

mostrando por onde percorrer. 

Os galhos parecem retratar uma prisão aos que possuem apenas os trilhos 

como possível caminho a construir e seguir. Nessa fotografia há o contraste. “Tanto 

na natureza quanto na arte, o contraste é de importância fundamental para o 

visualizador [...]” (DONDIS, 2003, p. 111). O trabalho que seria a dignidade e a 

liberdade dos trabalhadores, na realidade estava sendo a prisão deles.  Realmente, 

depois que foram transportados àquele local, não havia outra alternativa para os 

trabalhadores-escravos.  Vejamos uma passagem na obra Ferrovia do diabo que faz 

alusão à prisão: 

 
Os trabalhadores trazidos dos Estados Unidos pela empresa Collins 
eram de várias procedências, principalmente italianos e irlandeses. 
Os italianos eram em número de 218. Logo após a chegada, 
demonstraram insatisfação, porque a empresa construtora pagava 
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melhores salários aos norte-americanos e irlandeses. Tiveram, em 
conseqüência, um atrito com o Sr. Collins, e no dia seguinte 
amotinaram-se, apropriando-se de víveres e munições. De 
madrugada, o Sr. Collins e outros funcionários, juntamente com 40 
homens armados, surpreenderam os italianos revoltosos e 
prenderam com algemas a oito deles, considerados os cabeças. Foi 
feita uma cadeia com trilhos, e nela encerrados os chefes da 
rebelião. O restante era mantido nos seus dormitórios por uma 
guarda especial. Finalmente, os italianos resolveram retornar ao 
trabalho. Muitos desejavam retornar para os Estados Unidos, mas, 
segundo as cláusulas do contrato, deveriam trabalhar seis meses na 
construção (FERREIRA, 1981, p. 115). 

 

 
É possível perceber que os trilhos, além de terem sido objeto de trabalho, 

serviram também de prisão àqueles que ousassem causar tumultuo à construção da 

ferrovia. A alternativa era então seguir os trilhos, fazê-los caminhar. Seria preferível 

estar acima deles e não cercado por eles.  Na fotografia em questão, os 

trabalhadores mostram-se obedientes ao trabalho. Souza também apresentou esse 

mundo do trabalho em plena floresta, onde realmente o capitalismo não teve 

vergonha de penetrar e existir: 

                          
Collier pode ver um grupo de nove barbadianos carregando um trilho. 
O dia começava agora a clarear e logo o sol estaria forte e o céu sem 
nuvens. Os barbadianos já estavam bastante suados, as peles 
negras brilham e eles iam chapinhando na água que lhes atinge os 
joelhos. Collier tem ali sob as suas ordens cento e cinqüenta 
homens. O objetivo era atravessar os pantanais do rio Abunã com 
uma ferrovia, o que não parecia difícil. Os barbadianos carregavam o 
trilho na direção do sítio onde outros trabalhadores estavam abrindo 
valas com picaretas e pás (SOUZA, 2005, p. 19). 

 
Para que a produção capitalista se desenvolva no tempo em ritmo fixo ou 

acelerado, é necessário o controle da mão de obra. Collier era o responsável por 

esse controle, estava sempre presente no andamento da obra, fiscalizando tudo. 

Também era o encarregado de verificar o que estava faltando e fazer o pedido junto 

aos capitalistas, representado aqui por Faquar. O engenheiro chefe desempenhava 

o papel de “patrão”, que para Marx (2013, p. 263) é o intermediário entre o 

capitalista e o trabalhador.  Todos os trabalhadores eram subordinados ao Collier 

que fazia a divisão dos mesmos por equipes.  Mad Maria apresenta a divisão do 

trabalho em que cada grupo era responsável por um setor de produção. Souza 
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optou em dividir as tarefas por nacionalidades. Na citação acima, os barbadianos 

estavam incumbidos no carregamento dos trilhos, trabalho que exige grande esforço 

físico. No meio capitalista, a subordinação é uma técnica que garante o andamento 

dos trabalhos de maneira uniforme. Porém, os trabalhadores são tratados como se 

estivessem num quartel, onde a disciplina é questão de ordem e quesito 

fundamental para que o progresso possa acontecer. Além da tensão da disciplina e 

obediência ao patrão, os trabalhadores da estrada de ferro passavam por outra 

tensão, a da natureza. 

 
Figura 2 – Deslizamento de trilhos provocado por chuvas. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo 
film-pack, gelatina. 12,40x17,20cm. IC 20214. 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 

 
Aqui, além do desmoronamento, podemos inferir que horas e dias de 

trabalhos estavam sendo levados pela natureza. Era preciso muita determinação 

para refazer o estrago ocasionado pelas forças naturais. Pela ótica do alfabetismo 

visual, podemos notar tensão nesta fotografia. Para Dondis (2003, p. 36), “Há muitos 

aspectos da tensão que deveriam ser desenvolvidos, mas, primeiro, é preciso levar 

em conta que a tensão (o inesperado, o mais irregular, complexo e instável) não 

domina, por si só, o olho.” A tensão faz florar a sensibilidade, o raciocínio, 

desespero. Diante do inesperado, é preciso reforçar o equilíbrio psicológico. Nem 

todos os trabalhadores conseguiam tal façanha. Há casos de insanidade mental, 

conforme relatado por Ferreira: 
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Todo o pessoal da construção sofria mais ou menos dos ataques das 
doenças, que se apresentavam com os mais diversos sintomas. 
Muitos apresentavam sinais de alienação mental. As doenças do 
irlandês Manning, por exemplo, foi assim descrita por um engenheiro: 
“Durante o dia ele passava muito bem, mas logo que a noite caía, 
seu estado agravava. Imaginava, então, que toda a expedição tinha 
abandonado Santo Antônio de regresso aos Estados Unidos. Certa 
vez, passou a mão numa espingarda e fez menção de dispará-la a 
esmo pelo acampamento, repetindo sempre: ‘Os demônios estão-me 
perseguindo. Já os expulsei uma vez, mas eles vêm de novo, em 
bando, me lamber’. Depois disso tinha-se o cuidado de não deixar 
nenhuma arma de fogo ao seu alcance; contudo, no dia seguinte, 
pedíamos a todos da turma que não lhe revelassem suas 
alucinações” (FERREIRA, 1981, p. 118). 

 

 O desequilíbrio psicológico que se manifestava no comportamento dos 

trabalhadores era fruto das situações de extrema tensão que diariamente os 

trabalhadores tinham que enfrentar diante do próprio trabalho que exigia um esforço 

quase que insuportável, as manifestações da natureza em suas diferentes fases, o 

ambiente sombrio e indecifrável da floresta, os ataques dos insetos e a manifestação 

das doenças resulta nesse estado de insanidade descrito no excerto. 

 
Figura 3 – Na época da cheia do rio Madeira suas águas sobem 14 metros acima da taxa mínima 
pluviométrica. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 12,50x17,20cm. IC 
20130. 
 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 

 

As fotografias 2 e 3 mostram a destruição de uma parte do trabalho já 

realizado. O deslizamento provocara atraso e mais dias a passar nesse ambiente
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que desafiou o ser humano a sobreviver. E a água das chuvas também ocasiona 

grandes problemas à continuação da construção. Aqui, já podemos apontar 

possíveis intertextualidades com o romance Mad Maria. Visualizamos essas 

imagens na passagem do romance, quando Collier avalia os danos causados pelas 

chuvas:  

 
A chuva que desabava era como algo sólido que se atomizava em 
forma de gás espesso e para o qual não existia abrigo. O engenheiro 
Collier estava sentado no interior de sua tenda, aborrecido. Seria 
mais um dia perdido. [...] E as chuvas apareciam sempre violentas, 
tragando as obras ainda não totalmente construídas numa 
voracidade líquida. [...] A chuva parou depois do meio-dia e um sol 
forte começava a secar rapidamente a lama. Collier encontrava-se à 
frente de uma equipe de trabalhadores que desentulhava os efeitos 
da enxurrada e da erosão. [...] Os trilhos, parcialmente arrancados, 
brilhavam contorcidos à luz do sol. [...] – Acho que a chuva arrastou 
uns trinta metros de trilho – disse Collier. [...] – A gente morre de 
calor, morre afogado na lama. E se escapa, tem diarreia, tem 
malária. – o maquinista exalava conformismo (SOUZA, 2005, p. 97-
107). 

 
 Temos um preenchimento de espaços narrativos com a inserção dos 

problemas retratados nas imagens e a presença dos personagens diante da chuva, 

dos deslizamentos, da lama e do calor. Em Mad Maria visualizamos a imagem em 

movimento, com todos os personagens convivendo com a grande tragédia 

ocasionada pela natureza. Se não podemos afirmar que Márcio Souza se baseou na 

fotografia para escrever esta cena, salientamos, no entanto, que as duas produções 

pontuam um fato histórico e buscam construir uma história, cada uma com objetivos 

e processos de criação diferentes. O fato é que, pela perspectiva da literatura, 

podemos supor e demonstrar traços, índices, caminhos de leituras interpretativas 

que se perpassam, se esbarram e se complementam. As duas formas de 

representação podem apresentar congruências e incongruências, por estarem 

narrando o mesmo fato histórico. Pesavento nos coloca um conceito para a história 

numa perspectiva intertextual. 

 
[...] a História é uma espécie de ficção, ela é uma ficção controlada, 
e, sobretudo pelas fontes, que atrelam a criação do historiador aos 
traços deixados pelo passado. [...] A História se faz como resposta a 
perguntas e questões formuladas pelos homens em todos os tempos. 
Ela é sempre uma explicação sobre o mundo, reescrita ao longo das 
gerações que elaboram novas indagações e elaboram novos projetos 
para o presente e para o futuro, pelo que reinventam continuamente 
o passado (PESAVENTO, 2003, 58-59). 
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O livro de Ferreira é um exemplo desta história ficcionada, uma construção 

elaborada em resposta à inexistência de documentos relacionados à construção da 

Madeira Mamoré. O romance Mad Maria não seria uma história ficcionada 

controlada, pois cabe à literatura a liberdade de criar, de inventar e de reestruturar a 

realidade. A ficção não se prende a dicotomias, não seria 

                            
o avesso do real, mas uma outra forma de captá-la, onde os limites 
da criação e fantasia são mais amplos do que aqueles permitidos ao 
historiador. Para o historiador a literatura continua a ser um 
documento ou fonte, mas o que há para ter nela é a representação 
que ela comporta, o que nela se resgata é a re-apresentação do 
mundo que comporta a forma narrativa (PESAVENTO, 1995, p. 117). 

 

 Assim, temos produções distintas sobre o mesmo fato. Mas o objetivo de 

cada uma se diferencia pela instrumentalização dada à linguagem. Vejamos um 

trecho em que Ferreira também deixa registrado outros problemas ocorridos durante 

a construção da estrada, além da chuva: 

 
Em Santo Antônio, nesse mês de março, a situação do pessoal 
empregado na construção já era inquietante. Começavam a surgir os 
primeiros doentes, um mês após a chegada. E noticiava-se também 
que no Pará já a firma Collins tinha contas para serem pagas. Trinta 
dias depois de terem chegado os encarregados da construção, as 
perspectivas já se revelavam sombrias. As turmas da engenharia 
estavam em plena floresta amazônica, sob chuvas diárias, mosquitos 
e formigas [...] (FERREIRA, 1981, p. 114). 

 
Além dos trabalhadores enfrentarem os problemas decorrentes das chuvas, 

eles também tiveram que combater a grande quantidade de mosquitos e formigas 

que tornavam o trabalho mais fatigante. Mas havia outro problema que era constante 

na região e que afligia a massa trabalhadora: as doenças. E para socorrer os 

enfermos, foi construído o hospital da Candelária: 

 
Pela ordem cronológica, o primeiro dos relatórios médicos é o do 
norte-americano H. P. Belt, feito em julho de 1908, após quase um 
ano de trabalhos na Madeira – Mamoré. Sua principal contribuição foi 
ter sido responsável pela instalação e planejamento de um serviço 
médico – hospitalar adequado às exigências locais. 
(HARDMAN,2005, p. 172) 
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Figura 4 – Vista interior de enfermaria do hospital Candelária, entre Santo Antonio e Porto Velho 
(Rondônia). Cerca de 1909-1910. Negativo de vidro em gelatina bromuro. 13,00x18,00cm. IC 20289. 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 

 

Na fotografia 4 é possível perceber que há mais leitos que doentes, estes 

estão mirando a câmera fotográfica assim como os outros dois homens que estão ao 

fundo da foto. Aqui ocorre a harmonia entre os elementos visualizados, o contrário 

de contraste: a mais dinâmica das técnicas visuais é o contraste, que se manifesta 

numa relação de polaridade com a técnica oposta, a harmonia. A harmonia, o 

equilíbrio, a simplicidade e a estabilidade demonstrados na fotografia diferem com a 

ficção de Souza. Vejamos como essa enfermaria é retratada em Mad Maria: 

                                   
Uma ampla sala construída em madeira. As duas janelas laterais 
estão teladas, além das vidraças, e uma porta, no fundo, também 
tem proteção de tela. As telas, bem finas, impedem a entrada de 
mosquitos. A enfermaria não conta com nenhum conforto extra além 
de quatro camas, tipo maca, para os doentes e beliches para o 
médico e os enfermeiros. As camas para os doentes estão colocadas 
imediatamente à entrada da enfermaria, próximas da porta. No outro 
extremo, os beliches e uma mesa, um armário, o recanto do médico. 
Dividindo os dois ambientes, mas apenas isoladas por biombos, há 
duas pedras para o serviço de autópsia (SOUZA, 2005, p.36). 

 
Na fotografia, a enfermaria é arejada, pois há pelo menos dez janelas amplas, 

o ambiente está organizado, as camas que se encontram vazias estão arrumadas. 

Por outro lado, a enfermaria descrita em Mad Maria opõe-se a essa imagem pacata 

da figura 4: quase não há janelas (apenas duas); há telas nas portas e janelas para 
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impedir a invasão dos mosquitos; médico, enfermeiros e doentes convivem no 

mesmo espaço, já que há até beliche para a dormida dos que socorrem os doentes. 

A enfermaria é ao mesmo tempo consultório e dormitório desses agentes da saúde. 

O que há em comum entre estes dois textos, o visual e o verbal, é a porta ao 

fundo e a sala ampla. Mesmo ambiente, porém com características inversas, 

retratados sob óticas diferentes. É necessário saber interpretar as imagens e ter a 

noção de que elas também podem ser montadas ou forjadas para passar impressão 

amenizada ou exagerada da realidade. A intenção amenizadora ou exacerbada da 

realidade dependerá do que se deseja mostrar ou ocultar a um público específico.  

 
A minimização é uma abordagem muito abrandada, que procura 
obter do observador a máxima resposta a partir de elementos 
mínimos. Na verdade, em sua estudada tentativa de criar grandes 
efeitos, a minimização é a perfeita imagem especular de sua 
polaridade visual, o exagero. A seu próprio modo, cada uma toma 
grandes liberdades com a manipulação dos detalhes visuais. Para 
ser visualmente eficaz, o exagero deve recorrer a um relato profuso e 
extravagante, ampliando sua expressividade para muito além da 
verdade, em sua tentativa de intensificar e amplificar (DONDIS, 2003, 
p. 147). 
 

No momento da fotografia, a enfermaria representava um modelo exemplar 

de lugar onde se cuida de doentes. Na imagem em questão, é possível notar o 

mínimo de doentes e o máximo em salubridade. Em Ferreira, há vários excertos 

sobre a quantidade de trabalhadores doentes, vejamos um: 

 
Em Santo Antônio, as dependências da companhia começavam a 
parecer um vasto hospital. [...] Os víveres já quase não existiam. [...] 
Nos acampamentos das turmas de engenharia, nas frentes de 
serviço, os trabalhos prosseguiam muito morosamente. Geralmente, 
metade das turmas estava sempre doente (FERREIRA, 1981, p. 116-
117). 

 
A situação de números de doentes da imagem difere totalmente dos registros 

históricos.  À imagem é atribuída diversas funções dependendo de sua intenção e 

Aumont aborda algumas delas: “[...] as imagens foram fabricadas para determinados 

usos, individuais ou coletivos. [...] É claro que, em todas as sociedades, a maioria 

das imagens foi produzida para certos fins (de propaganda, de informação, 

religiosos, ideológicos em geral) [...]” (AUMONT, 2002, p. 80). A imagem em questão 

propaga que os doentes possuem instalações adequadas para serem atendidos e
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que são pouquíssimos os trabalhadores que adoecem.  Há outra passagem de Mad 

Maria que dialoga com Ferreira quanto ao número de enfermos: 

 
 No primeiro dia Consuelo passou ao lado do índio que estava 
internado na enfermaria dos indigentes. Embora limpa, a enfermaria 
vivia lotada de trabalhadores em diversos graus de 
decomposição física e mental. Não era um ambiente 
especialmente confortador para o seu amigo caripuna, mas ele não 
parecia notar, continuava sorridente e carinhoso, acendendo cigarros 
com fósforos que ele riscava com os pés, para divertimento dos 
enfermeiros e alguns doentes em estado menos deplorável (SOUZA, 
2005, p. 305) [grifo nosso]. 

 
Vimos que tanto Ferreira quanto Souza denunciam o péssimo estado de 

saúde dos trabalhadores enquanto Merrill ameniza ou esconde a situação da 

precariedade da saúde no local. O fato é que, mesmo que Santo Antônio dispusesse 

de instalações próprias para tratar de seus doentes, não havia ainda o conhecimento 

científico de como tratar com eficiência as mazelas dessa região tropical e, além 

disso, os recursos utilizados para o tratamento dos doentes eram ínfimos para 

atender a grande demanda. 

                                     
Outro problema sério é o da remoção de doentes irrecuperáveis, já 
que em pouco tempo a demanda de leitos no hospital seria muito 
mais elevada que a oferta. Ocorre que, no início dos trabalhos, além 
da recusa dos vapores a transportar doentes, havia a negativa das 
autoridades municipais de Manaus e Belém em recebê-los, devido ao 
temor compreensível de que se gerassem focos de epidemias 
urbanas. Posteriormente, seriam organizadas linhas exclusivas para 
transferência dos desvalidos, com as medidas cautelares de 
isolamento total de embarcações e vigilância contra fugas 
(HARDMAN, 2005, p. 174). 

 
Apesar da existência de instalações, equipamentos e agentes da saúde, para 

muitas doenças não havia tratamento ou solução. A única saída era deportar esses 

enfermos. No entanto, há uma passagem em Mad Maria que ocorre o inverso: 

doentes são enviados à construção da estrada: 

                        
— Sabe o que eu descobri, Collier? Quase todos esses 
trabalhadores que vieram da índia estão leprosos. — Leprosos? — 
Exatamente. A índia é um dos países de maior índice lepra do 
mundo. Collier não sabe o que dizer, era culpa dos agenciadores de 
Farquhar que estavam negligenciando o exame médico para 
aumentarem os lucros. — Isto é o diabo, Finnegan. — Mas poderão 
trabalhar — disse Finnegan. — Já mandei fazer um isolamento 
especial para os que estão doentes. É preciso que você colabore. — 
Como? — Não misturando os doentes com homens sadios, se é que 
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há homens sadios por aqui. Collier aceitou a idéia com um aceno de 
mão. Um rapaz hindu, deitado no chão, começou a gemer e parou. O 
médico aproximou-se e segurou o pulso do rapaz. Largou o braço 
esquelético do rapaz e cobriu o rosto dele com um lençol. — Não 
resistiu — disse Finnegan. — Lepra? Finnegan riu. — Claro que não, 
pneumonia (SOUZA, 2005, p. 446-447). 

   
Podemos observar que Souza domina a arte de modificar um acontecimento 

histórico transpondo-o para a ficção com novo arremedo.  Para Candido, o 

incondicionamento é que dá ingresso ao mundo da ilusão (2010, p. 64), o 

romancista não se prendeu às essências factuais. Neste caso citado, ele consegue 

reverter os fatos, amenizando assim a situação das enfermidades ocorridas no 

período da construção da estrada férrea. 

Fontes documentárias precisam ser resgatadas por pesquisadores para que 

tenhamos a oportunidade de conhecer melhor as várias narrativas sobre um 

acontecimento. A obra A Ferrovia do Diabo é um documento histórico construído por 

um historiador. Manoel Rodrigues Ferreira em uma entrevista afirmou: 

                                   
Um fotógrafo fotografou os maiores, os grandes lances da 
construção, pelas dificuldades todas, uma coisa extraordinária, 
trabalho extraordinário. [...] (O livro A Ferrovia do diabo) é um relato 
preciso de como porque a Estrada de Ferro foi construída. [...] Eu só 
trabalho com documento1.  

 
 Identificamos nas palavras do historiador a ligação entre os documentos 

visuais de Dana Merrill e o livro A ferrovia do diabo, duas construções interligadas, 

esta um hipertexto derivado daquela, o hipotexto. O hipotexto representado pelas 

fotografias, constitui a obra que deu origem a outra: A ferrovia do diabo.  

 
Manoel Rodrigues Ferreira, autor da principal narrativa sobre A 
ferrovia do diabo, nome por ele consagrado (1960), conta na 
introdução dessa obra, que ela nasceu por mero acaso, em 1956, 
quando lhe vieram às mãos os negativos das fotos de Merrill, através 
de um repórter-fotográfico d’ A Gazeta, que recebera esse formidável 
acervo, com cerca de 2 mil imagens, do filho de um antigo 
engenheiro da Madeira-Mamoré (HARDMAN, 2005, p. 217). 
 

O historiador investigou, pesquisou, partiu em busca de outras fontes, mas as 

fotografias de Merrill foram a base primária de sua escritura, de seu registro 

histórico.  

                                                           
1 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=YYaVES3T_rs> Acesso em 21.03.2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YYaVES3T_rs
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Sabemos que os indígenas também contribuíram com sua força de trabalho 

na construção da ferrovia, porém tanto na ficção quanto na história há relatos de 

furtos praticados por eles. Em Ferreira, encontramos um trecho que revela como era 

feita a “justiça” aos que praticavam esse delito: 

                                     
Aqui mesmo (Santo Antônio) tivemos ocasião de ver castigar um por 
haver roubado um garrafão de cachaça ao patrão, que o fez amarrar 
a um poste mandando por um seu mayordomo (capataz) dar-lhe 50 
guascadas com umas correias de couro que trazem para este fim. O 
mísero ficou em estado lastimoso, como se prevê, e impossibilitado 
de prestar serviços por longos dias (FERREIRA, 1981, p. 132) [grifo 
do autor]. 

 

Aqui o indígena fora castigado com as ordens do superior (patrão). Já na 

ficção, ocorre novamente alguma alteração dos fatos: são os próprios trabalhadores 

“justiceiros” que tomam a iniciativa de agredir o indígena. Eram os trabalhadores que 

estavam sendo roubados. Vejamos como o romancista retratou a situação do furto 

praticado por indígena: 

 
Mas havia o outro paciente, igualmente inesperado, o índio de mãos 
amputadas. Os homens tinham se vingado por uma sentença brutal, 
islâmica. O ladrão de pequenos objetos, de tocos de lápis, de 
canetas, de lenços, de canivetes, de espelhos, sentenciado, agora 
chorava constantemente numa emocionada passividade. Ele 
inocentemente provocara tragédias ao roubar coisas insignificantes 
que só tinham valor para homens tão miseráveis que um toco de 
lápis era como uma lâmina de ouro. O índio se salvara por um 
desses milagres inesperados. A vingança dos homens não se 
limitava obviamente à decepação das mãos, queriam mais. Queriam 
matá-lo, fazer o machado descer outras vezes até transformá-lo em 
postas de carne. As mãos decepadas a machadadas tinham sido 
apenas um prelúdio de novos golpes, interrompido pela chegada do 
engenheiro com a guarda de segurança. Finnegan nem esperava 
salvá-lo. Os golpes haviam derramado muito sangue, uma grotesca 
fonte esvaindo-se era o que ele era quando chegou na enfermaria, 
debilitado e lívido (SOUZA, 2005, p. 142). 

 

Em relação à punição, a palavra castigo, em A Ferrovia do Diabo, foi 

substituída por vingança, em Mad Maria. A partir daí, o romancista explorou ao 

máximo o nível de tensão da violência praticada contra o indígena ao ponto de 

deceparem-lhe a mão.  Com isso, Souza desconstrói a imagem de selvagem 

imposta ao índio, e a transfere aos brancos. 

Mad Maria é o nosso objeto de pesquisa, um romance que tematiza a 

construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e nos apresenta os percalços e 



 
 

33 

 

angústias de um grupo de trabalhadores sobrevivendo em um espaço agonizante e 

outro grupo de pessoas ditando a ordem e as decisões sobre a vida dessas 

pessoas. No entanto, há uma lacuna, pois esqueceram da floresta e de suas 

armadilhas. A floresta amazônica em Mad Maria não se apresenta como um paraíso, 

um Eldorado a ser descoberto numa visão edênica, mas um lugar hostil, insalubre, 

que luta contra o homem e suas máquinas, é uma visão infernista, que na visão de 

muitos, causou a morte de milhares de homens. A obra de Márcio Souza utilizou o 

fato histórico para construir uma ficção, alerta apresentada desde o início de seu 

romance.  

As duas construções, histórica e literária, são temas de várias discussões na 

área da História e da Literatura. Segundo Sevcenko, a história e o romance criam 

mundos textuais autônomos e convincentes. (2003). São construções linguísticas 

que possuem suas particularidades. No romance de Souza, temos, portanto, a 

reescrita de um fato histórico que dialoga com outros antecessores por tematizarem 

o mesmo acontecimento. Para exemplo de análise, observemos os trechos abaixo: 

                              
No dia 5 de fevereiro de 1908, chegou a Porto Velho mais um 
médico, o Dr. Carl Lovelace, que em julho substituiu o Dr. H. P. Belt, 
que se retirara. Relativamente a esse ano de 1908, escreveu o Dr. 
Lovelace: “As minhas observações sobre as condições sanitárias 
desta região datam de 5 de fevereiro de 1908. Dentro dos trinta dias 
seguintes, fui chamado para tratar de, pelo menos, noventa e cinco 
por cento da população de Porto Velho, atacada de malária. Novos 
empregados chegavam constantemente. Era sabido que, uma 
pessoa depois de uma estada de um mês em Porto Velho, contraía 
um ataque de malária. [...] Desde o início medidas profiláticas contra 
a malária foram solicitadas pelos médicos. Porém, a idéia de obrigar 
uma pessoa a dormir debaixo de mosqueteiro e tomar quinino, sem 
estar doente, era tão desconhecida e contrária ao instinto de 
liberdade [...] Tão grande era o preconceito contra o quinino, que era 
dificílimo induzir um homem, infeccionado de malária, a tomar 
quantidade suficiente desta droga para reprimir as manifestações 
imediatas da enfermidade (FERREIRA, 1981, p. 232-233). 

  
 E agora o trecho de Mad Maria: 

 
O médico devolveu o sorriso de Collier e passou os olhos de maneira 
clínica pelo engenheiro. Observava os cotovelos inflamados, as 
picadas dos insetos transformando-se em edemas que poderiam 
criar feridas, mas Finnegan não queria chamar a atenção para este 
problema. – Vejo que o senhor não está usando as roupas 
protetoras, Sr. Collier. – Dr. Finnegan! – Collier, de início, quando 
pronunciou o nome, foi com simpatia, depois perdeu a paciência. – 
Ora não me venha foder o juízo... Collier nunca sabia se ficava
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irritado ou apelava para a ironia quando via o médico e seus 
assistentes vestidos daquela maneira. Finnegan também ficava 
desconcertado porque o que aspirava a receber da parte do 
engenheiro era no mínimo respeito pelo cumprimento das regras 
estabelecidas. – Mas o Dr. Lovelace... – tentou argumentar 
Finnegan. – Vá para o diabo com o Lovelace – respondeu de forma 
ríspida o engenheiro. – O Lovelace me inferniza a vida há mais de 
dez anos. Veio atrás de mim, me seguiu um milhão de milhas para 
me torrar o saco. Nem aqui no meio do mato estou livre das pílulas e 
falação dele. [...]. – Além do mais, o Lovelace não entende nada do 
que está fazendo... (SOUZA, 2005, p. 26). 

 
 Os dois trechos citam o personagem Lovelace, um médico que recomendou o 

uso de quinino e de mosqueteiros como proteção contra a malária. Mas alerta da 

não obediência e da dificuldade em convencer os trabalhadores a seguirem as 

ordens médicas. Essa é a construção histórica de Ferreira. Em Mad Maria, Lovelace 

é insultado e descredenciado pelo engenheiro Collier. Há uma construção 

situacional diante daquela realidade de prevenção à doença: personagens que não 

suportam mais ingerir quinino e a impaciência com todos os problemas gerados pela 

insalubridade daquela região.  

Pelo viés da ficção, Souza reescreve a história da Estrada de Ferro com a 

inserção de micro-histórias que compõem um quadro infernista sobre a Floresta 

Amazônica. O fato histórico é absorvido pela ficção que o transforma imbricado nas 

categorias narrativas, como espaço, tempo, personagens e narrador. Além de ser 

uma obra historiográfica, A Ferrovia do Diabo também é composta por um aparato 

de narrações que correspondem a relatos deixados por aqueles que presenciaram 

de perto e vivenciaram as aventuras e perigos da floresta amazônica durante a 

construção da estrada de ferro Madeira – Mamoré, incluindo até as tentativas 

frustradas da construção.  Eis uma delas:                       

 
Em fevereiro de 1879, engenheiros e outros funcionários começaram 
a abandonar a construção regressando aos Estados Unidos. [...] no 
dia 3 de maio de 1879, o engenheiro Thomas Collins e um Sr. Gray, 
que se achavam nas imediações de Santo Antônio, foram atacados 
pelos índios, que os flecharam, ferindo-os gravemente. Collins foi 
varado por duas flechas, uma das quais lhe atravessou um pulmão. 
Durante algum tempo, Collins esteve entre a vida e a morte. 
Finalmente, no dia 19 de agosto de 1879, todos os norte-americanos 
que ainda restavam em Santo Antônio receberam ordens de se 
retirarem para os Estados Unidos. Estava oficial e definitivamente 
suspensa a construção da estrada de ferro. Todos os materiais, 
inclusive a locomotiva “Church”, e outras maquinarias, foram 
abandonadas onde se encontravam. Exatamente um ano e seis 
meses após a chegada do pessoal da empresa Collins, retiravam-se 
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os restantes, para os Estados Unidos. [...] A partir daquele dia, os 7 
km de trilhos foram abandonados à sorte da natureza, que se 
encarregaria de cobri-los com a luxuriante vegetação da floresta 
equatorial amazônica. E também abandonados no pobre cemitério 
local, centenas de homens, norte-americanos,irlandeses,italianos, 
brasileiros, ali ficariam enterrados com as suas esperanças de uma 
vida melhor que esperavam conquistar no paraíso amazônico 
(FERREIRA, 1981, p. 125). 

 
A visão infernista também predomina nos relatos de Ferreira, cuja obra 

também pode ser confundida com ficção, por revelar episódios com altas doses de 

tensão como por exemplo ataques indígenas, mortes, naufrágios, intrigas, 

escândalos entre outros.  Porém tais episódios são baseados em documentos 

históricos. Vejamos como Souza nos apresenta a locomotiva abandonada por 

Church: 

                        
Fazia uma noite límpida e uma lua branca começava a clarear o 
casario. Finnegan e Collier alcançaram o topo do barranco, 
cautelosos e ofegantes porque a escada de madeira estava quase 
podre e o terreno era lamacento e esburacado. — Quero mostrar 
uma coisa — disse Collier, puxando Finnegan na direção de uma 
moita. Collier afasta galhos e folhas e estende a lanterna para 
iluminar uma forma metálica, enferrujada, meio enterrada na lama. 
Entre as urtigas e capim-serra, há uma velha locomotiva a vapor. O 
abandono não conseguiu derrotar a dignidade da máquina, era o que 
sempre pensava Collier. — É a antecessora da Mad Maria — 
informou Collier. — Parece que não teve a mesma sorte — comentou 
Finnegan, indiferente. — Está aqui abandonada como um cão vadio. 
Collier estava comovido e ao mesmo tempo irritado com a 
indiferença de Finnegan. — Isto não é maneira de se enterrar uma 
rainha — disse o engenheiro. — Quem abandonou ela aqui? — O 
Coronel Church, você já ouviu falar nele? — Não, nunca (SOUZA, 
2005, p. 335-336).  

 
É através do diálogo entre dois personagens de Souza que nos é 

apresentada a origem de uma locomotiva abandonada.  A organização da estrutura 

escolhida pelo escritor instrumentaliza a narrativa ficcional. Estratégias como a 

ironia, a descrição hiperbólica, a inserção de elementos surreais e o uso do fato 

histórico não apenas como temática, mas como elemento composicional, as micro-

histórias, personagens históricos e ficcionais convivendo em um mesmo espaço, 

tudo isso leva o leitor a sair de seu estado passivo para um estado ativo, na intenção 

de questionar o que está escrito. Esse questionamento está na base da historicidade 

e da literariedade. É essa característica literária que promove a narrativa de Márcio 

Souza à ficção, mesmo caminhando de mãos dadas com a história. É na perspectiva
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de leitor da Literatura e não na perspectiva de historiador que apontamos índices 

intertextuais entre as fotografias de Dana Merrill e o livro A ferrovia do diabo de 

Rodrigues Ferreira, com base no romance Mad Maria, de Márcio Souza, objeto de 

nossa pesquisa. 

 
 
 

2.2 A Estrada de Ferro Madeira Mamoré nos registros fotográficos, na 
Literatura e na História 

 
 

Em Mad Maria, a revisitação do passado histórico marcado pela construção 

da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é entretecida em sua estrutura narrativa por 

conexões intertextuais com os registros históricos que relatam sobre esse 

acontecimento na região Norte do Brasil. Esse traço característico do romance é o 

foco da investigação proposta por este estudo que consiste em analisar as relações 

de intertextualidade que Mad Maria mantém com elementos históricos presentes na 

obra A ferrovia do diabo e em alguns registros visuais de Dana Merrill, fotógrafo 

oficial da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.  Esses possíveis 

diálogos serão analisados sob os princípios da intertextualidade concebidos a partir 

do desdobramento do dialogismo bakhtiniano, que por sua vez foi desenvolvido por 

Julia Kristeva (2005) e, finalmente, ampliado e reestruturado por Gérard Genette 

(2010).  No que diz respeito às fotografias, a análise será realizada sob a ótica de 

Donis A. Dondis (2003) na perspectiva da sintaxe visual, voltada para as técnicas de 

manipulação aplicadas nas imagens. Nesse sentido, Dondis ressalta:  

 
A sintaxe visual existe. Há linhas gerais para a criação de 
composições. Há elementos básicos que podem ser aprendidos e 
compreendidos por todos os estudiosos dos meios de comunicação 
visual, sejam eles artistas ou não, e que podem ser usados, em 
conjunto com técnicas manipulativas, para a criação de mensagens 
visuais claras. O conhecimento de todos esses fatores pode levar a 
uma melhor compreensão das mensagens visuais (DONDIS, 2003, 
p. 18). 

 
O processo de escrita literária de obras como Mad Maria remete às ideias de 

Umberto Eco na declaração: “Redescobri assim aquilo que os escritores sempre 

souberam (e tantas vezes disseram): os livros falam sempre de outros livros e toda 

história conta uma história já contada” (1985, p. 20).  Outros autores, em épocas 
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diferentes também se debruçaram sobre os registros da construção da EFMM 

transportando-os para o universo ficcional de suas obras. São precursores, nessa 

categoria de ficção, as obras As botas do diabo, publicado em 1981, de Kurt 

Falkenburg e O romance da Madeira Mamoré, publicado em 1993, do autor Barros 

Ferreira.  Como obras que apresentam um referencial histórico, Ferreira (1981) 

aponta Trem fantasma: a modernidade da selva, publicado em 1988, de Foot 

Hardman.  

Contudo, considerando que nosso objeto de análise é a obra Mad Maria, 

daremos ênfase a elementos presentes no registro histórico em A Ferrovia do diabo 

e sua ligação com as fotografias de Dana Merrill, que possivelmente forneceram 

material para o literário, ou seja, estão na história mas são recriados pelo olhar da 

ficção. Dessa forma, projetaremos o foco às marcas históricas que perpassaram a 

configuração da estrutura narrativa em Mad Maria e que, portanto, estabelecem 

relações de intertextualidade entre o livro de Rodrigues Ferreira e os registros 

fotográficos de Dana Merrill, o fotógrafo oficial que realizou os registros sobre a 

construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Esse percurso justifica a adoção 

do termo intertextualidade, empregado por Genette (2010) para fazer referência à 

presença efetiva de um texto noutro, assumindo a forma de citação, do plágio e da 

alusão. 

No prefácio, intitulado “A gênese do livro”, Ferreira (1981) faz uma retomada 

do percurso seguido até resultar na produção do livro A ferrovia do diabo. O autor 

inicia essa descrição pontuando que no início de 1956, época em que era jornalista 

do vespertino A Gazeta, fora procurado pelo repórter-fotográfico do jornal, Ari André, 

com o objetivo de lhe mostrar uma grande quantidade de negativos fotográficos, 

sem identificação, doados pelo filho de Rudolf Kesselring, engenheiro que trabalhara 

na construção da EFMM. O contato inicial com o material é descrito na passagem: 

                                    

Concordei. Ele me deu uns dez ou doze negativos, os quais levei 

para casa. Fiquei alguns dias examinando-os, porém de nada 

adiantava; era difícil identificá-los. Até que, ao examinar 

percucientemente um deles, verifiquei que o personagem, decerto 

um indiano, tinha à sua direita, ao fundo, um tanto desfocado pela 

distância, um vagão ferroviário no qual estava escrito “EFMM”. Não 

havia dúvida de que parte dessa sigla era de “Estrada de Ferro” 

(FERREIRA, 1981, p. 9).  
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As pesquisas iniciais revelaram apenas que a Ferrovia chamava-se Estrada 

de Ferro Madeira Mamoré, e que ficava na Amazônia. As suspeitas do jornalista de 

que se tratava de algo muito importante, um marco da história da Amazônia, o 

motivou a prosseguir na busca de mais informações. Registros documentais sobre a 

EFMM foram encontrados a partir de sua visita à Biblioteca Municipal de São Paulo, 

conforme explicita o excerto:  

 
Fui avidamente à letra “M” e, em uma das fichas, encontrei: “Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré”. Havia diversos documentos esparsos – 
relatórios médicos, do governo federal etc. -, mas nenhum livro que 
relatasse a história de sua construção. Foi então que decidi escrevê-
la, somente utilizando esses documentos esparsos de que eu estava 
tomando conhecimento. Não foi um trabalho fácil, pois, quando fazia 
perguntas sobre a Madeira-Mamoré a todos a quem privava, na 
redação do jornal, poucos me respondiam: - Lembro-me vagamente 
de ter ouvido falar dessa estrada de ferro, mas nem sei onde fica 
(FERREIRA, 1981, p. 10) [grifo do autor]. 

 

Referências a registros fotográficos aparecem em Mad Maria no final da 

narrativa, quando o narrador faz menção a momentos do desfecho da construção: 

“Há centenas de fotos da estrada de ferro Madeira – Mamoré. Muitas fotografias 

tiradas por bons profissionais” (SOUZA, 2005, p. 222). As fotografias, por sua vez, 

são referências que estabelecem pontos de contato entre o literário e o histórico: 

naquele, a partir do registro do que ficou com o término do empreendimento na 

Amazônia e neste, foram tais registros que impulsionaram o início de outro 

empreendimento: a produção do livro:  

[...] lancei-me definitivamente à aventura de pesquisar a história da 
Madeira-Mamoré, isto é, de sua construção, entre 1907 e 1912. E, 
enquanto pesquisava, não só na biblioteca municipal, mas também 
em outras bibliotecas de São Paulo, eu mandava copiar os 
negativos, pois meu objetivo era publicar a história em forma de 
reportagem em A Gazeta. E, assim, ia colhendo as fotografias que 
ilustrariam a série jornalística que eu planejara. Finalmente, após 
esse estressante trabalho material e intelectual, [...] pude começar a 
escrever a história (FERREIRA, 1981, p. 10). 

 

 Esses fatos justificam o título do prefácio, pois é o princípio, como tudo 

começou e levou à publicação do livro de Ferreira, que serve de contraponto para a 

análise do romance Mad Maria que, por sua vez, revela, em sua tessitura narrativa, 

o diálogo com a escrita da história em A Ferrovia do diabo. Em Mad Maria, a 
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narrativa inicia com a consideração do narrador de que quase tudo naquele livro 

poderia ter acontecido como foi descrito, alertando-nos já das possíveis 

coincidências.  

 Dessa forma, é possível afirmar que essa relação dialógica vai ao encontro da 

ideia desenvolvida por Umberto Eco na obra Pós-escrito a O Nome da Rosa (1985) 

sobre a relação parasitária que se estabelece entre o mundo real e o mundo 

ficcional. De acordo com o autor, “[...] todo o mundo ficcional se apoia 

parasiticamente no mundo real, que toma por seu pano de fundo” (ECO, 2002, p. 

99), premissa que gera mais proximidade entre os discursos da história e da ficção, 

como diferentes modos de representação do passado. Assim, a fala do narrador no 

excerto da narrativa revela os pontos de contato e distanciamento entre a ficção e a 

história. Ao afirmar que, há muito de verdadeiro no que se refere à construção da 

ferrovia, põe em evidência essa relação parasitária, por outro lado, quando pontua 

que o livro não passa de um romance, ressalta o caráter literário da obra e seu 

compromisso único com a representação estética.  

  A História da EFMM começou a ser publicada em série, toda quarta-feira, no 

jornal A Gazeta em 9 de janeiro de 1957, com o título Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré, com o objetivo, segundo Ferreira (1981), de apenas informar ao leitor do 

que se tratava: “Ocuparia sempre uma página inteira do jornal, metade com as 

fotografias e metade com o texto da história que eu pesquisara na documentação 

(1981, p. 10). O período de publicação da série que contava sobre a construção da 

EFMM foi de 9 a 28 de janeiro de 1957, dezesseis páginas e 82 fotos. Ferreira 

(2005) destaca, ainda, que as publicações foram um sucesso absoluto, de forma que 

aumentou, consideravelmente, a tiragem diária do jornal. Foram essas publicações 

que precederam a publicação do livro A Ferrovia do Diabo, publicado em 1961, pela 

Melhoramentos. 

  Também no início da narrativa em Mad Maria, é interessante ressaltar a forte 

presença das cachoeiras, elemento recorrente na configuração espacial do 

romance.   As cachoeiras, portanto, atuam na composição do cenário representativo 

de uma região dominada pelas forças da natureza, como descreve a passagem: “O 

sol está fortíssimo e milhões de gotas de vapor compõem irisações e um fino arco-

íris. Uma grande balsa está sendo puxada cachoeira acima, atada por grossas 

cordas. A balsa dança ao ritmo demoníaco das águas furiosas” (SOUZA, 2005, p. 7). 

As imagens geradas pela descrição na passagem revelam uma estratégia de
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construção textual do ficcionista em utilizar termos e expressões impactantes ao 

leitor, reproduzindo com intensidade o tom enunciativo do romance. 

O destaque às cachoeiras em A ferrovia do diabo inicia no prefácio com o 

título “Apresentação das cachoeiras dos rios Madeira e Mamoré”. Após 

levantamento e breve descrição das cachoeiras do Madeira, Ferreira (1981) anuncia 

essa presença na sequência: “No próximo capítulo, os leitores poderão ter uma ideia 

do que constituiu a epopeia que o homem escreveu ali nos 400 Km do trecho 

encachoeirado do Madeira, durante 190 anos, ou seja, de 1722 a 1912” (1981, p. 

21).  No primeiro capítulo, o título “O homem em luta com as cachoeiras” antecipa o 

peso e a violência das correntezas como um fator complicador na construção da 

ferrovia. 

Interligada à representação espacial, a configuração do tempo é pontuada 

cronologicamente com os eventos da construção da ferrovia, desdobrando-se na 

história de vida dos personagens e nas construções espaciais que compõem o 

cenário: “Em 1911 a cidade de Porto Velho talvez fosse um fenômeno especial na 

América do Sul. Era uma cidade artificial e servia principalmente de escritório central 

para a firma que estava construindo a ferrovia chamada Madeira—Mamoré” 

(SOUZA, 2005, p. 399). A atuação do aspecto temporal em Mad Maria desenvolve-

se como elemento articulador das ações e para onde convergem os demais 

elementos da estrutura ficcional. Nesse sentido, Edward Morgan Foster, em 

Aspectos do romance (2004), pontua que as marcações temporais podem ser 

empregadas com diferentes propósitos na tessitura narrativa, de forma que, tanto 

podem ser empregadas como um complemento decorativo ou utilitário, como 

determinante da ação, ou, ainda, podem exercer influência controladora sobre as 

ações das personagens. 

 
 
 

2.3 Gerard Genette e as categorias transtextuais 
 
 

O livro Palimpsestos – a literatura de segunda mão (2010), da autoria de 

Gérard Genette, aborda teorias a respeito da transtextualidade, ou seja, o que 

determinados textos têm em comum.  Palimpsesto seria uma espécie de pergaminho 

em que havia um texto que foi apagado para dar espaço a um segundo. Do grego 
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palimpsesto, possui a significação de “raspado de novo”.  O reaproveitamento do 

pergaminho era prática corriqueira na Idade Média.  Ao intitular sua obra, Genette 

faz uso da palavra palimpsestos em seu sentido figurado, algo como um texto que 

se remete a outro, que deixa transparecer outro.   

Genette define transtextualidade ou transcedência textual do texto: “tudo que 

o coloca em relação, manifesta ou secreta, com outros textos” (2010, p. 13).  O autor 

apresenta as relações transtextuais e as classifica.  É interessante o quanto há de 

textos e obras que se relacionam entre si.  Até a célebre frase de Antoine Lavoisier 

coincide com a teoria de Genette: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 

transforma”. Esse fenômeno ocorre com frequência também na literatura a partir de 

textos, chegando ao ponto de um dá origem a outro.  Quando um texto é derivado 

de um anterior, esse segundo texto é denominado de hipertexto por Genette. Já o 

texto de origem é chamado de hipotexto. Essa derivação textual forma uma espécie 

de propagação de conhecimentos de uma obra que serão transmitidos de geração a 

geração, conservando, assim, a memória da produção literária.  Porém, é necessário 

que o leitor tenha vasta experiência de leitura, ou seja, grande repertório de obras 

lidas para que consiga perceber os textos precedentes e os procedentes. 

A transtextualidade compreende os cinco tipos de relações textuais 

designadas pelo autor; são elas: intertextualidade, paratextualidade, 

metatextualidade, hipertextualidade e a arquitextualidade. Apesar da específica 

designação de cada tipo, não se trata de classes estanques, conforme salienta o 

autor, mas de relações que podem manter certa comunicação ou intersecção no 

texto. 

O crítico literário considera a intertextualidade como sendo a “presença 

efetiva de um texto em outro” (GENETTE, 2010, p. 14). Intertextualidade é a 

presença, integral ou não, de um texto em outro, como por exemplo: citação, plágio 

e alusão. Na citação ocorre a convocação explícita de um texto ora apresentado 

entre aspas, ora distanciado da margem com fonte reduzida.  

O segundo tipo de transtextualidade apontado por Genette constitui-se a partir 

da relação que a obra mantém com seu paratexto. Paratextos são os acessórios que 

acompanham, apresentam ou explicam a obra ou parte dela, como por exemplo, 

títulos, prefácios, notas de rodapé, orelhas entre outros. 

A metatextualidade é concebida como um comentário de um texto sobre 

outro, sem necessariamente citá-lo. 
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Genette define hipertextualidade como “[...] toda relação que une um texto B 

(que chamarei hipertexto) a um texto anterior (que naturalmente chamarei 

hipotexto)” (2010, p. 18). O hipertexto é comumente criação literária, e para criá-lo, 

segundo Genette, pode-se recorrer à transformação ou à imitação.  

 
Para transformar um texto, pode ser suficiente um gesto simples e 
mecânico (em último caso, extrair dele simplesmente algumas 
páginas: é uma transformação redutora); para imitá-lo, é preciso 
necessariamente adquirir sobre ele um domínio pelo menos parcial: o 
domínio daqueles braços que se escolheu imitar, sabe-se por 
exemplo, que Virgílio deixa fora de seu gesto mimético tudo que, em 
Homero, é inseparável da língua grega (GENETTE, 2010, p. 19). 

 
Por ser complexa, a imitação precisa realmente do domínio do seu ponto de 

partida, para que o autor tenha as condições de extrapolar. Inclusive, um mesmo 

hipotexto pode sofrer, simultaneamente, transformação e imitação.  

A paródia, o travestimento e o pastiche são exemplos de hipertextos. 

Inicialmente, paródia seria “uma retomada mais ou menos literal de um texto épico 

invertido (revertido) em direção a uma significação cômica” ou também seria quando 

“o texto de uma tragédia é transformado em comédia” ou seja, “compor uma 

comédia com os versos de uma tragédia” (GENETTE, 2010, p 32). Assim foi a 

origem da paródia: o trágico ao avesso transformou-se em cômico. Partiu-se da 

compreensão de um texto, em seu sentido literal, para uma nova compreensão, um 

novo significado. 

 
A palavra paródia é correntemente o lugar de uma grande confusão, 
porque a usamos para designar ora a deformação lúdica, ora a 
transposição burlesca de um texto, ora a imitação satírica de um 
estilo. A principal razão dessa confusão está evidentemente na 
convergência funcional dessas três fórmulas, que produzem em 
todos os casos um efeito cômico, geralmente às custas do texto ou 
do “estilo parodiado”: na paródia estrita, porque sua letra se vê de 
modo cômico aplicada a um objeto que a altera e a deprecia; no 
travestimento, porque seu conteúdo se vê degradado por um sistema 
de transposições estilísticas e temáticas desvalorizantes; no pastiche 
satírico, porque sua forma se vê ridicularizada por um procedimento 
de exageros e de exacerbações estilísticas (GENETTE, 2010, p. 38). 

 
Paródia estrita e travestimento originaram-se da transformação do texto, 

enquanto o pastiche satírico ou simplesmente pastiche (desprovida da função 

satírica), da imitação de estilo. O travestimento é transformação estilística com 

função degradante, já o pastiche é tido como modelo para a construção de novo 
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texto. Paródia, pastiche e travestimento podem surgir com teor satírico e não-

satírico. No travestimento pode ocorrer esforço para criar imagem modernizada dos 

fatos; porém, nesse caso, haverá contradição de costumes de uma época. Algo 

parecido como contar a história de nativos do século XVI comunicando-se via 

internet. O anacronismo se faz presente neste travestimento moderno. 

O grau de hipertextualidade entre o hipertexto e o hipotexto interfere na 

análise e interpretação do leitor diante da obra derivada: “Quanto menos a 

hipertextualidade de uma obra é maciça e declarada, mais sua análise depende de 

um julgamento constitutivo, e até mesmo de uma decisão interpretativa do leitor” 

(GENETTE, 2010, p. 24). O teor de hipertextualidade no texto será inversamente 

proporcional à atividade hermenêutica do leitor, ou seja, se o nível de 

intertextualidade for mínima, o leitor terá mais dificuldade de interpretação. A 

detecção da intertextualidade numa obra leva o leitor analisá-la melhor e com mais 

convicção. Contrapondo-se e/ou comparando ambos os textos (hipotexto e 

hipertexto), chega-se a conclusões mais acertadas. Às vezes, a resposta de um 

enigma pode está lá na origem do problema, neste caso, no hipotexto. Genette 

denomina transposição às transformações sérias e forjação às imitações sérias. 

 
Transformação séria, ou transposição, é, sem nenhuma dúvida, a 
mais importante de todas as práticas hipertextuais [...] pela 
importância histórica e pelo acabamento estético de certas obras que 
dela resultam. Também pela amplitude e variedade dos 
procedimentos nela envolvidos.  [...] A transposição [...] pode se 
aplicar a obras de vastas dimensões, como Fausto ou Ulisses, cuja 
amplitude textual e ambição estética e/ou ideológica chegam a 
mascarar ou apagar seu caráter hipertextual, e esta produtividade 
está ligada, ela própria, à diversidade dos procedimentos 
transformacionais com que ela opera (GENETTE, 2010, p. 63). 

 
A arquitextualidade constitui o quinto e o último tipo de relação elencado pelo 

autor. Considerado o mais abstrato e o mais implícito, trata-se, segundo a definição 

do autor, “[...] de uma relação completamente silenciosa, que, no máximo, articula 

apenas uma menção paratextual de caráter puramente taxonômico” (GENETTE, 

2010, p. 17). Liga-se, portanto, à determinação do status genérico do texto.  

Enfim, Genette chama a atenção para o fato dos tipos de transtextualidade se 

comunicarem entre si, havendo pontos de intersecção. Ele também considera a 

transtextualidade como aspecto da textualidade, já que acredita não haver textos 

sem transcendência textual: “As diversas formas de transtextualidade são ao mesmo
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tempo aspectos de toda textualidade e, potencialmente e em graus diversos, das 

categorias de textos: todo texto pode ser citado e, portanto, tornar-se citação [..]” 

(GENETTE, 2010, p. 23). Partindo dessa premissa, Genette concebe a 

transtextualidade, nas suas diferentes manifestações, não como categoria 

desprovida de sentido, mas como aspectos, sobretudo, da literariedade.   

Sob a luz desse enfoque, a transtextualidade revela-se como um aspecto 

inerente à literariedade, posto que “É próprio da obra literária que, em algum grau e 

segundo as leituras evoque alguma outra e, nesse sentido, todas as obras são 

hipertextuais” (2010, p. 24). Está aí a síntese da significação da presença de um 

texto em outro. Diante dessa configuração, a hipertextualidade mais pontual, ou 

seja, aquela que pode ser identificada através de fragmentos denominados por 

Genette (2010) de ecos parciais localizados e fugidios de uma obra em outra, fica a 

cargo da intertextualidade que, assim, adquire uma noção mais concreta do seu 

campo de atuação.  

Na obra A intertextualidade, Tiphaine Samoyault apresenta uma síntese das 

propostas teóricas sobre a intertextualidade. Em sua abordagem, a autora destaca 

as variantes do conceito, bem como reflete sobre a memória da literatura. Na 

concepção da autora:  

 
A intertextualidade é o resultado técnico, objetivo, do trabalho 
constante, sutil e, às vezes, aleatório, da memória da escritura. A 
autonomia e a individualidade mesma das obras repousam sobre 
seus liames variáveis com o conjunto da literatura, no movimento do 
qual elas desenham seu próprio lugar (SAMOYAULT, 2008, p. 68). 

 
Nesse sentido, há o entendimento de que as práticas intertextuais revelam a 

memória que uma época tem das obras que a precederam ou que lhe é 

contemporânea. Mad Maria é obra literária cujo teor histórico é reconhecido por 

aqueles que fazem e fizeram parte da história do Estado de Rondônia. Para 

reconhecer o que é factual dentro da ficção, ou seja, os intertextos que compõem o 

romance, é requerido do leitor “sua memória, sua cultura, sua inventividade 

interpretativa e seu espírito lúdico” (SAMOYAULT, 2008, p. 91). A memória faz com 

que o leitor se lembre de que já leu ou viu algo parecido antes. A cultura do leitor o 

obriga a conhecer diferentes textos e reconhecê-los ao serem re-escritos. O leitor 

deve perceber a inventividade literária de uma obra para assim interpretá-la melhor e 
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o espírito lúdico proporciona ao leitor o prazer da leitura, já que intertextualidade 

envolve não só produção, mas recepção.  

Ferreira incrementou vários relatórios no seu livro A ferrovia do Diabo. 

Seguem dois trechos que abordam o problema com formigas: “As turmas da 

engenharia estavam em plena floresta amazônica, sob chuvas diárias, mosquitos e 

formigas [...]” (FERREIRA, 1981, p. 114). No segundo trecho, os trabalhadores não 

só se espantaram com a grande quantidade de formiga, mas também com a 

quantidade ínfima de animais selvagens: “Causou-nos desapontamento o reduzido 

número de animais selvagens e cobras que tivemos ocasião de ver, mas há uma 

espécie de praga com que não contávamos e que não dá descanso de forma 

alguma: as formigas” (FERREIRA, 1981, p. 115-116). Já no espaço literário, as 

formigas por si só não desempenhariam um papel tão impactante quanto no factual. 

Souza traz para o cenário ficcional outro inseto: os escorpiões: 

 

Naquela manhã, Finnegan já tinha esmagado alguns escorpiões. 
Sentia-se fisicamente bem, levantara da cama e sacudira 
vigorosamente as botinas antes de calçar, de onde invariavelmente 
caíam um ou dois daqueles repelentes visitantes. As carcaças 
destroçadas estavam no piso de madeira da barraca e logo seriam 
carregadas por um batalhão de atarefadas formigas vermelhas, 
pequenas, e que também faziam parte do interminável elenco de 
pragas naturais que gravitavam em torno da praga maior, a praga 
humana (SOUZA, 2005, p. 12-13). 

 

Souza fez liame com os insetos de Ferreira, variando-os. Isso é produzir 

intertextos a partir de micro-história e relatos, em que cada qual tem sua autonomia 

e objetivos. Em Ferreira, o objetivo foi informar o inconveniente das formigas; e em 

Souza, foi aumentar o nível de tensão do problema com os insetos, colocando em 

foco, não as formigas, mas os escorpiões, por serem venenosos. A referência aos 

insetos também é feita no final da ficção, conforme evidencia o excerto:  

 
Finnegan agora sonhava com escorpiões porque não gostava de 
sonhar com Consuelo nem com mulheres. Mas os escorpiões tinham 
desaparecido e a enfermaria só era visitada pelas formigas 
vermelhas, que davam ferroadas dolorosas e pareciam indestrutíveis 
(SOUZA, 2005, p. 451). 

 
Souza teve o trabalho técnico de tecer informações e reconstruí-las. 

Percebemos nitidamente a relação intertextual entre as obras Mad Maria e A 

Ferrovia do Diabo, pois há diálogos explícitos entre os dois textos. Samoyault (2008, 

p. 67) salienta que “A intertextualidade permite uma reflexão sobre o texto, colocado
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assim numa dupla perspectiva: relacional (intercâmbios entre textos) e 

transformacional (modificação recíproca dos textos que se encontram nesta relação 

de troca)”. Além de fatos, abordaremos também a intertextualidade relacionada aos 

personagens, espaços e tempo. A história da construção da ferrovia data do final do 

século XIX e termina no ano de 1912.  O período que descreve o início revela-se na 

passagem:  

 
No dia 6 de julho de 1872, o grupo de 25 engenheiros chegou ao 
local denominado Santo Antônio, em frente à primeira cachoeira do 
rio Madeira. Santo Antônio não era uma cidade, nem uma vila, nem 
mesmo um povoado. Era simples ponto de parada dos que subiam e 
desciam as cachoeiras. Costumava permanecer ali um destacamento 
militar brasileiro. Nada mais. Chegando a expedição, os materiais 
trazidos foram sendo espalhados sobre a vegetação arbustiva junto à 
margem. Iniciaram-se as construções para abrigar os engenheiros, 
os trabalhadores e os materiais que não podiam ser expostos à 
intempérie. O governo brasileiro enviou para o local uma comissão 
para observar os trabalhos, chefiada pelo engenheiro Antônio 
Álvares dos Santos Souza, e composta de um coadjuvante, um 
condutor de primeira classe, um agrimensor e um médico 
(FERREIRA, 1981, p. 81). 

 
O tempo na ficção limita-se apenas a um ano antes da inauguração da 

ferrovia (1911-1912). Para Samoyault (2008, p. 98), “A constituição de um espaço-

tempo específico na narrativa exige disposição de certos elementos capazes de 

produzirem o reconhecimento do leitor.” Souza constituiu os acontecimentos no 

tempo que corresponde ao fato de grande repercussão a saber:  

 
No dia 7 de setembro de 1912, à revelia do governo brasileiro, foi 
inaugurada a estrada de ferro Madeira—Mamoré. Em 1912, a 
borracha da Amazônia tinha perdido o monopólio internacional para 
as plantações inglesas na Ásia. Em 1912, a estrada de ferro 
Madeira—Mamoré, aparentemente, começava a deixar de ter sentido 
(SOUZA, 2005, p. 455). 
 

Os intertextos contribuem na composição da narrativa, dos personagens e até 

da linguagem destes. Segundo Samoyault (2008, p. 99): “A linguagem das 

personagens, como do narrador, se constitui assumindo o peso dos enunciados 

anteriores”. Conforme citação anterior, havia apenas um médico na comissão 

“fiscalizadora” que chegara a Santo Antônio. Souza compõe a narrativa Mad Maria 

com apenas um médico trabalhando na enfermaria. Aquele médico que passara 

despercebido na história, na narrativa faz o papel de protagonista.  
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Todos os homens que se relacionam diretamente com o engenheiro 
são norte-americanos, como o jovem médico, o maquinista, o 
foguista, os mecânicos, topógrafos, cozinheiros e enfermeiros. Collier 
era o responsável por todos eles, mas só quanto ao aproveitamento 
de cada homem no bom andamento da obra [...]. (SOUZA, 2005, p. 
20) 

 
Para analisar a intertextualidade entre os três objetos deste trabalho, faremos 

uso da teoria de Genette (2010) e a abordagem sobre a intertextualidade feita por 

Samoyault (2008), abordando fatos, espaço, tempo e personagens. A ferrovia do 

diabo e Mad Maria apresentam, como ponto de intersecção em sua escrita, a 

presença visual das fotografias no registro histórico e a alusão às fotografias 

deixadas por Merrill na escrita da narrativa ficcional, o que nos possibilita afirmar que 

as fotografias são o hipotexto das duas obras.  

A intertextualidade tem função diferente, depende do objetivo do hipertexto. 

Há intertextualidade entre diferentes universos textuais: literatura, obras artísticas 

(quadros, pinturas), anúncios publicitários, cinema, iconografias e muitos outros 

universos imagináveis.  Os três objetos analisados aqui, e que mantêm 

intertextualidades entre si, difundiram, cada qual à sua maneira, parte da história de 

Rondônia. Através das fotografias de Merril, podemos visualizar o tempo real da 

construção da ferrovia. Ambiente, pessoas, objetos, e até catástrofes naturais 

poderão ser vistas por qualquer geração. Ferreira deu vida a essas imagens, 

incorporando nelas o que faltava: a linguagem verbal. E Souza reconstruiu essa 

história, voltando-a para a ficção e tornando-a conhecida internacionalmente. 

 
 
 

3 A PRESENÇA DA INTERTEXTUALIDADE EM MAD MARIA E OS SUPORTES 
HISTÓRICOS 
 
 

A história da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré confunde-se 

com a história do Estado de Rondônia. Essas histórias estão presentes em livros 

que fazem o registro histórico da época, em fotografias e em romances. Mad Maria é 

um dos romances escritos com a fusão da história e da ficção. É nítido encontrar 

pontos em comum entre Mad Maria e A Ferrovia do Diabo relacionados a fatos 

históricos e, principalmente, à construção da ferrovia. Personagens históricos estão 

presentes nas duas obras: Percival Farquar (empresário responsável pela 

construção da ferrovia), Hermes da Fonseca (Presidente do Brasil entre 1910 e 
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1914) entre outros nomes. Nas duas obras também são retratados os perigos 

iminentes na travessia das cachoeiras dos rios madeira e Mamoré. Naufrágios, 

ataques indígenas, confinamento dos trabalhadores da construção em meio à selva 

amazônica, rebelião dos ferroviários por desentendimento e por melhores condições 

de trabalho, doenças tropicais e ataques de insetos, os bastidores da política, 

denúncias e escândalos. Porém esses pontos em comum sofrem oscilações 

explicadas pela teoria da intertextualidade.  

 
 
 

3.1 O registro da História por meio de fotografias, documento histórico e ficção 
– construções da realidade 

 
 
Nesse sentido, iniciamos com a representação do único passatempo dos 

trabalhadores registrado nas duas obras: a bebida. Em Ferreira (1981, p. 113), esse 

momento de distração é privilégio dos ingleses: “Quando os ingleses para cá vieram, 

as únicas coisas que fizeram durante os dois primeiros dias foi beber e fumar, mas 

os americanos trabalham como diabo”. Souza também faz referências aos 

momentos de embriaguez dos personagens, como na passagem que envolve o 

inglês Collier (engenheiro) e o americano Finnegan (médico), que se embriagaram 

no melhor e único bordel de Santo Antônio onde havia índias para servi-los: “As 

duas mulheres, Finnegan sabe, são índias e prostitutas. Ainda conservam no rosto 

algumas pinturas [...]” (SOUZA, 2005, p. 351). Eles haviam aproveitado uma 

oportunidade para fugir do hospital onde estavam quase de alta e foram se 

aventurar. Ficaram também dois dias longe do local de trabalho e deixaram todos 

preocupados, conforme descreve o excerto: 

 
Pela manhã, uma luz forte entrava pela casa e brilhava nas garrafas 
de uísque. As garrafas estavam completamente vazias. Os homens 
ainda dormiam, estirados no assoalho. Sob o banco está Finnegan, a 
boca aberta e a cabeça acomodada sobre os braços que ele colocou 
em forma de travesseiro. No canto da sala, Collier ressona em 
posição quase fetal, encolhido como uma bola. As índias 
desapareceram. [...] Finnegan arrasta-se por sobre os outros homens 
que dormem e vai colocar-se ao lado de Collier. — Acorda, Collier! — 
grita Finnegan, sacudindo o engenheiro. — Já é dia, Collier! [...] 
Finnegan sente pontadas em torno dos olhos e um vazio dilacerante 
no estômago. — Temos de ir embora, Collier. — Para onde? Estou 
bem aqui. — Se sairmos agora, ainda chegaremos no hospital antes 
do almoço. — Não me fale de comida. — Temos de voltar ao
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hospital, Collier. — Para o inferno com o hospital — gritou o 
engenheiro finalmente despertando. — Nós ainda não recebemos 
alta (SOUZA, 2005, p. 362-363). 
 

Bebida e fumo sofreram alterações que remetem à bebida e a mulheres. 

Essas e outras alterações são recorrentes em Mad Maria a partir da Ferrovia do 

Diabo.  Segundo Samoyault (2008, p. 9), em se tratando de intertextualidade, o texto 

pode ser equiparado à genealogia de uma árvore, “com galhos numerosos, com um 

rizoma mais do que com uma raiz única, onde as filiações se dispersam e cujas 

evoluções são tanto horizontais quanto verticais.” Essas evoluções horizontais e 

verticais correspondem às múltiplas possibilidades pelas quais os textos podem ser 

reescritos e modificados, e ainda, dialogando entre si, mantendo-se um ponto de 

intersecção, uma raiz em comum. 

Se uma imagem vale por mil palavras, as fotografias de Dana Merril valem 

muito para a obra de Ferreira, A Ferrovia do Diabo. O próprio autor relata da 

importância dessas fotografias: 

 
Este livro ao ser escrito e publicado em 1960, teve o mérito de 
despertar a atenção da nacionalidade para uma então esquecida 
ferrovia situada nos confins da Amazônia. [...] Mas é de justiça dizer 
que o livro não teria existido se não fossem as fotografias de Dana B. 
Merrill, que despertaram o meu interesse pela história da ferrovia. 
Por outro lado, Dana B. Merrill não teria deixado Nova Iorque para vir 
fotografar a construção da Estrada de Ferro Madeira – Mamoré, caso 
Percival Farquar não tivesse tido a idéia de contratá-lo para esse fim. 
(FERREIRA, 1981, p. 12). 

  
A decisão de Farquar fez com que a construção da ferrovia fosse registrada 

por Merrill. Por sua vez as fotografias de Merrill inspiraram Ferreira a pesquisar a 

história e posteriormente a publicar o livro e, finalmente, o livro juntamente com 

essas fotografias contribuíram para que Souza eternizasse e promulgasse mais 

ainda a história da ferrovia a partir do romance Mad Maria, o qual apresenta 

intertextualidade com os registros históricos de Ferreira e registros fotográficos de 

Merrill. A princípio, há intertextualidade até nas siglas M.M. que podem significar 

Madeira – Mamoré e também Mad Maria. As fotografias, ainda podem ser 

analisadas sob a teoria da sintaxe visual, em que cada parte que as compõem 

podem ter um significado, levando-nos à conclusão de que existe algo maior que a 

totalidade dessas partes no mundo externo.  
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As fotografias registraram uma história já vivida, porém essa história 

precisaria ser recontada. Mad Maria a reconta pela faceta da ficção e A Ferrovia do 

Diabo a descreve pelo viés histórico. A análise dos pontos que unem esses três 

registros inicia - se com a imagem da fotografia a seguir: 

  
Figura 5 – Inauguração de trecho da ferrovia Madeira-Mamoré. Vagão de 1ª.Classe com bandeira 
brasileira e norte-americana. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 
12,40x17,40cm. IC 20193 

   
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 
 

As fotografias que estavam sob os cuidados de Ferreira exigiam análises 

profundas para que pudessem ser compreendidas. Sua linguagem visual abrange o 

conjunto de cada detalhe, ponto, sombra, luz. Segundo Dondis (2003, p. 31), “As 

coisas visuais não são simplesmente algo que está ali por acaso. São 

acontecimentos visuais, ocorrências totais, ações que incorporam a reação ao todo.” 

Sendo assim, é normal que as fotografias nos despertem sensações e emoções, 

pois reagimos a elas com base nos acontecimentos que vemos. Na figura 5, há 

poucas pessoas na inauguração de um pequeno trecho da ferrovia.  Estão bem 

vestidas, com trajes sociais, usam camisa manga comprida, com a exceção apenas 

de um.  Estavam dispersos ao redor da grande máquina, quase que formando 

quatro grupos na área externa ao trem e mais um grupo dentro do vagão que era de 

primeira classe.  Todos usavam chapéus e não se pode enxergar uma mulher 

sequer.  Alguns estavam descontraídos e outros olhavam para a câmera. As 

bandeiras brasileira e norte-americana não estão estendidas nas paredes do vagão 

por acaso. Aqui, elas são como símbolos:  
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A abstração voltada para o simbolismo requer uma simplificação 
radical, ou seja, a redução do detalhe visual a seu mínimo irredutível. 
Para ser eficaz, um símbolo não deve apenas ser visto e 
reconhecido; deve também ser lembrado, e mesmo reproduzido. Não 
pode, por definição, conter grande quantidade de informação 
pormenorizada (DONDIS, 2003, p. 91-92). 

 
Havia motivo(s) para a exposição das bandeiras. Elas reafirmam que a 

presente realização foi fruto desses dois países. Vejamos a contribuição do Brasil 

conforme registrado no livro A ferrovia do diabo: 

 
Os Estados Unidos do Brasil obrigam-se a construir em território 
brasileiro, por si ou por empresa particular, uma ferrovia desde o 
porto de Santo Antônio, no rio Madeira, até Guajará-Mirim, no 
Mamoré, com um ramal que, passando pela Vila Murtinho ou outro 
ponto próximo (Estado de Mato Grosso), chegue a Vila Bela (Bolívia), 
na confluência do Beni e do Mamoré. Dessa ferrovia, que o Brasil se 
esforçará por concluir no prazo de quatro anos, usarão ambos os 
países com direito às mesmas franquias e tarifas (FERREIRA, 1981, 
p. 189). 

 

O excerto acima refere-se ao artigo VII do tratado de Petrópolis firmado entre 

Brasil e Bolívia e assinado no dia 17 de novembro de 1903, com a expressa 

responsabilidade assumida pelo Brasil. Percival Farquar, empresário norte-

americano, assumiria a posição que antes era do emprendedor e coronel George 

Earl  Church, a de idealizar a ferrovia, porém, após inúmeras tentativas, desistiu.  

A bandeira norte-americana representava então o poder de concretização da 

ferrovia a partir dos esforços dos Estados Unidos representado pela pessoa de 

Farquar. É interessante ressaltar que o coronel Church também era norte-

americano, formado em engenharia civil, já possuía vasta experiência em 

construções de ferrovias, uma delas em Nova Jersey. Mas os Estados Unidos 

possuíam um forte motivo para sair na frente nas construções civis férreas: era o 

produtor do ferro mais resistente devido possuir em seu território a melhor hulha 

(carvão mineral) que foi responsável pela revolução industrial na Inglaterra no século 

XIX: 

 
Os Estados Unidos, por possuírem carvão mineral da melhor 
qualidade e em abundância, puderam entrar na Revolução Industrial 
sem nenhuma dificuldade. Dia e noite os altos-fornos das suas 
siderúrgicas jorravam ferro e aço, com os quais esse país produzia 
trilhos, locomotivas, ferro perfilado (para estruturas de prédios e 
pontes), fábricas, motores a vapor que iriam, como as locomotivas, 
ser movimentados com hulha (FERREIRA, 1981, p. 107). 
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A hulha, como fonte de energia mecânica, aquecia bem o ferro, tornando-o 

resistente. Apesar de pioneira, a Inglaterra possuía desvantagem na corrida da 

concorrência de produção do ferro (FERREIRA, 1981, p. 104): “Até 1750, as 

siderúrgicas [...] produziam ferro com o calor obtido do carvão vegetal. A Inglaterra, 

muito rica em hulha (carvão mineral) não o podia usar em suas siderúrgicas, pois o 

ferro obtido com ele era de péssima qualidade, quebradiço.” Voltando à figura 5, a 

bandeira norte-americana lá estampada pode significar também essa vantagem e 

superação sobre a Inglaterra, representando assim a dominação do mercado da 

indústria férrea. Como vemos, a fotografia traz em si muitas histórias externas, de 

uma simples bandeira, podemos subtrair infinitos conhecimentos. Não há como não 

relacionar imagem a um contexto (DONDIS, 2003, p.12): “O visual predomina, o 

verbal tem a função de acréscimo.” Através da história, vimos o que poderia está 

representando a bandeira na fotografia. Márcio Souza aproveita esse ensejo de 

representação de cada nação através da bandeira e a coloca em um novo contexto, 

o ficcional, em que Farquar, juntamente com uma comitiva de políticos visitam Porto 

Velho para acompanhar e vistoriar os trabalhos que estão sendo realizados e avista 

uma bandeira, e questiona: 

 
"King" John aproxima-se de seu chefe no momento em que ele 
levanta a cabeça e faz uma expressão de espanto. — Que diabo é 
aquilo ali, John? — grita Farquhar. — O quê, chefe? — Ali em cima, 
no mastro? "King" John não consegue entender mas ouve-se a voz 
provocadora de Collier. — É a bandeira dos Estados Unidos da 
América, imbecil! — Eu sei — respondeu Farquhar, ainda mais 
irritado. — É a nossa bandeira — diz John. — Ela não deveria estar 
ali — gritou Farquhar. — Não deveria? — "King" John está perplexo. 
— Não, idiota. Collier levanta-se e vem para perto dos dois. — Era a 
bandeira da Bolívia que deveria estar ali — afirma Collier. "King" 
John não titubeia e virando-se para um dos burocratas, berra com a 
sua voz esganiçada. — Vá buscar a bandeira da Bolívia, rápido. 
Bando de cretinos, imbecis... [...] — Em que país nós estamos, John? 
— pergunta Farquhar prestes a assassinar "King" John. — No Brasil, 
eu suponho. — E quem são esses convidados que estão nos 
visitando? — Políticos bolivianos — grita Collier. — Políticos 
bolivianos — repete "King" John. — Bolivianos! — Farquhar mal se 
contém. — Quero dizer, políticos brasileiros. — Exatamente, John, 
brasileiros. — É a mesma merda — grita Collier. [...] — Farquhar 
respirava com dificuldade porque ainda estava muito tenso. Dois 
burocratas saíram correndo do prédio da administração e "King" John 
viu que eles traziam um embrulho verde. A bandeira norte-americana 
foi descida e o próprio "King" John içou a bandeira brasileira o mais 
rapidamente possível. — Agora está tudo bem — disse triunfante 
"King" John. Farquhar olhou para cima e ficou vermelho. — Onde 
conseguiram esta bandeira? — Mandamos fazer. — Onde 
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mandaram fazer? — Aqui mesmo, por uma senhora que costura. . . 
— Uma senhora americana, estou certo? — Certo! [...] — É a 
bandeira brasileira, John. Mas está içada de cabeça para baixo. E 
mais, naquela faixa branca, não é "Order and Progress" que deveria 
estar escrito. Deveria estar escrito "Ordem e Progresso" (SOUZA, 
2005, p. 405-407). 

 

Se a fotografia ou a história não lembraram da Bolívia, Souza lembrou. E 

ainda apresenta, com ironia, o emblema da bandeira traduzida para o inglês, como 

se os Estados Unidos quisessem até impor o seu idioma aos brasileiros. Entre os 

três objetos, fotografia, Mad Maria e A ferrovia do diabo, encontramos pontos de 

cruzamentos que ora se complementam, ora se afirmam, ora se distorcem. 

Independente do ponto, uma remete à(s) outra(s). Dos três objetos analisados aqui, 

as fotografias, cronologicamente, antecederam os demais, justamente por ser o mais 

remoto tipo de registro (DONDIS, 2003, p.7): “a informação visual é o mais antigo 

registro da história humana. As pinturas das cavernas representam o relato mais 

antigo que se preservou sobre o mundo tal como ele podia ser visto há cerca de 

trinta mil anos.” O comunicador visual tinha o poder em suas mãos, através da 

pintura e rabiscos, de recriar a realidade ao seu redor, porém com a invenção da 

máquina fotográfica, a partir do início do século XIX, foi possível capturar imagens 

sem que fosse preciso desenhá-las. 

 
A fotografia tem uma característica que não compartilha com 
nenhuma outra arte visual – a credibilidade. Costuma-se dizer que a 
câmera não pode mentir. Embora se trate de uma crença 
extremamente questionável, ela dá à fotografia um enorme poder de 
influenciar a mente dos homens (DONDIS, 2003, p. 216). 

 
Além de capturar a imagem tal qual é na realidade, a fotografia causou 

impacto na vida das pessoas e continuará causando: 

 
Há poucas dúvidas de que o estilo de vida contemporâneo tenha sido 
crucialmente influenciado pelas transformações que nele foram 
instauradas pelo advento da fotografia. Em textos impressos, a 
palavra é o elemento fundamental, enquanto os fatores visuais, como 
o cenário físico, o formato e a ilustração, são secundários ou 
necessários apenas como apoio. Nos modernos meios de 
comunicação acontece exatamente o contrário. O visual predomina, 
o verbal tem a função de acréscimo. A impressão ainda não morreu, 
e com certeza não morrerá jamais; não obstante, nossa cultura 
dominada pela linguagem já se deslocou sensivelmente para o nível 
icônico. Quase tudo em que acreditamos, e a maior parte das coisas 
que sabemos, apreendemos e compramos, reconhecemos e 
desejamos, vem determinado pelo domínio que a fotografia exerce 
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sobre nossa psique. E esse fenômeno tende a intensificar-se 
(DONDIS, 2003, p.12-13). 

 
Ao fotografar a construção da ferrovia, Merrill vivenciava de perto algo que 

nunca imaginava existir. Suas fotografias atravessam gerações e as pesquisas 

realizadas por Ferreira a partir delas eternizaram-nas mais ainda. À linguagem visual 

foi acrescida a linguagem verbal. Por trás de cada fotografia há uma micro-história. 

Para Dondis (2003, p. 22), “Qualquer acontecimento visual é uma forma com 

conteúdo [...]”, porém para Ferreira as imagens até então não faziam sentido algum, 

eram desprovidas de conteúdo, pois não se referia a algo concreto, tudo era 

desconhecido. Elas haviam aberto uma lacuna ou várias que precisavam ser 

preenchidas. Não havia familiaridade com as imagens, fato que dificultava a sua 

decodificação. A imagem deve ou deveria fazer sentido, trazer à mente algo 

concreto. As imagens existem dentro de um contexto, e Ferreira teve que levantar 

dados, fazer pesquisas para localizá-lo. O que estava no interior das imagens, 

poderia ser encontrado fora delas. Enquanto no interior havia pessoas, ambiente, 

objetos, no exterior havia a grande epopéia histórica, ora desconhecida. O olhar 

lançado sobre as fotografias foi o olhar curioso, investigativo. A visão das imagens 

proporcionaria a visão de algo maior. Era preciso investigar se o que constava ali era 

real e provar isso. Para Peixoto (1981, p. 362), “Com esta proliferação de imagens, 

entramos na era da produção do real. Aquilo que era pressuposto do olhar é agora o 

seu resultado. Não há mais distinção entre realidade e artifício, entre experiência e 

ficção, entre história e estórias.” A partir das fotografias, Ferreira descobriria um 

mundo real que parecia não existir de verdade, já que elas haviam aguçado seu 

espírito de pesquisador. A sigla EFMM vista ao fundo de uma foto pode ser 

comparada à situação do pássaro relatada por Dondis: 

 
[...] todos somos capazes de ver e reconhecer um pássaro. Podemos 
ampliar esse conhecimento até a generalização de toda uma espécie 
e seus atributos. Para alguns observadores, a informação visual não 
vai além do nível primário de informação. Para Leonardo da Vinci, 
um pássaro significava voar, e seu estudo desse fato levou-o a tentar 
a invenção de máquinas voadoras. Vemos um pássaro, talvez um 
tipo específico de pássaro, digamos uma pomba, e isso tem um 
significado ampliado de paz e amor. O visionário não se detém diante 
do óbvio; através da superfície dos fatos visuais, vê mais além, e 
chega a esferas muito mais amplas de significado (DONDIS, 2003, p. 
86-87). 
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Ferreira, inicialmente, teve dificuldades para identificar a procedência das 

fotografias que chegara às suas mãos. Visualizava pessoas com diferentes traços 

fisionômicos e com vestimentas diversificadas, o que poderiam indicar falsas pistas 

de que essas fotografias poderiam ter sido tiradas em qualquer lugar do mundo, 

muito menos provável no Brasil. As casas e a floresta não indicavam localização 

alguma, nenhum lugar específico. Até então, era um grande mistério a localidade e a 

situação estampadas e, ao mesmo tempo, ocultas nas fotografias.   

Após constantes análises, dentre a vasta coleção de negativos de fotografias 

visualizadas pelo historiador, uma sigla vem à tona: EFMM. Essas letras chamaram 

a atenção de Ferreira, que através delas, uma realidade ressurgiria em meio a 

cinzas, como fênix, trazendo consigo a história nunca vista ou contada antes. A 

princípio, a sigla possuía o seguinte significado (FERREIRA, 1981, p. 11): “‘a estrada 

dos trilhos de ouro’ onde cada dormente representava uma vida humana.” Ferreira 

se aprofundou nessa informação inicial e, com trabalho árduo, conseguiu reconstruir 

a realidade nunca propagada. A sigla teve seu conhecimento ampliado por Ferreira 

e muito da história da estrada áurea, o autor conseguiu resgatar e publicá-la no livro 

A Ferrovia do diabo. De uma sigla, situada no fundo da imagem (figura 6) chegou-se 

a um livro, ou seja, informação visual foi além do nível primário. 

 
Figura 6 – Trabalhador hindu. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 
17,30x12,50cm. IC 20268 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES   e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 
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A partir das fotografias de Merrill e os relatos do livro A Ferrovia do Diabo, 

Souza elabora o relato ficcional de Mad Maria, cuja primeira edição ocorreu em 

1980. Como podemos perceber, o cenário que envolve as fotografias e as obras 

histórica e ficcional é o mesmo: a estrada de ferro Madeira- Mamoré. 

 
 
 

3.2 Dana Merrill e Mad Maria – relações intertextuais entre a imagem e a 
Literatura  

 
 

As fotografias têm o poder de registro documental ou podem ser apenas 

ilustrações fotográficas.  No caso das fotografias de Dana Merrill, são imagens que 

têm sua importância por serem registros documentais.  Entre essas fotografias e o 

romance Mad Maria podemos encontrar pontos que se entrecruzam. Na figura 7, por 

exemplo, veremos como Souza acrescentou suspenses a fatos relacionados aos 

profissionais da saúde que desempenhavam suas funções no hospital da 

Candelária. De acordo com Eco (2002, p. 56), “Em toda obra de ficção, o texto emite 

sinais de suspense, quase como se o discurso se tornasse mais lento ou até 

parasse [...].” Souza nos faz criar infinitas expectativas, previsíveis e não previsíveis 

ao recriar um contexto para a fotografia da figura 7, extrapolando o conteúdo 

apresentado pelo enunciado visual. 

Figura 7 – Corpo médico e de enfermeiras norte-americanas do hospital Candelária. Sentado, índio 
Caripuna. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 12,40 x 17,40cm. IC 20142.  

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 
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Conforme Dondis (2003, p. 39), as fotografias podem apresentar diferentes 

aspectos: “Em termos ideais, as formas visuais não devem ser propositalmente 

obscuras, mas devem harmonizar ou contrastar, atrair ou repelir, estabelecer relação 

ou entrar em conflito”.  

Na figura 7, o indígena está em situação de conflito, pois é vítima da repulsão 

social. Vemos a equipe de médicos e enfermeiros mirando seriamente para a 

câmera fotográfica, todos estão de pé e bem vestidos. Ocupam a parte central da 

imagem, denominada eixo sentido na teoria do alfabetismo visual. Ou seja, a equipe 

médica ocupa o centro das atenções.   Ao mirar a foto, vemos imediatamente os que 

estão de pé. O alfabetismo visual esclarece esse fenômeno (DONDIS, 2003, p. 25): 

“Vemos através de um movimento de cima para baixo e da esquerda para a direita.” 

Então, no movimento vertical, o que estiver situado na parte ínfima será o último a 

ser visualizado. O indígena caripuna é o único sentado (ao solo) e encontra-se em 

posição inferior aos demais, está descontraído e à vontade (pernas abertas) e com 

trajes simples e desalinhados.  O indígena é posicionado à parte dos “graduados”. 

Esse posicionamento pode ter sido natural ou intencional, porém nos dois casos é 

possível ver e compreender que o indígena é posto à margem dos demais.  

O estudo do alfabetismo visual é importante para enxergarmos os problemas, 

às vezes ocultos, nas imagens. Sobre essa relação de ocultar e expor, Dondis 

afirma: “A visão é natural, criar e compreender mensagens visuais é natural até certo 

ponto, mas a eficácia, em ambos os níveis, só pode ser alcançada através do 

estudo. Na busca do alfabetismo visual, um problema deve ser claramente 

identificado [...]” (DONDIS, 2003, p. 16). É nítido identificar o problema da repulsão 

do indígena  em relação ao grupo.  Márcio Souza fez referência a esse problema na 

narrativa de Mad Maria.  Na referida imagem, o indígena está dividindo o espaço 

com a equipe médica.  O que um indígena estaria fazendo junto aos médicos e 

enfermeiras aguçou a imaginação de Souza que formulou a explicação ficcional para 

esse fato extraordinário. É possível afirmar que esta fotografia serviu de hipotexto 

para o escritor (GENETTE, 2010, p. 53): “[...] o hipotexto não passa de um pretexto: 

o ponto de partida de uma extrapolação disfarçada de interpolação.” Souza 

extrapolou ao contar o porquê do indígena está pousando com médicos e 

enfermeiras na fotografia.  Reconstruiu a realidade ultrapassando as fronteiras da 

utopia.  
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 Em Mad Maria, após ser pego em flagrante, ao praticar pequenos furtos, o 

índio caripuna teve suas mãos amputadas pelos trabalhadores, os quais estavam 

com o objetivo de espancar-lhe até a morte. O índio foi salvo pelo engenheiro-chefe 

Collier e sua guarda. O médico Finnegan tratou de seus ferimentos e o batizou de 

Joe, o caripuna.  Após se recuperar e sem ter para onde ir, já que sua família fora 

toda exterminada, Joe ficou prestando serviços à enfermaria onde ganhou a 

confiança de todos, principalmente de Consuelo, boliviana que havia sido resgatada 

de um naufrágio e que, por coincidência, não tinha para onde ir, pois perdera seu 

noivo em uma das cachoeiras.  Ela também ficou prestando serviços à enfermaria e 

cultivou grande estima por Joe. Os sentimentos eram recíprocos, conforme descreve 

a passagem: 

 
Mas o índio de mãos amputadas, e a moça encontrada na floresta, 
fugindo à regra que parecia estabelecida, estavam se recuperando e 
eram sinais de que a sua função básica ali como médico era salvar 
vidas e não assinar atestados de óbito. A moça estava até ajudando 
um pouco no trabalho da enfermaria. Embora mantivesse uma 
inclinação para o isolamento e estivesse sempre sombria e triste, ela 
ocupava-se, sem que ninguém pedisse, com pequenos afazeres, 
varrendo o chão, espanando, ministrando medicamentos quando 
Finnegan solicitava. O índio estava ainda impossibilitado de andar, 
recuperava-se mais lentamente devido à severidade de seu estado, 
além do mais, Finnegan notara certos edemas nos pés dele, eram 
parasitas que haviam se localizado na carapaça calosa que era a 
pele dos pés do índio. [...] O tratamento do índio foi bastante 
doloroso mas Finnegan conseguira eliminar todos os parasitas. A 
moça, que ele agora sabia se chamar Consuelo, cuidava do índio, 
aprendera a fazer os curativos necessários, tanto nos braços quanto 
nos pés, e o pobre homem já sentia até uma certa dependência dela. 
(SOUZA, 2005, p. 174). 
 

Na ficção, o índio ganhara uma protetora. Através dela, incluía-se cada vez 

mais entre a equipe médica.  Para fazer parte da equipe médica, o indígena deveria 

ter um diferencial. Souza acrescentou-lhe o diferencial: 

 

A grande companhia de Consuelo era o índio de mãos amputadas. 
Finnegan batizara o índio de Joe, Joe Caripuna, e o índio parecia 
gostar do nome. Era bastante inteligente e dono de uma memória 
excepcional. Já estava falando inglês melhor do que Consuelo e 
adorava conversar com o médico, perguntar sobre as coisas, sobre o 
mundo dos civilizados. Durante as conversas, Consuelo permanecia 
calada, mas os olhos estavam atentos e animavam Finnegan. Ela 
gastava seus dias ao lado de Joe, ajudando-o, trocando bandagens, 
correndo de um lado para outro fazendo mandados e atendendo 
pedidos do índio (SOUZA, 2005, p. 213-214). 
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Devido à sua capacidade de aprender, o indígena, de paciente, passa a 

assistente da enfermaria. Na fotografia, ele diverge dos demais por estar à vontade 

e descontraído. Na ficção, também apresenta atitude contrária ao ambiente que é 

sombrio. Ele chama a atenção por seu espírito de entretenimento:  

 
Os doentes da enfermaria número 3, isto é, aqueles em condições de 
prestar atenção ao que se passava em volta de suas camas, 
chamavam ele de Joe, Joe Caripuna, o índio. Naquele ambiente de 
morte, Joe trazia uma alegria quase que desconcertante. Durante o 
dia, perambulava pela enfermaria, fazendo proezas com os dedos 
dos pés, dançando ao ritmo de uma harmônica tocada por um 
italiano que convalescia, e conversando numa língua que era a 
síntese de todas as línguas faladas em Porto Velho. Sua única 
amiga, Consuelo, vinha uma vez por dia, escoltada por dois 
enfermeiros, fazer-lhe rápida visita. Não permitiam que ficasse com 
ele por muito tempo e isto o entristecia um pouco exatamente no 
instante em que ela se retirava. Mas a tristeza logo se dissipava e 
Joe retomava o espírito brincalhão que o tornava a figura mais 
popular do Hospital da Candelária. Aqueles dias ali lhe seriam muito 
úteis porque começaria a compreender e penetrar em alguns 
mecanismos desconhecidos do mundo dos brancos. E o mundo dos 
brancos lhe parecia cada vez mais confuso e complicado (SOUZA, 
2005, p. 348). 

 
O comportamento do indígena na imagem 7 e na enfermaria é idêntico quanto 

à distração. Porém na ficção, suas atitudes foram acentuadas. Conforme 

(SAMOYAULT, 2008, p. 17), “Todo texto situa-se na junção de vários textos dos 

quais ele é ao mesmo tempo a releitura, a acentuação, a condensação, o 

deslocamento e a profundidade.” Souza fez, a seu modo, a releitura da imagem 7, 

aprofundando-se na personalidade do indígena, que em toda a narrativa será 

retratado como uma pessoa dócil e extrovertida.  

Gradativamente, Souza nos chama a atenção para o indígena que, 

inicialmente, aparece praticando furtos, depois é quase morto pelos braçais; é 

levado à enfermaria para os cuidados médicos, começa a conviver entre médico e 

enfermeiros mesmo depois de curado dos ferimentos. Ganha a simpatia de todos ao 

seu redor, ou seja, é aceito entre os brancos. O ponto auge da presença do indígena 

na narrativa é quando ele se torna celebridade, pois aprendera a tocar piano com 

Consuelo, que foi sua professora.  Como não tinha as mãos, tocava com os pés. 

Indígena tocar piano é por si só um fato inédito, quanto mais com os pés. Souza 

envolveu o indígena no mundo da ficção. Sobre ficção, afirma Candido: 
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A literatura é essencialmente uma reorganização do mundo em 
termos de arte; a tarefa do escritor de ficção é construir um sistema 
arbitrário de objetos, atos, ocorrências, sentimentos, representados 
ficcionalmente conforme um princípio de organização adequado à 
situação literária dada, que mantém a estrutura da obra (CANDIDO, 
2010, p. 187). 

 
 Souza reorganizou um mundo cheio de conflitos e aventuras para o índio 

caripuna. Vejamos como o índio ultrapassa a fase de vítima à celebridade.  Farquar 

imaginou fazer um bom negócio sendo empresário de Joe e de sua professora. 

Pretendia apresentá-los à elite da capital federal, Rio de Janeiro. Porém, o mega 

empresário não contava com o protesto de religiosos positivistas. Eles condenavam 

a atitude de Farquar por tratar o indígena como mercadoria. 

 
Sob protestos da Igreja Positivista Brasileira e com a recusa de 
Rondon a comparecer ao evento, Joe Caripuna deu o seu primeiro e 
único concerto no Rio de Janeiro. Farquhar planejara três concertos 
na Capital Federal. Um no Catete e dois outros na sede da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro. O concerto no Catete, 
frente à hostilidade de Rondon, não pôde ser realizado, e um só 
concerto foi programado na Associação Comercial, com uma platéia 
expressiva, incluindo vários ministros, jornalistas, renomados 
intelectuais e o marechal presidente. A reação dos positivistas foi 
violenta e deixou Farquhar irritado. [...] Em manifesto divulgado pela 
imprensa, os positivistas acusavam Farquhar de ridicularizar um 
"verdadeiro brasileiro, transformando o jovem índio caripuna em 
animal de feira". O que mais irritava Farquhar é que pela primeira vez 
estava ameaçado de ter prejuízo num negócio, pois a viagem do 
índio e de sua instrutora, mais despesas de acomodação na Capital 
Federal, estava levando muito dinheiro (SOUZA, 2005, p. 453-454). 

 

Souza consegue retratar, inversamente, a situação de rejeição, conforme 

análise a partir da teoria do alfabetismo visual, estampada na fotografia (figura 7). 

Diferente da impressão passada na fotografia, o indígena, na ficção, ganha adeptos 

e defensores, inclusive entre os graduados. Como não pretendia arcar com prejuízos 

e contrariando a igreja positivista, Farquar não desistiu do show inusitado de Joe 

que foi atração no exterior, foi aplaudido, até o dia de sua morte: 

 

Mas Farquhar logo se recuperaria do frustrante acontecimento. 
Alguns dias após o malogrado concerto, foi procurado por um 
simpático compatriota, o Sr. Lawrence Halle, exportador de Nova 
York, que desejava lhe propor um negócio. Lawrence era amigo 
pessoal do gerente do Museu Americano de Barnum, a renomada 
organização fundada por P. T. Barnum e especializada em 
espetáculos com criaturas exóticas. Como costumava fazer regulares 
viagens por muitos países, o gerente sempre lhe recomendava que 
contrataria qualquer atração que Lawrence encontrasse e trouxesse 
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para ele. O índio pianista podia ser uma atração. Farquhar conversou 
muito tempo com Lawrence e juntos recordaram todas as maravilhas 
já apresentadas no Museu Americano de Barnum. Finalmente, Joe 
Caripuna e sua instrutora, Consuelo, foram entregues ao 
comerciante, sob contrato, onde Farquhar ganharia trinta por cento 
de todos os rendimentos da atração, além do ressarcimento das 
despesas com a vinda dos dois de Porto Velho para o Rio. Consuelo 
e Joe embarcaram para os Estados Unidos e chegaram em Nova 
York em dezembro de 1911. Fazia muito frio e havia neve nas 
agitadas ruas da metrópole. Joe adoeceu e teve de ficar internado 
durante dois meses num hospital. Mas quando recebeu alta, voltou a 
treinar intensamente, fazendo sua estréia na primavera de 1912, 
apresentando atrativo programa. Além de dedilhar agilmente o Hino 
nacional americano, o índio tocava, para deleite da platéia, a Valsa 
do minuto, de Chopin, em trinta segundos. Consuelo entrava em 
cena e executava a valsa de acordo com o andamento de Chopin, 
depois, Joe, seguido por um imenso cronômetro que descia em cena, 
dedilhava o piano acompanhado por uma plateia [sic] ruidosa e 
interessada. Joe Caripuna morreu de sífilis em 1927 (SOUZA, 2005, 
p. 454-455). 

 
As aventuras e desventuras vividas por Joe na narrativa são frutos da 

transcendência textual definida por Genette (2010). O enredo envolvendo o índio 

caripuna mantém relação com a imagem da figura 7, relacionam-se entre si, porém o 

indígena não é excluído do grupo de graduados. Souza o faz conviver entre os 

brancos e diplomados e cria uma situação para que o indígena seja idolatrado, 

venerado por muitos. Segundo Samoyault (2008, p. 19), “O texto aparece então 

como o lugar de uma troca entre pedaços de enunciados que ele redistribui ou 

permuta, construindo um texto novo a partir de textos anteriores”. Souza reconstruiu 

a situação do indígena e graduados (figura 7), permutando o foco de atenção. Na 

imagem, a equipe médica está posicionada ao centro, enquanto o indígena 

encontra-se ao solo, à parte do grupo. Na ficção, este torna-se o centro das 

atenções, chegando a ser idolatrado. Ainda segundo Samoyault (2008, p. 67), “A 

intertextualidade permite uma reflexão sobre o texto, colocado assim numa dupla 

perspectiva: relacional (intercâmbios entre textos) e transformacional (modificação 

recíproca dos textos que se encontram nesta relação de troca).” A partir da 

modificação de foco do indígena entre a fotografia de Merrill e a narrativa ficcional, 

Souza nos leva a refletir sobre o status do indígena na sociedade. 
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3.3 A ferrovia do diabo e Mad Maria – relações intertextuais entre a História e o 
romance 
 
 

O que A ferrovia do diabo e Mad Maria têm em comum é que ambas abordam 

acontecimentos ligados à construção da Estrada de ferro Madeira Mamoré. Há a 

coincidência de datas. No final do século XIX e início do século XX houve no Brasil 

construções de estradas férreas com investimentos de capitais estrangeiros, 

principalmente oriundos da Inglaterra e Estados Unidos. O investimento nesse tipo 

de transporte seria para encurtar distância e tempo no escoamento de mercadorias, 

e no caso da estrada de ferro madeira Mamoré, para o transporte da borracha. A 

construção das ferrovias está associada ao progresso urbanístico, e é conveniente 

ser tema de romance conforme afirma Reuter:  

 
A urbanização que se acelera nos séculos XIX e XX impõe o tema da 
cidade. Este vai ser trabalhado em diferentes níveis no romance. 
Substitui lugares tradicionais (castelo, cortes, caminhos...) por um 
lugar que concentra trajetos espaciais  e sociais antes divididos (dos 
bairros elegantes aos bairros pobres), simboliza de fato a mobilidade 
social e a aventura individual. [...] Os progressos técnicos impõem-se 
progressivamente nos transportes. Deste ponto de vista, é toda uma 
visão do espaço e do tempo que se modifica. O encurtamento dos 
deslocamentos significa uma redução do tempo das viagens ( e de 
certas separações ou fugas) e um aumento do espaço disponível 
conhecido (REUTER, 2004, p. 18-19). 
 

A construção da estrada de ferro Madeira Mamoré mobilizou povos de 

diferentes nacionalidades que compartilharam aventuras, estas foram contadas por 

Ferreira sob a visão histórica e documental e recontadas por Souza sob a ótica 

ficcional. Um texto nos faz remeter a outro.  Ainda, segundo Reuter (2002, p. 153): 

“Na verdade, nenhum texto pode fazer sentido sem as suas remissões aos outros 

textos e às realidades do mundo” Então vejamos algumas remissões entre esses 

dois objetos de estudo. 

Tanto para trabalhadores braçais como para trabalhadores diplomados, era 

desafiador viver no meio de animais selvagens, das doenças tropicais, da 

insalubridade da região, do calor infernal do dia, do frio intenso das madrugadas, do 

perigo, da escassez e do medo, suportando tudo isso isolados do mundo civilizado. 

Mas nem todos suportavam essa situação e chegavam ao estágio de insanidade 

mental, conforme relato de Ferreira:  
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Todo o pessoal da construção sofria mais ou menos dos ataques das 
doenças, que se apresentavam com os mais diversos sintomas. 
Muitos apresentavam sinais de alienação mental. A doença do 
irlandês Manning, por exemplo, foi assim descrita por um engenheiro: 
“Durante o dia ele passava muito bem, mas, logo que a noite caía, 
seu estado agravava. Imaginava, então, que toda a expedição tinha 
abandonado Santo Antônio de regresso aos Estados Unidos. Certa 
vez, passou a mão numa espingarda e fez menção de dispará-la a 
esmo pelo acampamento, repetindo sempre: ‘Os demônios estão me 
perseguindo. Já os expulsei uma vez, mas eles vêm de novo, em 
bando, me lamber’. Depois disso tinha-se o cuidado de não deixar 
nenhuma arma de fogo ao seu alcance; contudo, no dia seguinte, 
pedíamos a todos da turma que não lhe revelassem as alucinações” 
(FERREIRA, 1981, p. 118). 

 
Esse caso de alucinação ocorria no período da noite. Os demais 

trabalhadores tomavam medidas preventivas para não serem atacados pelos 

insanos, como por exemplo esconder as armas de fogo. Na ficção, Souza aponta um 

único motivo para essas alucinações: seria um dos sintomas da malária. Ainda na 

ficção, a noite é o momento dos insanos incomodarem, mas os que estavam sãos 

precisavam dormir e tomaram uma atitude inusitada para solucionar o problema: 

 

— Não posso fazer nada. Trata-se de um ataque de malária 
falciparum. Os parasitas se localizaram no cérebro de cada um 
deles. Poderiam ter escolhido os intestinos, provocando diarréias. No 
cérebro o parasita provoca delírios. Logo entrarão em coma e 
morrerão. O tratamento desta forma de malária não é difícil, mas aqui 
não tenho recursos. O senhor sabe que todo o meu trabalho aqui é 
preventivo. — Quer dizer que eles vão ficar urrando? — Até entrarem 
em coma. Sinto muito, não posso fazer nada para ajudá-los. — 
Poderão urrar a noite toda, não é verdade? — Não é possível 
precisar o tempo que resistirão delirando. Todos apresentam sinais 
de cachexia. . . — Mas temos de ter pena de nossos ouvidos e dos 
ouvidos dos outros homens. Quando acontecem essas crises de 
alucinações, não há quem possa dormir com os gritos. E nós 
precisamos dormir. —Todos precisam dormir, mas não tenho nada 
que possa acalmá-los. — Eu sei, doutor. Mas podemos dar uma 
solução provisória para o problema. Finnegan está intrigado, nas 
palavras do engenheiro há uma lassidão perigosa. — Solução 
provisória! — disse Finnegan. — Já fizemos isto algumas vezes. 
Collier faz sinal para os guardas de segurança que prudentemente 
estão postados entre os caibros do dormitório, as armas 
descansadas mas à mão. Os guardas, como se já soubessem do 
que se tratava, estremeceram. — Vocês aí, é vocês mesmo — gritou 
Collier. — Vamos amarrá-los nas redes (SOUZA, 2005, p. 133-134). 
 

Quanto aos momentos de insanidade, é possível observar que foram tomadas 

medidas preventivas de sossego: no relato histórico, escondem-se as armas de 

fogo; na ficção, prendem-se os doentes às redes. Souza deu sequência ao problema 
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causado pelos transtornos mentais. Segundo Genette (2010, p. 58), “A sequência 

difere da continuação, pois não continua uma obra visando levá-la a termo, mas ao 

contrário, para lançá-la além do que inicialmente era considerado seu fim.” Essa 

sequência alterou a gravidade da situação.  O nível de tensão para o problema da 

insanidade é amenizado na ficção, já que as armas de fogo foram substituídas por 

redes e a causa da insanidade de alguns trabalhadores é atribuída à malária. 

Farquar também fora tachado insano na ficção: 

 
Lauro Müller era um homem corpulento, pele muito branca e leitosa e 
sardas nas bochechas. Não parecia um sulamericano, a não ser 
pelos dentes estragados. Por um acaso veio sentar-se na mesma 
poltrona onde estava Farquhar com uma taça de champanha na 
mão. Conversaram e Lauro Müller disse que o considerava um 
homem bastante louco e que o Brasil precisava de loucos como 
ele pois só os loucos seriam capazes de investir confiando no 
futuro, sem imediatismo. O brasileiro deixou Farquhar intrigado 
porque aquele comentário era uma espécie de convite e pelo fato de 
estar sendo considerado um louco sem nenhuma razão aparente. 
[...]Embora a idéia de ser um louco lhe desagradasse, decidiu 
investigar o Brasil, a América do Sul não seria uma novidade porque 
já estava na Colômbia com um negócio muito rendoso que superava 
em menos de um ano três vezes o capital investido, investimento 
este quase que inteiramente financiado pelo próprio governo 
colombiano (SOUZA, 2005, p. 93-94) [grifo nosso]. 

 

Ele planejara construir a Estrada de Ferro em apenas dois anos. Era um 

otimista nato e se sentia ofendido ao saber que era  motivo de zombaria em Londres 

e Nova York quando afirmavam que a sua E. F. Madeira – Mamoré “ligava nenhum 

lugar a lugar nenhum” (FERREIRA, 1981, p. 202). Esse ponto de saída e chegada 

da ferrovia é citado e parafraseado por Souza: 

  
— Pois é, antes de nós já estiveram outros malucos tentando abrir 
uma ferrovia por aqui. — Ingleses? — Americanos. O Coronel 
Church andou por aqui por volta de 1870. Você ainda nem tinha 
nascido, rapaz, e ele já estava aqui com os homens dele e com a 
idéia maluca de fazer uma ferrovia. — Idéia maluca? — Maluca, é 
claro! Collier baixou a lanterna e não disse mais nada. Largou os 
galhos e folhas, escondendo novamente a locomotiva em seu túmulo 
de lama e capim. Caminhou até a beira do barranco, balançando a 
lanterna e abandonando Finnegan na escuridão. Pensava em certa 
noite e este pensamento lhe reafirmava que tudo aquilo não passava 
de maluquice. Era inverno em Richmond, Virginia, no ano de 1909, 
ele julgava-se aposentado e perguntava a Farquhar por que diabo 
tinham resolvido construir uma estrada de ferro que saía do nada e 
levava a parte alguma (SOUZA, 2005, p. 336-337) [grifo nosso]. 
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No romance, há a referência à utilidade da ferrovia através de um diálogo 

direto entre o engenheiro Collier e o empresário Farquar.  Em Genette (2010, p. 15), 

“O intertexto [...] é a percepção pelo leitor de relações entre uma obra e outras, que 

a precederam ou a sucederam.” A obra Ferrovia do Diabo precede à Mad Maria e 

entre elas há relação de sentido quanto aos pontos extremos da ferrovia, ambos 

ressaltando que tanto o ponto de partida como o de chegada compreendem a lugar 

nenhum. E eis que nesse espaço preenchido pelo vazio surge um piano, fato 

também registrado por Neville Craig: “[...] reencontra-se um pouco dessa dissimetria 

grotesca na cena do transporte de um piano de cauda alemão, lembrança de um 

fazendeiro boliviano à esposa, em barcos e manualmente, por todo o trecho 

encachoeirado dos rios Madeira – Mamoré [...] (HARDMAN, 2005, p. 131). O piano, 

de um boliviano de poderes aquisitivos, sendo transportado no rio pode ser 

equiparado ao gramofone, tipo de toca-discos, de um norte-americano de alto 

escalão, ocupando espaço numa varanda. Ambos os objetos no interior da selva 

amazônica podem representar a disparidade entre o espaço rústico e a tecnologia 

dos instrumentos sonoros.  

 
Figura 8 – Vista parcial da varanda de residência em Porto Velho (Rondônia). Cerca de 1909-1910. 
Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 12,50x17,30cm. IC 20260 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 
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Porém, o que para uns pode parecer disparidade, para outros pode ser o 

início do progresso, mesmo sendo imposto. Na ficção, o piano é responsável, 

principalmente, pelo desencadeamento de ações entre Joe e Consuelo. O piano une 

cada vez mais esses dois personagens no desenrolar do enredo. Vejamos a 

passagem desse instrumento musical também em A Ferrovia do Diabo:  

 
Cargas de 250 a 300 kg são às vezes transportadas à Bolívia nas 
mesmas embalagens em que vêm do Pará; e disseram-me que 
mesmo pianos têm sido assim conduzidos, e – é extraordinário 
relatar – têm chegado inteiros a Santa Cruz de La Sierra. 
(FERREIRA, 1981, p. 115).  

 

Em Ferreira, pianos transportados têm como destino Santa Cruz de La Sierra, 

em Mad Maria, são recorrentes as referências ao país vizinho, a Bolívia. O enredo 

em torno do piano inicia-se com o sonho da boliviana Consuelo, de possuí-lo. Agora, 

a cidade boliviana escolhida por Souza foi Sucre, não como destino do piano, mas 

de procedência. Ainda, pelo lado histórico, Sucre é a capital constitucional e sede do 

Poder Judiciário da Bolívia, ou seja, tem grande importância para o país.  Na ficção, 

Souza relata uma importância para a cidade: “Sucre tinha sido declarada capital e o 

povo lutava para fazer valer este direito” (SOUZA, 2005, p. 81). Na narrativa, o piano 

deveria desembarcar em Guajará-Mirim, porém fora despedaçado durante o 

naufrágio. Vejamos a passagem em que Consuelo se apresentava em Sucre:  

 
O teto de um palco de teatro, o pequeno teatro municipal de Sucre, a 
platéia lotada de senhoras felizes e as lâmpadas de carbureto sendo 
acesas uma a uma. Ela entrou no palco e as cortinas não estavam 
levantadas. Sentia-se nervosa e os pés acutilados pelo sapato 
apertado e pela má circulação em mil pontas de alfinetes. A roupa 
apertava também e o calor aumentava, a corrente sangüínea parecia 
fluir para o seu rosto corado de medo e expectativa. Segurava um 
pacote de partituras. Um medo terrível e ao mesmo tempo 
voluptuoso que aumentava e queria obrigá-la a chorar quando a 
cortina foi abrindo quase sem ruídos e ela se viu no meio de muitas 
crianças vestidas com esmero e que se curvavam diante do público 
que aplaudia, aplausos fortes, como um trovão (SOUZA, 2005, p. 
80). 

 
Depois do naufrágio, a pianista boliviana fora encontrada desacordada pelos 

trabalhadores da Ferrovia e levada para a enfermaria e submetida aos primeiros 

socorros. Desamparada e sem destino, convive entre os trabalhadores e passa a 

prestar serviços à enfermaria a pedido do médico. Ao tratar do indígena Joe, o qual 

teve as mãos amputadas, simpatizou-se por ele a tal ponto de ensinar-lhe a tocar
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piano com os pés. Consuelo, como professora, conseguia enxergar múltiplas 

capacidades de Joe e admirava sua inteligência.  Os dois fizeram apresentação para 

políticos durante a visita desses às instalações da Ferrovia. Com o apoio de 

Farquar, apresentaram-se no Rio de Janeiro e seguiram para as apresentações 

internacionais. Como se pode observar, Souza colocou o piano em destaque na 

narrativa. Ele criou um universo literário para esse instrumento. Sob a ótica de 

Samoyault:  

 
A literatura se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo que 
foi. Ela a exprime, movimentando sua memória e inscrevendo nos 
textos por meio de um certo número de procedimentos de 
retomadas, de lembranças e de re-escrituras, cujo trabalho faz 
aparecer o intertexto (2008, p. 47). 

 
O conhecimento do mundo real serviu como pano de fundo para que Souza 

fizesse a releitura e a reescrita do piano transportando-o assim para a ficção. 

Quanto ao mundo da ficção, afirma Eco (2002, p. 91): “[...] na medida em que 

acrescenta indivíduos, atributos e acontecimentos ao conjunto do universo real (que 

lhe serve de pano de fundo), podemos considerá-lo maior que o mundo de nossa 

experiência.” Souza explorou o caso do piano, tornando-o presente no decorrer da 

narrativa, iniciando com o mesmo sendo despedaçado no naufrágio, depois há 

lembranças de Consuelo se apresentando em um concerto na Bolívia. Em seguida o 

cenário muda para o interior da Amazônia brasileira onde a jovem aproveita a 

destreza e habilidade do indígena caripuna para ensinar-lhe a tocar piano. Juntos, 

os dois fazem apresentações nacional e internacional. Esses são os “panos de 

fundo” acrescidos ao piano na ficção. 

Na história da ferrovia, os índios exerciam o papel de guias dos navegadores 

já que conheciam muito bem os trechos encachoeirados. Vejamos o que relata 

Ferreira: 

 
As cachoeiras em geral localizam-se distantes umas das outras, por 
vezes dezenas de quilômetros entre duas consecutivas, trechos em 
que o rio corre manso, oferecendo condições normais de navegação. 
Passar através das cachoeiras com êxito exigia um perfeito 
conhecimento dos seus canais. Os índios bolivianos, que eram 
moradores principalmente na foz do rio Beni, sempre foram 
considerados os melhores práticos na região, isto é, grandes 
conhecedores dos canais das cachoeiras, guiando atrás deles 
as embarcações dos viajantes e negociantes. Entretanto, os três 
saltos – e algumas cachoeiras principalmente em certas épocas do 
ano – tinham que ser contornados por terra. [...] Os viajantes e 
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negociantes que navegavam naqueles 400 km de rio encachoeirado 
sempre tomavam todas as providências prévias necessárias: as 
embarcações não ultrapassavam certo tamanho; eram feitas 
provisões necessárias de víveres, medicamentos, armas e munições; 
os remadores (remeiros) deviam ser fortes e resistentes; deviam 
levar cordas de linho especiais (sirgas), com as quais eram as 
embarcações arrastadas através das correntezas etc. Ao longo das 
cachoeiras, habitavam muitas tribos de índios, que, dependendo 
dos viajantes e negociantes, atacavam-nos ou eram por eles 
atacados, ou com eles mantinham relações amistosas, 
auxiliando-os inclusive nas penosas travessias. Eram 
freqüentes os naufrágios, com perdas de vidas e de cargas 
(FERREIRA, 1981, p. 20-21) [grifo nosso]. 

 

Encontramos em Mad Maria a presença dos indígenas prestando socorro aos 

naufragados, ou seja, o que prevalece é a relação amistosa: 

 
Agora, enquanto Consuelo reza fervorosamente, Alonso acompanha 
os índios que puxam as cordas da balsa sem se descuidar. 
Procurara contratar os melhores em Santo Antônio, estava gastando 
um bom dinheiro com aqueles homens e prometera uma recompensa 
extra caso o piano, chegasse intacto no pequeno povoado de 
Guajará-Mirim, depois de passar por todas as corredeiras. Mas 
Alonso não tinha muita confiança naqueles índios, achava-os lerdos, 
eram fortes mas não demonstravam usar toda a força que pareciam 
ter nos braços. Ele sabia que se alguma coisa desse errado, aqueles 
índios não moveriam uma palha além do trabalho de puxar as cordas 
que estavam fazendo. [...] Vendo que uma das cordas está prestes a 
escapar das mãos dos índios, ele corre e junta-se a eles. Consuelo 
não gostaria de ver o marido chegar ao extremo de se juntar aos 
índios, mas naquele instante, quando a balsa parecia entregue ao 
poder da corredeira, ela aprovou a atitude do marido e redobrou as 
promessas, mandaria celebrar uma missa a cada sexta-feira durante 
um ano, na mais bela igreja da cidade, a Basílica Metropolitana 
(SOUZA, 2005, p. 31). 

 
Os episódios recorrentes de naufrágios ocorridos na história e relatados em A 

Ferrovia do Diabo são reproduzidos no início do romance, quando o noivo da 

boliviana Consuelo morre afogado. Idêntico à história, os índios prestaram socorro 

aos viajantes. Esse fato histórico é mencionado de forma explícita na ficção, levando 

em consideração o fato do naufrágio e que os índios eram importante mão de obra 

para auxiliar os navegadores. Podemos chamar essa referência dos fatos de alusão, 

ou seja, o mesmo fato está presente nas duas obras. Conforme Samoyault, (2008, p. 

51), “A percepção da alusão é frequentemente subjetiva e seu desvendamento 

raramente necessário para a compreensão do texto.” Ou seja, não precisaríamos 

recorrer ao primeiro texto para entender o segundo, haja vista que o segundo é uma
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ficção e independe do mundo exterior.  Para reconhecer a alusão é necessário que o 

leitor tenha memória para recuperar o texto aludido. 

Em Mad Maria, o indígena Joe praticava pequenos furtos. Entrava nas tendas 

dos trabalhadores enquanto estes estavam ausentes. Como tinha a destreza de 

aparecer sem ser visto, os alemães culpavam os barbadianos pelos sumiços de 

pequenos objetos, fato que acarretou uma rixa entre esses dois grupos: 

 
O alemão, mal equilibrando o trapo nas costas, aproxima-se dos 
barbadianos, segurando a picareta quase como uma arma. Apenas 
uma manhã sem usar a camisa já lhe tinha provocado queimaduras 
de sol nas costas, a pele ficou vermelha como uma vitela 
malpassada, e arde. — Ei, volte aqui, ficou maluco — grita um de 
seus companheiros, pressentindo no ar cheiro de desgraça. Mas o 
homem não pára, está decidido, as costas lhe fazem sofrer e ele está 
descontrolado. Por isto, segura o primeiro barbadiano que encontra, 
agarra pelo colarinho e o outro fica perplexo, não estava esperando 
aquela agressão. — Eu quero saber qual de vocês me roubou a 
camisa? [...] O barbadiano, bem mais forte e mais alto que o alemão, 
solta um suspiro e desvencilha-se do agressor, afastando-o 
facilmente com poucos movimentos e um empurrão. Os guardas 
aparecem, as armas engatilhadas apontando para os dois grupos de 
homens. [...] Sem que ninguém espere, ele investe contra os 
barbadianos, segurando a picareta no ar com duas mãos. Embora de 
costas, os barbadianos ficam unidos como por uma descarga de 
eletricidade. Reúnem-se no momento exato em que o rapaz alemão 
partiu correndo com a picareta levantada, pronto para matar. Tudo 
acontece muito rapidamente e é assim que sempre muitos levam a 
pior diariamente por ali. Um dos barbadianos trazia um machete 
preso à cintura, ele saca a arma e com um movimento preciso gira a 
lâmina com toda a força decapitando o rapaz alemão. Um rumor 
seco e gutural escapa de todas as gargantas e os homens ficam 
estáticos, dominados pela surpresa, inclusive o autor da decapitação. 
A cabeça do rapaz, a boca aberta e os olhos esbugalhados, parece 
levitar no espaço, rolando como uma bola que gravita impulsionada 
por forças anárquicas, até começar a cair enquanto o corpo 
estremece, sem largar a picareta, tombando na lama esguichando 
um jato de sangue vermelho-escuro. [...] Alguns homens arrastam o 
corpo decapitado e procuram pela cabeça que desapareceu na lama. 
Outros partiram para os barbadianos e engalfinharam-se, gerando 
um tumulto (SOUZA, 2005, p. 35-37). 

  

Souza desencadeou uma sucessão de acontecimentos a partir do furto da 

camisa de um alemão o qual quis tirar satisfação com os possíveis suspeitos do 

delito. O clímax desse primeiro momento ocorre com a decapitação do alemão pelo 

barbadiano. A tensão entre alemães e barbadianos só aumenta. Brigam entre si e é 

preciso que o engenheiro-chefe tome uma solução drástica para que cessem o 



 
 

70 

 

tumulto. Vamos ao segundo momento de tensão, em que o engenheiro quase é 

responsável por uma chacina: 

 
— Isto aqui é um lugar de trabalho, não é uma competição de luta. 
Parem de lutar, é uma ordem. Perderam a razão? Ficaram loucos, 
seus idiotas? Mas os homens parecem não ouvir o engenheiro e 
continuam a lutar, revolvendo a lama porque o sangue lhes martela 
na veia e somente o ódio pode agora movimentá-los, nenhuma 
palavra, nenhuma ordem seria registrada naquelas cabeças 
disformes que a lama aderira em contornos aberrantes. Collier é um 
homem de porte musculoso e barba pontiaguda, muito bem tratada, 
a sua voz é poderosa e ele sabe que agora deve começar a agir na 
única linguagem capaz de fazer cessar o tumulto. [...] Por isto, ele 
toma uma winchester de um dos guardas de segurança e começa a 
disparar a arma para o ar. [...] Ele abaixa a winchester e aponta na 
direção dos homens que lutavam, formas de lama que só a fúria 
define, puxa o gatilho mas a arma está descarregada. Ele joga fora a 
winchester e ordena: — Abram fogo! Os guardas não compreendem 
a ordem de Collier, vão apontando as armas, maquinalmente, mas 
parecem não acreditar realmente que o engenheiro está ordenando 
um fuzilamento. Collier rapidamente aproxima-se dos guardas e dá 
um safanão no que está mais próximo, jogando longe o chapéu de 
cortiça • do homem. — Eu disse, fogo! É ordem. Fogo sobre essa 
canalha. Os guardas começam a atirar, quase sem fazer pontaria, 
como se o alvo fosse todo o lamaçal. [...] — Parem, não atirem — 
grita um alemão. — Piedade. — Não atirem, pelo amor de Deus. 
Collier levanta o braço e os guardas param de atirar. [...] Os que 
sobreviveram vão levantando e cada um caminha para o seu 
trabalho. Estão imundos, enlameados, alguns com cortes e feridas 
sangrando. — Recolham os mortos — ordena Collier aos guardas. 
(SOUZA, 2005, p. 38- 40) 

 
Nesse segundo momento de tensão é que acontece a barbárie: foi preciso 

que a guarda atirasse contra os trabalhadores a mando do engenheiro Collier.  Em A 

Ferrovia do Diabo, também encontramos um caso parecido de extermínio.  O caso 

inicia-se envolvendo, não furto, mas roubo de objetos pelos índios que usavam arco 

e flecha para aterrorizar suas vítimas: 

 
Uma formidável dificuldade ligada à construção da ferrovia tinha 
provavelmente sido relegada: a região através da qual ela tem de 
passar é infestada pelos temíveis índios Parintintin e Araras, que 
frequentemente atacam os batelões que passam pelo trecho 
encachoeirado, subindo-o ou descendo-o. Eles fizeram um assalto à 
instalação dos engenheiros em Santo Antônio, que aliás tornou-se 
desastrado para os próprios índios. Em uma pequena choça que 
ficava separada, e não distante do ponto onde os índios surgiram na 
floresta, o médico estava nesse momento atendendo um pobre 
homem que se achava nas últimas da sua varíola. Ouvindo o grito de 
guerra dos índios, o médico abandonou o seu paciente, correndo em 
direção a Santo Antônio, seguido por uma chuva de flechas, das
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quais felizmente todas erraram o alvo. Os engenheiros e artífices, 
despertados, agarraram suas armas e prepararam-se para defender-
se; em conseqüência, os frustrados selvagens, apressaram o fim do 
moribundo, e levaram suas roupas como o único troféu da sua 
façanha. Foi um evento fatal, porque a doença repugnante que é a 
varíola rapidamente propagou-se entre os índios, fazendo muitas 
vítimas e sem dúvida impressionando-os com a crença de que a 
vingança dos céus caiu sobre eles por terem atacado os homens 
brancos (FERREIRA, 1981, p. 93-94). 

 
Assim como em Mad Maria, vemos que em A Ferrovia do Diabo o roubo de 

roupa é motivo de embate. No romance, houve decapitação, feridos e mortos. No 

relato histórico, os índios costumavam atacar com arco e flecha os trabalhadores. 

Porém, nesses ataques, um caso inusitado acontece: as peças de roupas roubadas 

foram as responsáveis pela transmissão da varíola entre os indígenas, já que a 

doença era transmitida também por meio de itens contaminados como roupas e 

lençóis. Os índios levaram consigo a doença que foi motivo de muitas mortes.  

Em Mad Maria, os alemães e barbadianos (negros e brancos) viram-se 

encurralados pelas armas de fogos da guarda de Collier. Em A Ferrovia do Diabo, os 

indígenas sofreram com a contaminação da doença pelos brancos. O alvoroço dos 

trabalhadores por serem vítimas de furtos/roubos e as consequências desastrosas 

estão presentes nas duas obras.  Conforme pontua Samoyault (2008, p. 9-10), “A 

retomada de um texto existente pode ser aleatória ou consentida, vaga lembrança, 

homenagem explícita ou ainda submissão a um modelo, subversão do cânon ou 

inspiração voluntária”. A relação entre índios e trabalhadores na ficção submeteu-se 

à estrutura/modelo do relato histórico: delito + revolta + punição. Tal estrutura pode 

ser considerada uma pastiche. Segundo Samoyault (2008, p. 57) “O autor de 

pastiche interpreta como uma estrutura fatos redundantes do modelo e [...] graças 

ao artifício de um novo referente, reconstrói esta estrutura mais ou menos fielmente, 

segundo o efeito que quer produzir para o leitor.” Na ficção, Joe não faz uso de arco 

e flecha e nem de nenhum tipo de armamento, reproduzindo ao leitor a imagem 

menos selvagem do indígena. Dessa forma, a intertextualidade entre as duas obras remete à 

ideia de que “[...] um texto não existe sozinho, é carregado de palavras e pensamentos mais ou menos 

conscientemente roubados, sentem-se as influências que o subtendem, parece sempre possível nele 

descobrir-se um subtexto” (SAMOYAULT, 2008, p. 42). Diante disso, tornam-se evidentes os pontos de 

identificação entre A Ferrovia do Diabo e Mad Maria, por meio de elementos que estabelecem esse 

diálogo intertextual entre as duas obras. 
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4 A INTERTEXTUALIDADE COMO ELEMENTO COMPOSICIONAL EM MAD 
MARIA, SOB A ÓTICA DO CAPITALISMO DE KARL MARX 
 
 

Com a queda do feudalismo e o início do capitalismo (século XI ao XV) houve 

o movimento migratório em direção às cidades. O mundo rural perdera seu espaço. 

O capitalismo iniciou-se com a burguesia e atingiu seu apogeu com a revolução 

industrial. O surgimento da máquina a vapor e dos motores proporcionou a evolução 

nos meios de transporte a começar pelos navios e locomotivas. 

O trem de ferro é talvez um dos mais expressivos símbolos da 
modernização, interface tecnológica e econômica da modernidade. 
No turbilhão das mudanças que ocorreram entre o final do século XIX 
e o início do século XX, a implementação do transporte ferroviário 
deixou marcas profundas nas gerações que vivenciaram esse 
momento, cujos avanços tecnológicos modificaram a vida cotidiana 
no mundo e, em especial, no Brasil. A Revolução Científico-
Tecnológica estava em pleno curso e a força da velocidade de uma 
locomotiva simbolizavam a rapidez com que a revolução tecnológica 
alcançaria nosso país (MAIA, 2009, p. 45). 

 
O fato de se construir uma estrada de ferro no interior de uma floresta só foi 

possível devido ao avanço tecnológico proporcionado pela industrialização e à 

ambição que Farquar tinha em ampliar seu poderio econômico investindo em 

ferrovias. A inauguração da primeira ferrovia do mundo ocorreu em 1825 e a 

invenção do barco a vapor em 1787, ambas contribuíram para o transporte de 

grandes volumes de mercadorias e encurtaram as distâncias entre as cidades, 

países e continentes. O barco a vapor, além de transportar todo o equipamento para 

a construção da ferrovia, transportava também grande contingente de trabalhadores.  

A seguir, o depoimento sobre o primeiro grupo de trabalhadores da ferrovia, saindo 

de Nova York com destino a Santo Antônio, sob a responsabilidade da empreiteira 

May, Jekyll & Randolph, contratada por Farquar. 

 
Na tarde de 6 de maio de 1907, o engenheiro-chefe-assistente e seu 
grupo de doze engenheiros assistentes, um médico e um cozinheiro, 
deixaram Nova York no navio Grangense da linha Booth. Cinco ou 
seis engenheiros assistentes suplentes, um cozinheiro, diversos 
outros assistentes menores e diversas toneladas de suprimentos 
foram deixados para seguirem no próximo vapor. [...] Uma turma de 
trabalhadores, consistindo de cem homens, foi também organizada 
em Belém, provisões para três meses foram compradas e essa
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multidão heterogênea embarcou na parte inferior do vapor, como 
passageiros de terceira classe (FERREIRA, 1981, p. 197-198). 
 

Figura 9 – Desembarque do navio "M.M.RWAY Co.", Porto Velho (Rondônia). Cerca de 1909-1910. 
Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 12,40x17,20cm. IC 20203 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 

 
Na imagem, prevalecem os homens bem vestidos (há os que usam até terno), 

com a exceção de poucos e outro que carrega um caixote. Muitos parecem apreciar 

o ambiente. Os tripulantes estão espalhados no vapor, uns descem e outros 

permanecem em seu interior. A imagem está próxima à câmera, aumentando mais 

ainda a dimensão da embarcação.  A aproximação da imagem intensifica, no olhar 

do espectador, a qualidade e a dimensão do espaço do navio. Aqui, o navio, além de 

transportar os trabalhadores, equipamentos, mantimentos e toda a estrutura da 

ferrovia, simboliza também a chegada da tecnologia à selva amazônica. Dondis faz 

menção a esse novo mundo criado ou modificado pelo homem: 

 
A visão define o ato de ver em todas as suas ramificações. Vemos 
com precisão de detalhes, e aprendemos e identificamos todo 
material visual elementar de nossas vidas para mantermos uma 
relação mais competente com o mundo. Esse é o mundo no qual 
compartilhamos céu e mar, árvores, relva, areia, terra, noite e dia; 
esse é o mundo da natureza. Vemos o mundo e criamos, um mundo 
de cidades, aviões, casas e máquinas; é o mundo da manufatura e 
da complexidade da tecnologia moderna (DONDIS, 2003, p. 85). 
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O empresário Farquar também via que a construção da estrada de ferro 

Madeira –Mamoré era oportunidade de um excelente negócio lucrativo. Queria não 

só dominar o transporte ferroviário do Brasil, mas sim da América Latina: “Em 1905, 

surge no Rio de Janeiro, o empresário norte-americano Percival Farquar Unidos [...]. 

Antes ele já havia realizado muitos empreendimentos tanto nos Estados Unidos 

como na América Central, sempre com sucesso” (FERREIRA, 1981, p. 192). 

Inicialmente, em 1861, a ideia de se construir uma ferrovia para substituir o trecho 

encachoeirado partiu da Bolívia: [...] pretendia-se com essa solução colocar os 

Andes às portas do Atlântico, e de tal maneira que todo o comércio da Bolívia, toda 

a sua exportação, se fizesse através do Amazonas (FERREIRA, 1981, p. 183). 

Havia as razões contrárias e as favoráveis em relação a essa construção; antes da 

inicialização da construção por Farquar, afirmou o engenheiro Alexandre Haag em 

uma conferência, em 1886:  

 
Não tenho confiança nas vantagens presentes ou futuras da estrada 
de ferro Madeira – Mamoré, tais como as consideram seus 
apologistas. Acredito, ao contrário, que apenas servirá a uma região 
limitada, pobre e sem recursos para compensar os sacrifícios de vida 
e dos capitais avultados que a sua construção e conservação 
exigem! (FERREIRA, 1981, p. 179). 

 
Apesar de opiniões contrárias à construção da ferrovia, o capitalismo fez 

efervescer mais ainda a concretização da ferrovia, haja vista o crescimento anual da 

extração da borracha em solo amazônico no final do século XIX e início do século 

XX, ocasionado pela grande procura do produto no mercado internacional, 

principalmente pela indústria automobilística. Nessa transição de séculos, a 

Amazônia possuía o monopólio da produção da borracha a partir do látex da 

seringueira, planta nativa da região.  Os produtores da borracha, Brasil e Bolívia, 

precisavam garantir um caminho eficiente para o transporte da borracha evitando os 

prejuízos eventuais ocasionados por naufrágios das mercadorias nas travessias da 

cachoeira, e assegurar os lucros obtidos nas negociações. Veremos, neste capítulo, 

passagens em que a odisseia da estrada de ferro Madeira-Mamoré não tem 

vergonha de mostrar o capitalismo aflorando em meio à selva amazônica.  “A 

história do capitalismo é toda ela a história de um prodigioso desenvolvimento da 

produtividade por meio do desenvolvimento da tecnologia” (MARX, 2013, p. 42). A 

história do capitalismo se repete dentro da história da ferrovia, no interior da
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Amazônia onde o progresso tecnológico insiste em se implantar, mesmo depois de 

tentativas frustradas. 

 
 
 

4.1 Personagens históricos e fictícios – um entrelaçamento no romance 
 
 

Percival Farquar atuou como grande empreendedor na indústria ferroviária. 

Seu nome está estreitamente ligado à construção da Estrada de Ferro Madeira – 

Mamoré, e por isso é o personagem capitalista, tanto na história como na ficção. 

Aplicou capital estrangeiro no desenvolvimento do Brasil, e analisou que investindo 

ali poderia expandir seus negócios e aumentar os lucros. Realmente construiu 

fortuna em diversos setores: energia elétrica, bondes, construção de portos e 

ferrovias. Era detentor das empresas brasileiras: Brazil Railway Company, Itabira 

Iron Ore Co. Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia e a Aços Especiais 

Itabira. Fundada em 1906, a Brazil Railway Company interligaria ferrovias na 

América do Sul. Foi vice-presidente da Atlantic Coast  Electric Railway Co. e da 

Staten Island Electric Railway Co.; ambas prestavam serviços de bondes em Nova 

York. Foi diretor da Companhia de Eletricidade de Cuba e vice-presidente da 

Guatemala Railway. Sua pretensão era expandir e dominar o sistema ferroviário 

latino-americano. Impulsionou a industria ferroviária e a exploração de minério de 

ferro. Foi também concessionário de serviços públicos. Farquar chega ao Rio de 

Janeiro, capital brasileira, em 1905.  Através da Brasil Raylway Company investiu 

em ferrovias, portos, docas, abatedouros e frigorífico. Ampliou ainda mais seus 

negócios com a concessão dos bondes no Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda, o 

fornecimento de gás e eletricidade estava sob a responsabilidade de Farquar. Ele 

enxergava oportunidade de grandes e vastos negócios no Brasil. Chegou a construir 

um grande hotel na cidade de Rio de Janeiro. 

 
Não só de ferrovias vivia Farquar. Em 1911 ele adquire um hotel de 
Antonio Prado. Funda a Companhia do Guarujá e contrata Ramos de 
Azevedo, que construiu um novo hotel com 220 apartamentos. O 
Grand Hotel de la Plage foi inaugurado em 1912 e era composto de 
quatro grandes edifícios, alguns com três e outros com quatro 
andares. Era servido por elevadores e os apartamentos dispunham 
de terraços, dos quais se desfrutava a bela paisagem sobre o mar. 
Foi construída em madeira compensada importada de Geórgia. Os 
quartos eram dotados de água quente e fria, aparelhos telefônicos 
em cada apartamento e instalações de luxo. Havia áreas de ginástica 



 
 

76 

 

sueca, dois parques e uma centena de cabines de banho (MILANI, 
2017, p. 27). 

 
Porém, em 1919, é decretada a falência da Brasil Raylway Company. Como 

empresário nato, via outra oportunidade de empreendimento em solo brasileiro: o 

ramo siderúrgico. Pretendia implantar a Itabira Iron Company, mas por motivos 

políticos é impedido de pôr seu projeto em ação. Embora ter sofrido resistência 

política, Farquar não desiste e parte para o próximo e último investimento brasileiro 

no ano de 1944, a Acesita – Aços especiais Itabira, a qual passa a ser administrada 

pelo Banco do Brasil a partir de 1952. Já muito doente, falece em 4 de agosto de 

1953, nos Estados Unidos. Em sua vida, respirou negócios.  Por mais de quatro 

décadas, Farquar, além de investir no Brasil, contribuiu para o seu desenvolvimento 

industrial. Muitos de seus empreendimentos foram concretizados graças a 

investimentos estrangeiros. Ele deu o pontapé inicial para o desenvolvimento 

econômico brasileiro. Em 7 de setembro de 1905, Farquar funda o Porto of Pará, um 

sistema de navegação e estrutura portuária para escoar produtos amazônicos. 

Curiosamente, este dia e mês, 7 de setembro, encontra-se no romance Mad Maria, 

não como início de empreendimento, mas como data de finalização: inauguração da 

estrada de ferro Madeira – Mamoré. Farquar, homem de muitas conquistas, 

expandia o seu império enfrentando  quaisquer obstáculos. Na história, possui um 

vasto currículo de empreendimentos; na ficção, sua imagem é construída em torno 

de poder, luxo e luxúria, conforme revela o excerto: 

 
Naquela manhã de 1911, enquanto observava a vitrine da Confeitaria 
Colombo, Percival Farquhar já era um dos homens mais poderosos 
do Brasil. A aparência exterior de Farquhar não denunciava a sua 
verdadeira importância. Parecia um homem qualquer, forte mas 
baixo, cabelos ralos, escorridos e castanhos, rosto redondo e olhos 
escuros. O braço que segurava cuidadosamente as pastas de 
documentos era modestamente musculoso e o antebraço coberto de 
cabelos mais escuros escapava pelos punhos da camisa branca, abo 
toados com moedas de ouro do Peru. Os trajes que usava, bem 
cortados, jamais ultrapassavam o limite da boa apresentação. Usava 
sempre roupas escuras e poucas vezes tinha sido visto sem o paletó 
e a gravata de seda fina. Mas isto era apenas a aparência, porque 
quando começava a falar, trazia na voz uma confiança inabalável de 
rufião, uma perseverança de vigarista que desestimulava qualquer 
retaliação da parte dos interlocutores. Quando estava numa reunião, 
entre os seus funcionários, quase sempre os assuntos eram 
conduzidos dentro da mais estreita discrição, daí a sua fama de 
homem objetivo. Fora de sua cada vez mais influente organização, 
entre políticos, ministros, era uma reprodução da energia dos 
negócios norte-americanos. Sorria pouco, nunca prometia nada e
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cumpria rigorosamente todos os acertos. Por este motivo, era 
igualmente respeitado e odiado, o que ele compreendia 
perfeitamente, pois sabia que num país como o Brasil, repleto de 
vícios e não inteiramente democrático, a objetividade, ou seja lá que 
outro nome usassem, era uma virtude menor frente a dissimulação. E 
a dissimulação brasileira se parecia muito de perto com aquela 
cobiça infantil, quase uma volúpia inocente, que ele sentia 
observando os doces e confeitos defendidos pela vidraça (SOUZA, 
2005, p. 23-24). 

 

Aqui, Souza enfatiza a personalidade de Farquar coerente com o mundo 

capitalista: objetivo, sério, discreto.  

A construção de qualquer obra de grande porte, como o caso de ferrovias, 

requer o apoio do chefe de Estado. Se muda o chefe do governo, na pior das 

hipóteses, o próximo pode considerar a obra inviável e embargá-la. No longo 

período da construção da estrada de ferro, incluindo as tentativas de construção no 

período anterior ao tratado de Petrópolis, não só se mudava o chefe de Estado, mas 

também o regime de governo. A monarquia chegava ao fim, e iniciava-se no Brasil o 

regime republicano. Farquar tanto tinha aliados políticos como inimigos também. 

Sabia lidar com as situações favoráveis e adversas. Souza resume a relação do 

mega empresário com os negócios: “Farquhar tinha a maior veneração pela 

instituição do lucro e chegava a acreditar que o lucro era a maior criação de Deus. 

Na natureza tudo era fonte de lucro e ele tinha certeza que um Deus esperto não 

teria agido assim por nada” (SOUZA, 2005, p. 91). Outros empresários estrangeiros 

investiram e ampliaram seus negócios em solo brasileiro, porém foi Farquar que 

participou efetivamente da história da Estrada de Ferro Madeira – Mamoré. 

 
 
 
4.2 Floresta e povoado – tensões históricas e literárias 

 
 

As cachoeiras foram palco de pesadelos para aqueles que tinham os rios 

madeira e Mamoré como única rota de transporte. Porém, na figura 10, o trecho 

encachoeirado está transmitindo uma imagem de ambiente de tranquilidade, paz, 

harmonia. O homem, sentado sobre uma das inúmeras rochas, parece estar 

meditando, refletindo ou até descansando. 
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Figura 10 – Em Santo Antonio, homem observa uma das cachoeiras do rio Madeira em época de 
cheia. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 12,40x17,20cm. IC 20241 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 
 

Como é possível perceber nesta imagem, a natureza parece encantar o 

solitário homem, que se apresenta imóvel, segurando as duas pernas contra seu 

tronco, e o olhar fixo à sua frente. Para Arnheim (2005, p. 28) “O equilíbrio que se 

consegue na aparência visual não apenas das pinturas e esculturas, mas também 

dos edifícios, móveis e cerâmica é desfrutado pelo homem como uma imagem de 

suas aspirações mais amplas.” Essa imagem é um exemplo de equilíbrio, ou busca 

do equilíbrio pelo homem que provavelmente está buscando uma fuga do mundo 

perigoso ao qual está inserido ou válvula de escape para superá-lo. O local como 

está sendo demonstrado tem a capacidade de provocar sensações ou até despertar 

um chamamento para conhecê-lo melhor. Porém, há relatos sobre cachoeiras na 

história que contrariam essa imagem pacata:  

 
A canoa desfilou por entre as pedras e passou o salto com 
vertiginosa carreira. [...] As águas em certo ponto elevam-se como se 
tivesse arrebentado um vulcão em baixo, e em seguida formam um 
redemoinho enorme, profundo, ruidoso e horrendo. E essa sepultura 
tremenda abriu-se a 5 ou 6 metros em nossa frente. [...] o caldeirão 
estava a nossos pés. A canoa afundou um pouco, girou sobre si 
mesma três ou quatro vezes e milagrosamente foi arremessada para 
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fora do buraco medonho! Imóveis, trêmulos, não podíamos 
compreender que estivéssemos salvos! (FERREIRA, 1981, p. 142). 
 

Este é apenas um relato dentre outros muitos quanto ao desespero e espanto 

provocado pelas perigosas cachoeiras. Temos a cachoeira que, por um ângulo, 

transborda paz, e por outro, é responsável pela desordem catastrófica. Ora a 

cachoeira representa refúgio, ora perigo. Essa duplicidade de papéis é explicado 

pelo viés do alfabetismo visual: 

 
Um meio visual pode desempenhar muitos papéis ao mesmo tempo. 
Por exemplo, um pôster que se destina basicamente a anunciar um 
concerto de piano, pode acabar servindo para decorar a parede de 
um estúdio, superando, assim, a finalidade comunicativa que motivou 
sua criação. (DONDIS, 2003, p. 14). 

 
Quanto ao ambiente terrestre, inicialmente era necessário derrubar as 

árvores, que possuíam grande porte, e assim abrir caminhos para a implantação da 

ferrovia. 

 
Figura 11 – Castanheira derrubada na abertura do traçado da Ferrovia Madeira-Mamoré. Cerca de 
1909-1910. Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 12,50x17,30cm. IC 20137 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 
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Diante à monstruosa árvore, os homens e o animal se tornam tão pequenos, 

que parecem estar invisíveis. O que chama mais atenção é a dimensão do tronco, 

que para os trabalhadores, representava desafios diários que precisavam ser 

superados. Há muitos registros históricos no livro A Ferrovia do Diabo que expõem a 

luta dos trabalhadores para vencer os obstáculos naturais. Vejamos este: 

 
A região é coberta por floresta quase impenetrável. Os cipós 
constituem o mais sério obstáculo ao nosso trabalho. Variam eles, 
em diâmetros desde 7 ou 10 cm até fios bastante finos que oferecem 
a resistência de couro. Pode-se ter ideia de como é difícil abrir 
caminho através da mata, sabendo-se que com cinco lenhadores, o 
maior percurso que conseguimos fazer em um dia foi pouco mais de 
um quilômetro, quando nos Estados Unidos conseguíamos abrir de 6 
a 8 km por dia através do mato (FERREIRA, 1981, p. 115). 

 
Em ambos os registros, vemos o homem que, diuturnamente, emprega a sua 

força de trabalho para abrir espaço em meio à floresta, modificando-a. Dondis 

ressalta a importância do diálogo entre imagem e linguagem (verbal): Um meio de 

comunicação não nega outro. Se a linguagem pode ser comparada ao modo visual, 

deve-se compreender que não existe uma competição entre ambos [...] (DONDIS, 

2003, p. 86). Na imagem, o tamanho da castanheira chega a ser assustador; no 

registro histórico, os cipós são munidos de grande resistência, o que dificultava o 

andamento dos trabalhos. Os dois registros são unânimes em apresentar a floresta 

como um espaço desafiador. Porém era desafio necessário ao progresso. 

 
Do ponto de vista da Antropologia, o que sobreleva é a relação do 
homem com a natureza por meio do trabalho e a humanização sob o 
aspecto de autocriação do homem no processo de transformação da 
natureza pelo trabalho. As mudanças nas formas de trabalho 
constituem os indicadores básicos da mudança das relações de 
produção e das formas sociais em geral do intercurso humano. O 
trabalho é, portanto, o fundamento antropológico das relações 
econômicas e sociais em geral. (MARX, 2013, p. 29) 

 
Originalmente, a relação do homem com a natureza era estabelecida pela luta 

da sobrevivência.  O homem, com o seu trabalho, retirava da natureza o que esta 

lhe oferecia para comer e construir seu local de morada. Porém, processos sociais, 

econômicos e principalmente políticos tornaram essa relação mais complexa. O 

meio ambiente não era mais o meio da subsistência, precisava ser transformado 

para suprir necessidades maiores, de homens maiores com projetos gigantes.  

Baseado na propriedade dos meios de produção e pelas relações de trabalho, o
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capitalismo expandia-se pelo mundo e invadiu a floresta sem remorsos. A relação do 

homem com a natureza por meio da força do trabalho é apenas uma característica 

do processo de produção do capitalismo. Com a aglomeração de trabalhadores, 

surge em Santo Antônio, próximo aos trilhos, vilas que posteriormente constituiriam 

povoados: 

 
E oportuno saber como era Santo Antônio nesse ano de 1907, 
quando ali chegou no mês de junho o primeiro grupo dos 
construtores. [...] Tinha Santo Antônio cerca de 300 (trezentos) 
habitantes dos quais a quase totalidade era composta de índios 
bolivianos, encarregados de transportar as cargas das canoas e 
batelões para um depósito e daí para os vapores que as levavam 
para Belém do Pará. E vice-versa. Havia aproximadamente doze 
casas feitas de adobe rebocado, ao longo da rua principal, que era o 
tradicional caminho pelo qual eram transportadas as cargas [...]. 
Esse caminho era obrigatório, devido à cachoeira de Santo Antônio, 
em frente da qual ficava a vila (FERREIRA, 1981, p. 200). 
 

Assim como em outras histórias da civilização, o surgimento dos primeiros 

povoados decorrentes da Construção da Estrada de Ferro Madeira – Mamoré 

ocorreu próximo ao trajeto do rio, neste caso, o do Madeira e do Mamoré. Segue 

mais um registro de Merrill que mostra a vila de Santo Antônio com características 

de cidade. 

 

Figura 12 – Habitações ao longo do traçado da ferrovia Madeira-Mamoré. Cerca de 1909-1910. Negativo 
flexível tipo film-pack, gelatina. 12,80x17,50cm. IC 20208 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e Museu 
Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 
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Ferreira é um dos historiadores que retrata a vida dos que viviam às margens 

da ferrovia. Porto Velho, no início do século XX, pode ser comparada a uma torre de 

babel amazônica, já que havia várias nacionalidades ocupando o mesmo espaço 

que crescia urbanamente. Luz elétrica, caixas-d”águas metálicas, trens, prédios, 

jornal escrito, tudo em meio à selva, já tornavam Porto Velho uma cidade faroeste à 

visão de Raimundo Morais, conforme consta em seu texto intitulado Uma Cidade à 

Far-West: “Quem pisa pela primeira vez em Porto Velho tem a sensação de 

visualizar uma dessas cidades cinematográficas construídas, armadas e povoadas 

por todos os materiais e por todas as gentes no far-west da grande republica do 

pavilhão estrelado”.2 

Às margens dos rios Madeira e Mamoré, local onde a ferrovia seria 

construída, apresentavam problemas decorrentes do isolamento da região desde o 

início das primeiras tentativas de construção: 

 
Alí nas margens das cachoeiras do Madeira, a firma Public Works 
começou a sofrer as agruras da insalubridade da região, as 
dificuldades de conseguir trabalhadores e o isolamento do mundo 
civilizado, pois a cidade mais próxima, onde poderiam ser obtidos 
recursos, era Manaus, que ficava demasiadamente longe, rio 
Madeira abaixo. O material levado a Santo Antônio era de grande 
valor, pois bastava para construir os primeiros 36 km da ferrovia. Um 
boliviano, o Sr. Velarde, foi encarregado de transportar uma lancha a 
vapor do rio Madeira ao Mamoré. Ele o conseguiu em condições 
dificílimas, atravessando as cachoeiras. Entretanto, ao terminar a 
travessia, estava a embarcação quase completamente inutilizada 
devido a ter sido arrastada sobre pedras. Em frente a Santo Antônio, 
a companhia de navegação viu afundar uma embarcação de sua 
propriedade, de 120 toneladas. Tudo era difícil, e aos prejuízos 
somavam-se as adversidades próprias da região. As doenças eram o 
maior inimigo do pessoal encarregado da construção. Os serviços, 
por isso, não progrediam. (FERREIRA, 1981, p. 82-83). 
 

A dificuldade para se contratar mão de obra, a perigosa travessia das 

cachoeiras, naufrágio de embarcações, a insalubridade, as doenças, o ataque de 

indígenas e animais selvagens, tudo isso esteve presente em todas as etapas da 

construção da ferrovia. Vejamos o relato, sobre o local de trabalho, de um 

engenheiro à época da construção da ferrovia, agora no que diz respeito aos 

animais encontrados ali: 

 
O dia de ontem foi rico em acontecimentos. Tivemos que nadar cerca 
de 4 km para trabalhar no terreno mais ingrato possível,

                                                           
2 Disponível em < http://opovoro.com.br/?p=11783> Acesso em 10.08.2018. 

http://opovoro.com.br/?p=11783
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atravessando seis ravinas, todas com mais de 30 m de profundidade. 
[...] Trabalhamos o dia todo com lama pelos canos de nossas botas. 
[...] Já pela tarde [...] descobrimos uma enorme sucuri, enrolada no 
galho de uma árvore, junto ao riacho. O réptil pôs-se imediatamente 
em posição de ataque. A turma dispunha de uma espingarda e vários 
revólveres e, portanto, abriu fogo imediatamente contra o monstro. O 
primeiro tiro atingiu-lhe o pescoço, na parte posterior da cabeça, e 
várias balas de revólveres penetraram-lhe no corpo. O imenso ofídio, 
porém, continuou avançando em nossa direção, ao mesmo tempo 
que retrocedíamos. Não tardou, porém, que uma bala, atingindo-lhe 
a cabeça, o fizesse parar. Foi terrível sua agonia. Um grande ramo 
de árvore, solto perto da cobra, foi espedaçado pelos seus 
poderosos anéis. Vários tiros se sucederam até que ficou mais ou 
menos quieta. Os operários atacaram-na, então, com suas 
ferramentas, até que cessou completamente de se mover. [...] media 
7,5 m de comprimento e tinha diâmetro de 25 cm (FERREIRA, 1981, 
p. 116). 

 
Diversos perigos assolavam os trabalhadores ferroviários, inclusive os 

animais de grandes portes, conforme citação acima e imagem de Merrill a seguir. 

 
Figura 13 – Homens expondo o couro de uma sucuri.  

 
Fonte: Merrill, D. B. (Dana B.) [1909-1910]. 
 

Dana Merrill conseguiu fazer o registro dessa cobra gigante, porém depois de 

morta, 13 homens bem vestidos a exibiam como se fosse troféu. Os dois registros 

apresentam níveis de tensão antagônicos.  Nos registros de Ferreira, vemos a 

situação desesperadora dos homens em salvar suas vidas, atirando contra o animal 
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que resistia aos ataques, até que um dos tiros atinge-lhe a cabeça, fazendo-a parar, 

embora que lentamente. Já no registro fotográfico, pode-se criar a sensação de que 

os perigos que rondam o ambiente estão sob controle, já que as imagens têm essa 

liberdade de criação conforma afirma Dondis: 

 
Visualizar é ser capaz de formar imagens mentais. [...] seguimos 
mentalmente uma rota que vai de um lugar outro, verificando as 
pistas visuais, recusando o que não nos parece certo, voltando atrás 
[...]. Tudo mentalmente. Porém, de um modo ainda mais misterioso e 
mágico, criamos a visão de uma coisa que nunca vimos antes 
(DONDIS, 2003, p. 14). 
 

O ofídio vivo, por mais simples que seja, tem o poder de despertar infinitos 

sentimentos para quem o vê: desespero, medo ou bravura. Na floresta, ou se 

matava a cobra, ou era morto por ela.  A luta pela sobrevivência há de se sobressair.  

No momento da matança do animal, os protagonistas são os trabalhadores. 

Entretanto, para mostrar que o animal fora morto, os papéis são invertidos, incluem-

se novos personagens. Algo semelhante ao sistema de produção capitalista em que  

o trabalhador vende sua força de trabalho (mata a cobra) utilizando meios que 

facilitam o processo de trabalho (as espingardas) para se chegar ao resultado 

pretendido (o couro). E após a conclusão de todo esse processo, o trabalhador entra 

no anonimato.   

As reações, atitudes, sentimentos ou grau de superação e resistência dos que 

viviam isolados da civilização variavam de pessoa para pessoa. No romance Mad 

Maria, Collier é o que mais se apresenta indiferente e aparentemente resistente ao 

ambiente (SOUZA, 2005, p. 19-20): “Collier estava com sede e sentia uma pontada 

de dor de cabeça, seu maior temor é de ficar doente no Abunã, mas ninguém sabe 

que ele tinha medo, é um homem seco, fechado, quase sempre ríspido”. As maiores 

vítimas eram mesmo os trabalhadores responsáveis diretamente em abrir a estrada 

até a colocação dos trilhos. Esses estavam mais propensos às ações degradantes 

da natureza selvagem: 

 
Collier estava enfrentando os piores momentos de um trabalho 
tecnicamente simples. Mas são trinta milhas de pântanos e 
terrenos alagadiços. Os homens estão passando por condições 
de trabalho jamais imaginadas. Muitos morrerão, porque o 
trabalho é duro, porque nunca estarão suficientemente 
adaptados para enfrentar terreno tão adverso. Collier gostaria de 
estar longe de tudo aquilo, não precisava mais se expor daquela 
maneira. Ele sabia que poderia adoecer, e quem caísse doente no 
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Abunã estaria condenado. As condições de trabalho não eram o forte 
daquele projeto maluco (SOUZA, 2005, p.18-19) [grifo nosso]. 

 
Em todo o processo da construção da ferrovia, os trabalhadores eram 

obrigados a conviver com a insalubridade da região, esse era o único ambiente de 

trabalho no qual estavam inseridos. No sistema capitalista, o ambiente de trabalho é 

imposto ao trabalhador. Nesse sentido, Marx afirma: 

 
Toda produção capitalista, por ser não apenas processo de trabalho, 
mas, ao mesmo tempo, processo de valorização do capital, tem em 
comum o fato de que não é o trabalhador quem emprega as 
condições de trabalho, mas, ao contrário, são estas últimas que 
empregam o trabalhador;[...] (MARX, 2013, p. 332) [grifo nosso]. 

 
Contrapondo-se a esse ambiente rústico, Farquar é apresentado norteado de 

ambiente luxuoso, no Rio de Janeiro, capital do Brasil àquela época. Seu 

apartamento é assim descrito em Mad Maria: 

 
A luz do banheiro estava acesa e o resto da habitação fosforecia 
mornamente guardada pelas cortinas das janelas. Farquhar vivia em 
três apartamentos conjugados do Hotel Avenida transformados em 
sala de visitas, sala de reuniões e quarto de dormir. Os três 
apartamentos, agradavelmente espaçosos, decorados discretamente 
com móveis franceses no estilo Restauração, estavam alugados o 
ano inteiro e a sua disposição, uma espécie de centro de operações. 
Ele gostava daquele hotel sempre muito limpo, com atenciosos 
garçons e camareiras eficientes, grandes paredes silenciosas, e das 
janelas abertas para a avenida por onde chegavam os ruídos da vida 
noturna incipiente do Rio de Janeiro. Quando entrava naquele 
apartamento, sempre no final da tarde, seu corpo se deixava 
mergulhar numa banheira de água fria e ressuscitava das fadigas do 
dia (SOUZA, 2005, p. 63-64). 

 

A luz da moradia dos trabalhadores (descritos na história e na ficção como 

sendo geralmente cabanas) correspondia à luz do dia. Enquanto Farquar vivia em 

três apartamentos, no Rio de Janeiro, grande número de trabalhadores 

compartilhava uma mesma cabana, na floresta amazônica. Os hotéis de Farquar e o 

situado nas adjacências da ferrovia representam a desigualdade social, estabelecida 

pelo capitalismo, entre os trabalhadores e os detentores dos meios de produção. 
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Figura 14 – Pousada ao longo da Ferrovia. A placa Hotel Star teria sido colocada pelos próprios 
americanos, ironizando a precariedade do lugar.Cerca de 1909-1910. Negativo de vidro em gelatina 
bromuro.12,60x17,60cm.IC 20305 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 

 

Desprovida de luxo, e quem sabe até de condições mínimas para pousada, 

este é mais um tipo de moradia presente no ambiente amazônico.  Porém, a ferrovia 

e os barcos a vapor representavam a marca do progresso para as localidades que 

delas se serviam.  Em Mad Maria, o barco a vapor é apresentado como sinônimo de 

luxo. No seguinte fragmento, ele transporta pessoas ligadas a Farquar e ao governo: 

 
O navio estava atracando no cais, é uma grande embarcação que 
não escondia o desgaste do tempo. O navio atracou com rapidez e a 
escada de madeira começou a ser descida por marinheiros sujos que 
mais pareciam piratas do século XVIII. Nos passadiços da primeira 
classe, os passageiros observavam curiosos a cidade de Porto 
Velho. Eram cavalheiros bem trajados e elegantes mulheres cheias 
de jóias e chapéus emplumados. Primeiro começou o desembarque 
das bagagens da comitiva que ficaria hospedada num alojamento 
especialmente preparado para a ocasião. Farquhar apareceu no topo 
da escada, seguido por um homem forte, impecavelmente trajando 
um terno de fazenda branca e um chapéu panamá na cabeça 
grisalha. Era o chefe de gabinete e representante de Seabra, que 
pouco veria durante sua estada na cidade porque sofreria uma 
indigestão no jantar e ficaria acamado o tempo todo e sairia dali 
dizendo maravilhas do Hospital da Candelária, sobretudo das lindas 
moças que trabalhavam como enfermeiras. A segunda personalidade
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a descer foi o senador do Amazonas, um homem alto, moreno, de 
meia-idade, altamente elegante. E logo atrás dele, os deputados com 
suas esposas e amantes, criados e agregados, todos excitados e 
falando alto. (SOUZA, 2005, p. 402-403) 

 
Para complementar a consequência da invasão do capitalismo ao mundo 

silvestre, ocorreu o surgimento de povoados, que propiciará espaço para o 

crescimento urbano, principalmente nos pontos extremos da ferrovia, Porto  Velho e 

Guajará – Mirim.  

 
No dia 21 de junho de 1907, já a empresa construtora tinha homens 
trabalhando na linha. Até o mês de dezembro de 1907, a empresa 
manteve uma média mensal de 140 trabalhadores, todos brasileiros. 
Santo Antônio já era naquele ano, um pequeno povoado, aonde 
vinham ter principalmente os produtores de borracha de rio acima. 
Entretanto, de comum acordo entre o governo brasileiro e a Madeira 
– Mamoré Railway, ficou estabelecido que o ponto inicial da ferrovia 
seria o local denominado Porto Velho, conforme sugerira em 1883 o 
engenheiro Carlos Morsing. [...] E ali, começou a derrubar a mata a 
fim de construir a estação inicial, um cais, as oficinas da ferrovia, 
casas do pessoal graduado etc. Começava, pois a surgir uma 
cidade, no ponto inicial da estrada de ferro. Porto Velho situava-
se cerca de 7 quilômetros abaixo de Santo Antônio (FERREIRA, 
1981, p. 202) [grifo nosso]. 

 
O espaço retratado aqui, tanto na narrativa, como na história, sofreu 

transformações. E como toda transformação, causou tensões aos que nele 

habitaram. A floresta foi modificada para receber um meio de transporte moderno e 

em consequência da construção houve o surgimento de povoados. Nativos e não 

nativos convivem no mesmo ambiente. Ocorreu a conclusão da ferrovia e iniciou 

uma nova história sobre povoamento: 

 
A estrada de Ferro Madeira – Mamoré foi inaugurada no dia 1º de 
agosto de 1912. Mas um ano antes, foi instalado o município e 
também comarca de Santo Antônio do Rio Madeira. [...]. No dia 6 de 
julho de 1912, o Prefeito enviou sua primeira mensagem à Comissão 
Municipal (Câmara de Vereadores), tratando de assuntos do 
município e da cidade. No dia 20 de setembro, enviou a segunda 
mensagem, destacando “a instrução elementar, a limpeza pública, 
fornecimento de água à população, iluminação, conserto da ponte 
que liga os dois povoados, e extensos quarteirões da vila na margem 
do madeira, o melhoramento do porto de desembarque, a 
arborização, exigindo cada qual mais urgente execução”. [...] 
Enquanto isso, Porto Velho era ainda um distrito de Humaitá, no 
Estado do amazonas (FERREIRA, 1981, p. 296). 
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O ambiente foi adquirindo novas estruturas que uma cidade há de ter. Mesmo 

que de forma muito rudimentar e precária, a presença de elementos referentes a 

uma organização espacial de uma microssociedade foi construindo a ideia de que ali 

se constituiria uma cidade. 

 
 
 

4.3 Organização dos trabalhadores da ferrovia sob a perspectiva do sistema 
capitalista 
 
 

Os trabalhadores da ferrovia (ferroviários) correspondem à classe dos 

proletariados, os que vendiam a força de seu trabalho em troca de salário. As 

condições de trabalho desses ferroviários não eram apenas precárias, e sim 

desumanas. A grande quantidade de horas trabalhadas acrescentada aos baixos 

salários permitiam que outro grupo se beneficiasse com a produção da borracha: os 

capitalistas, a classe que detinha o poder de produção nas mãos. Marx explica esse 

fenômeno: 

 
Em seu próprio desenrolar, portanto, o processo capitalista de 
produção reproduz a cisão entre força de trabalho e condições de 
trabalho. Com isso, ele reproduz e eterniza as condições de 
exploração do trabalhador. Ele força continuamente o trabalhador 
a vender sua força de trabalho para viver e capacita 
continuamente o capitalista a comprá-la para se enriquecer 
(MARX, 2013, p. 430) [grifo nosso]. 
 

Como advento do capitalismo, surgiu uma nova mercadoria à venda, a força 

de trabalho, disponível desde o fim do feudalismo. “Por força de trabalho ou 

capacidade de trabalho entendemos o complexo das capacidades físicas e mentais 

que existem na corporeidade na personalidade viva de um homem e que ele põe em 

movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo” (MARX, 2013, p. 

180). A Construção de uma ferrovia na floresta amazônica exigia grande contingente 

de pessoas com essas capacidades físicas e mentais. Inicialmente, a construtora 

May, Jekyll & Randolph recrutou trabalhadores brasileiros. Porém, foi necessário 

recrutar mão de obra de outros países.  

 
[...] a força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no 
mercado na medida em que é colocada à venda ou é vendida pelo 
seu próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho. 
Para vendê-la como mercadoria, seu possuidor tem de poder dispor
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dela, portanto, ser o livre proprietário de sua capacidade de trabalho, 
de sua pessoa (MARX, 2013, p. 180). 

 
Houve uma época, em que os índios eram mantidos no trabalho e tratados 

como escravos, e como tal eram explorados, maltratados, tornavam-se fugitivos e 

ainda eram vendidos como se fossem mercadorias. Ferreira nos apresenta essa 

passagem: 

 
Outro pobre índio vimos castigar por haver fugido ao patrão que lhe 
dava maus tratos, não o poupando ao trabalho mesmo quando 
doente. O patrão reclamou a busca dele ao subdelegado, e este 
mandou tripular uma canoa do senhor onde meteu soldados que 
foram já a grande distância, agarrar o criminoso que trouxeram 
preso, e depois de bem surrado foi metido num quadrado de trilho da 
estrada de ferro, que serve de cadeia, sem resguardo da chuva nem 
do sol, onde ficou passando noites e dias! Isto é bárbaro e 
repugnante. Depois foi o pobre rapaz entregue ao patrão para 
receber novo castigo deste. Outros não podendo as reincidências 
vendem os infelizes, passando a conta como eles dizem, que não é 
mais que uma escritura de venda que o comprador se obriga a pagar 
contas fantásticas, de contos de réis (é fato), que o índio ignora 
(FERREIRA, 1981, p. 132-133) [grifo do autor]. 

 
Porém, no século XX, exatamente em 1910, com a política indigenista, foi 

criado o Serviço de Proteção aos índios (SPI), cujos princípios baseavam-se na 

defesa e proteção dos silvícolas.  
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Figura 15 – Prisioneiro na cadeia de Santo Antônio (Rondônia). Cerca de 1909-1910. Negativo 
flexível tipo film-pack, gelatina. 17,40x12,60cm. IC 20144 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 

 

No primeiro momento, a prisão foi improvisada, ficando o índio-escravo à 

mercê do sol, chuva, calor, frio. No segundo momento, vemos a cela já estruturada, 

construída com madeira. Como no início da construção houve a necessidade de se 

contratar grande contingente de trabalhadores, é natural a ocorrência de violência 

entre eles: “Os crimes, assassinatos, ferimentos, desordens, reproduziam-se 

assustadoramente [...], que se eleva com a impunidade” (FERREIRA, 1981, p. 311).  

A única penalidade imposta era a prisão, conforme ficou registrado pelas lentes de 

Merrill, na figura 13 e nos registros de Ferreira. Segundo Marx, qualquer mudança 

está impregnada de violência: “A violência é a parteira de toda sociedade velha que 

está prenhe de uma sociedade nova. Ela mesma é uma potência econômica” 

(MARX, 2013, p. 533). Ou seja, para que haja progresso, confrontos são inevitáveis. 
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A globalização, integração econômica internacional, é outra característica do 

capitalismo e se fez presente nos trabalhos da construção da ferrovia, 

principalmente na mão de obra que foi oriunda de diversos países: 

 
O ano em que a companhia engajou mais trabalhadores, em 
todos os países, foi o de 1910. [...] Então, teremos cerca de 30.000 
homens chegados a Porto Velho e Santo Antônio, com o objetivo de 
trabalhar na construção. Evidentemente, devemos considerar 
também aqueles que chegaram àqueles locais com a intenção de 
viver de atividades próprias (FERREIRA, 1981, p. 301) [grifo nosso]. 

 
Os trabalhadores, mesmo convivendo no mesmo espaço, eram concentrados 

em grupos que poderiam estar próximos ou não, com tarefas pré-estabelecidas. 

Vejamos a divisão de trabalho em Mad Maria: 

 
Os chineses trabalham no desmatamento, vão avançando pela 
floresta. Os alemães cuidam do serviço de destocamento e da 
terraplenagem. Os barbadianos estão no serviço de colocação do 
leito ferroviário. Os espanhóis, egressos do sistema repressivo 
colonial em Cuba, fazem as vezes de capatazes e compõem a 
guarda de segurança. Cada homem tem o seu trabalho definido e a 
jornada é de onze horas por dia, com direito a um intervalo para o 
almoço. Mas o aspecto de cada homem é igual, independente de sua 
nacionalidade. Todos estão igualmente maltrapilhos, abatidos, 
esqueléticos, decrépitos como condenados de um campo de 
trabalhos forçados (SOUZA, 2005, p. 20). 

 
Com a industrialização, o ritmo de trabalho era intenso, a eficiência passou a 

ser medida pelo menor tempo gasto na produção de produtos ou execução de 

obras.  E nessa corrida contra o tempo, os trabalhadores eram os mais prejudicados.  

Apesar de todo o investimento e sacrifícios desumanos, o objetivo da 

construção da ferrovia foi sabotado pela produção da borracha da Malásia e por isso 

a ferrovia havia perdido sua utilidade e valor para o mercado, acarretando apenas 

prejuízos aos seus investidores. Para Marx, o valor e utilidade são sinônimos e de 

grande importância para o capitalismo florescer: 

 
O produto do trabalho é, em todas as condições sociais, objeto de 
uso, mas o produto do trabalho só é transformado em mercadoria 
numa época historicamente determinada de desenvolvimento: uma 
época em que o trabalho dispendido na produção de uma coisa útil 
se apresenta como sua qualidade objetiva, isto é, como seu valor. 
(MARX, 2013, p. 115) 

 

A diferença de moradia de empregados e patrões pode ser observada nas 

seguintes imagens:  
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Figura 16 – Trabalhador em acampamento. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo film-pack, 
gelatina. 12,50 x 17,50cm. IC 20177 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 

 

A moradia dos trabalhadores, provisória ou não, encontrava-se desprotegida 

dos ataques de animais selvagens ou peçonhentos.  Outro acampamento mais 

resistente contra a ação do tempo ou clima era armado em cima de trilhos, conforme 

mostra a figura 17 seguinte: 
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Figura 17 – Acampamento feito com vagões cobertos de folhas de palmeiras para suavizar o calor 
devido ao sol forte. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 12,40x17,20cm. IC 
20228 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 

 
Não é objetivo dos capitalistas as condições habitacionais da classe 

trabalhadora e há motivo para isso conforme afirma Marx: “[...] tanto maior é a 

consequente aglomeração de trabalhadores no mesmo espaço; que, portanto, 

quanto mais rápida a acumulação capitalista, tanto mais miseráveis são para os 

trabalhadores as condições habitacionais” (MARX, 2013, p. 479). Havia outro tipo de 

moradia, que era privilégio de uma minoria. Além de luxuosa, contrastando-se até 

com a região, possuía proteção até contra os pequenos insetos, já que era rodeada 

por ela.  
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Figura 18 – Vista externa de residência em Porto Velho (Rondônia). A varanda é protegida com tela 
fina, metálica, contra os mosquitos. Cerca de 1909-1910. Negativo flexível tipo film-pack, gelatina. 
12,50x17,30cm. IC 20178 

 
Fonte: Catálogo da exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos – Fotografias. BNDES e 
Museu Paulista da USP. Cortesia: Carlos E. Campanhã. 

 

Na verdade, a moradia era de dois tipos, dependendo da classe social dos 

envolvidos, para muitos era acampamento e para outros, era residência.  

Além da precariedade da moradia dos trabalhadores da ferrovia, a saúde 

desses ferroviários é outro setor que também foi precário. Em Ferreira, há o excerto 

sobre a resistência ou indiferença dos detentores do capital em investir nessa área: 

“[...] a firma construtora não tinha o menor interesse em proporcionar boas 

condições sanitárias, médicas e hospitalares aos trabalhadores. Só havia um 

médico, o Dr. Shivers, que, quatro meses após chegar à região, deixou o emprego” 

(FERREIRA, 1981, p. 205).  Construir a ferrovia era o objetivo, mesmo que isso 

custasse (e custou) vidas.  Em  Mad Maria,  o médico que fora contratado, Finnegan, 

era recém-formado e  permaneceu no emprego até a  finalização da ferrovia.   

Procurava exercer seus serviços com a maior eficiência possível, e muitas vezes 

discutia com o engenheiro sobre situações que discordava, como por exemplo o fato 

de o próprio engenheiro paralisar a obra para que colocasse pessoalmente a dose 

de quinino na boca dos trabalhadores para ter a certeza de que eles a ingerissem e 
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assim evitasse o comércio da mesma. Vejamos o diálogo entre o engenheiro e o 

médico: 

 
Quando o último homem recebeu o seu comprimido naquela 
eucaristia bizarra inventada por Collier, os vidros de remédio são 
entregues ao médico que passa ao enfermeiro mais próximo. 
Finnegan, levantando o véu e descobrindo o rosto, aproxima-se de 
Collier. — Desculpe, senhor, mas considero este ritual inteiramente 
desnecessário. — Não me diga que o doutor está com os brios 
feridos? — Não se trata de brios feridos ou coisa parecida. Acho 
apenas que aqui se costuma dar lições lamentáveis de 
arbitrariedade. Collier olhou para o médico sem qualquer emoção. 
Estava começando a ficar cansado com Finnegan. — 
Arbitrariedades! — exclamou Collier. — Olha aqui meu rapaz, eu não 
quero mais ouvir as suas baboseiras religiosas. . . — O senhor vai 
me ouvir — retrucou Finnegan. — Muito bem. Qual a sugestão que 
você apresenta para evitar o comércio clandestino de quinino? 
Finnegan não responde, não tem uma solução. — Ou você acha que 
esses vagabundos vão se comportar apenas com sermões? — 
completou o engenheiro. — Mas é a saúde deles que está em jogo. 
— Finnegan começava a ficar irritado consigo próprio. — Que saúde 
coisa nenhuma. Eu estou protegendo é a eficiência do trabalho. 
Eu não posso contar com homens tremendo de febre ou 
delirando feito dementes [...]Finnegan não entendia por que tinha 
de continuar aquela conversa. — O senhor não devia se meter com 
os problemas de saúde. Collier riu e o riso do engenheiro feriu ainda 
mais o médico. — Fique tranqüilo que eu não vou andar por aí 
passando receitas ou tomando o pulso de ninguém. Se estou 
obrigando essa gente a engolir uma pílula com uma winchester 
nas costelas, não é por me preocupar com a saúde de ninguém. 
Eu quero é que essa escória morra, mas antes executem o 
trabalho conforme o planejamento. E tem mais, se algum 
engraçadinho não engolir o comprimido direitinho, pode ficar certo 
que engolirá na mesma hora um comprimido de chumbo (SOUZA, 
2005, p.187-188) [grifo nosso]. 
 

Como se pode perceber, até na ficção, a saúde dos trabalhadores era posta 

em segundo plano, o foco era a conclusão da ferrovia. A saúde dos trabalhadores 

era visada, mas em prol da construção e ainda assim, todos os recursos eram 

insuficientes diante da grande demanda. 

Como a morte prematura e invalidez eram fatos certeiros aos que 

desempenhavam suas funções na construção, era preciso recrutar contingente 

gradativamente, assim os trabalhos não ficariam totalmente paralisados ou 

prejudicados. A teoria marxista já explanava a situação de substituição dos 

trabalhadores, por serem mortais ou inutilizados: 

 
O proprietário da força de trabalho é mortal. Portanto, para que sua 
aparição no mercado de trabalho seja contínua, como pressupõe a 
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contínua transformação do dinheiro em capital, é preciso que o 
vendedor de força de trabalho se perpetue, “como todo indivíduo vivo 
se perpetua pela procriação”. As forças de trabalho retiradas do 
mercado por estarem gastas ou mortas têm de ser 
constantemente substituídas, no mínimo, por uma quantidade 
igual de novas forças de trabalho (MARX, 2013, p. 182) [grifo 
nosso]. 
 

A Alimentação dos trabalhadores é fator de suma importância para que eles 

tenham a condição mínima para vender a sua força de trabalho. Souza aborda esse 

assunto de maneira amena, em que há apenas reclamação quanto a qualidade da 

comida oferecida aos trabalhadores: “— O que foi que você disse? — perguntou 

Thomas [...]— Bem, nada, só essa cebola, estamos comendo isto a não sei quanto 

tempo. — Que jeito? O feijão chega mofado, a carne-seca é repelente... — Não, não 

estou me queixando” (SOUZA, 2005, p. 60). Ferreira também enfatiza a má 

qualidade da alimentação devido ao clima da região: 

 
Os que tinham vencimentos a receber podiam comprar artigos de 
vestuário, fumo e outras miudezas no armazém de P. & T. Colins, 
mas não conseguiam obter nem por compra, nem por qualquer 
outro meio, alimento adequado ao clima, ou capaz de estimular 
o apetite de um organismo combalido (FERREIRA, 1981, p. 117) 
[grifo nosso]. 

 
Na análise de Marx: 

 

O limite último ou mínimo do valor da força de trabalho é constituído 
pelo valor de uma quantidade de mercadorias cujo fornecimento 
diário é imprescindível para que o portador da força de trabalho, o 
homem, possa renovar seu processo de vida; tal limite é constituído, 
portanto, pelo valor dos meios de subsistência fisicamente 
indispensáveis (MARX, 2013, p. 183). 

 

Além de estarem sadios, era preciso que os trabalhadores estivessem bem 

nutridos para superarem os limites diários de trabalho. O trabalhador, para satisfazer 

a necessidade do empregador, necessita estar gozando de boa saúde e ter 

condições de mantê-la.  

Personagens, espaço modificado, moradias, força de trabalho, 

desentendimentos, saúde dos trabalhadores, condições de trabalho presentes em 

Mad Maria estão concatenados ao universo capitalista já que o  capitalismo envolve 

toda a narrativa, e continua se repetindo, tanto em outras ficções, como na história. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Recuperar o acontecimento histórico da construção da Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré é uma marca que perpassa toda a composição literária da obra 

Mad Maria, romance que, por meio da junção de elementos históricos e estéticos, 

promove diferentes perspectivas de análise sobre a encenação desse evento. 

Considerando tal premissa, a análise do romance Mad Maria, realizada por este 

estudo, buscou destacar possíveis pontos de intertextualidade entre a narrativa 

ficcional, os registros históricos de Ferreira em A ferrovia do diabo e os registros 

fotográficos de Dana Merrill, como uma singularidade da sua composição. 

O breve trajeto da retomada histórica desse acontecimento na região Norte do 

Brasil abriu caminhos para a compreensão do que representou em termos 

econômicos e sociais a ideia visionária de um megaempreendimento em meio à 

densa floresta amazônica. A presença de elementos históricos no romance ganha 

visibilidade por meio do aporte teórico elaborado por Genette na perspectiva da 

intertextualidade. O princípio da presença efetiva de um texto em outro instaura-se a 

partir dos pontos de contato entre elementos constitutivos das duas narrativas e as 

imagens, concebidas como registros históricos captadas pela câmera fotográfica de 

Dana Merrill. Observou-se que a história iconográfica, em alguns pontos, é mais 

amena ao sofrimento dos trabalhadores. Um exemplo é a fotografia da enfermaria, 

onde quase não havia doentes. Souza, como escritor e romancista, desenvolveu o 

romance histórico incrementando fatos novos ou invertendo fatos históricos. Ele 

ultrapassa as barreiras históricas e faz deslumbrarmos o mundo ficcional envolvendo 

a estrada de ferro. É mais nítida essa criação literária ora comparando o romance 

com as fotografias de Merrill, ora comparando-o com o livro A ferrovia do diabo. 

Se não fossem as pesquisas históricas realizadas por Ferreira, muito sobre a 

construção da estrada de ferro teria se perdido no tempo e não passaria de lendas. 

Tudo estaria propício a cair no esquecimento e o estado de Rondônia também 

correria o risco de ficar sem a sua história de origem. Dana Merrill também contribuiu 

com a iconografia da construção. Somente após o contato com os negativos de 

Dana Merrill, Ferreira reconstruiu o cenário estampado nas imagens. Sua obra A 

ferrovia do diabo foi e ainda é motivo de inspiração para que outros pesquisadores 

também ingressassem neste universo inimaginável, ora como passageiro, atento a
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cada passagem histórica, ora como cientista, com o olhar ofuscante à procura de 

uma lacuna a ser preenchida. Souza, a partir da obra Mad Maria, despertou em seus 

leitores e até telespectadores (em relação à Minissérie Mad Maria) o olhar curioso e 

investigativo sobre a Amazônia, principalmente para a real história da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré (EFMM). 

Com a construção da ferrovia, foi possível dar início a colonização e 

exploração da inabitada floresta amazônica. A estrada de ferro Madeira Mamoré 

pode ser considerada o marco inicial de integração da região norte ao restante do 

país. Ela pode ser considerada o início do transporte ferroviário. E seu fim, não 

significou o fim de meio de transporte e integração da Amazônia ao restante do 

Brasil, pelo contrário, seu fim deu início a um novo projeto: revitalização da estrada 

transamazônica que interligaria essa região às demais regiões, bem como deu 

origem às primeiras cidades de Rondônia, constituindo em uma região que foi 

explorada e que continua em fase de desenvolvimento. A Amazônia existe, tem 

história e faz história. Livros, fotografias, reportagens, romances, em todo o tipo de 

mídia ela está presente, resgatando as suas origens. 

A composição estética da configuração espacial criada pelo romance dialoga 

com as imagens que atraem o olhar para as catástrofes provocadas pelas forças da 

natureza e para presença de personagens comuns aos dois suportes. Tais 

elementos configuram-se em conexões intertextuais entre o romance, os registros 

históricos e as fotografias, revelando, assim, os diferentes olhares que Márcio 

Souza, Ferreira e Dana Merrill projetaram para o mesmo evento histórico. Dessa 

forma, a opção por essa via não se esgotou nesta abordagem, pelo contrário, pode 

suscitar outras possibilidades de leitura e investigação. 
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