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RESUMO: Este trabalho é constituído de uma série de tentativas de pensar a natureza da 
paisagem fluvial no ambiente da cultura atravessando o campo da arte. Nesse aspecto trago 
no percurso alguns apontamentos, ou modos de incursão na paisagem, realizados durante 
as viagens de barco a caminho do que chamei de lugares-ilha, que são ambientes da 
experiência, ambientes  onde ocorrem as tentativas de entrelaçamento entre pele-cultura, 
pele-ambiente, pele-paisagem, no corpo-pele, criando modo de incorporação, que, para Aby 
Warburg seria a pathos formal, enlaçamentos que são feitos de encontros e desencontros, 
de apropriação, de construção de sentido no corpo-pele. Testuro Watsuji, expõe uma 
antropologia de uma paisagem corpórea em que a nossa relação com ambiente parte 
fundamental da constituição da paisagem.  
 
Palavras-chave: pele, corpo, paisagem; entrelaçamento; lugares-ilha, Amazônia. 
 
 
 
RESUMEN: Este trabajo es constituído de una serie de intentos de pensar la naturaliza del 
paisage fluvial en el ambiente de la cultura atravessando el campo del arte. En esa 
perspectiva, traigo en el percurso algunos puntos o maneras de incursión en el paisage, 
realizada durante los viages en el barco en dirección al que llamé de lugares-isla, que són 
ambientes de la experiência, ambientes donde ocurren los intentos de enlazamientos entre 
la piél-cultura, piél-paisage en el cuerpo-piél, creando modos de incorporación, que, para 
Aby Warburg se llama la pathos formal, y que son hechos de encuentros y desencuentros, 
de apropiaciones, de cosntrucciones de sentidos en el cuerpo-piél. Testuro Watsuji expone 
una antropologia de un paisage-corpóreo en el que nuestra relación cone el ambiente, que 
es una parte fundamental de la constitución del paisage. 
 
Palabras-Clave: piél, cuerpo, paisage; enlazamientos; lageres-isla, Amazónia. 
 
 
 

1. Da nossa dermatologia, eu-pele 

Na minha, na tua, na nossa pele estão inscritas, em cada marca, ranhura, ruga, 

arrepio, endurecimento, cicatriz, risco, desenho, pintura, ferida, rasgo, cheiro, corte... 

uma gama infindável de acontecimentos. Assim somos, e ela, a pele, tem 

competência para responder imediatamente a quaisquer alterações sejam físicas, 

químicas, neurais, ou ambientais. Percebemos e recebemos tudo imediatamente. 

Segundo o antropólogo Ashley Montagu em seu tratado sobre a pele, isso tudo 

ocorre, porque: 
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“a pele como o sistema nervoso,originam-se da mais externa das três 
camadas embriônicas, a ectoderme. (...) o sistema nervoso central, cuja 
principal função é manter informado do que está se passando fora dele, 
desenvolve-se como a porção da superfície geral do corpo embriônico que se 
vira para dentro. O restante de revestimento de superfície, após a 
diferenciação do cérebro da medula espinhal e de todas as parte do sistemas 
nervoso central, torna-se pele e seus derivados: pelos, unhas, dentes. 
Portanto o sistema nervoso é uma parte escondida da pele, ao contrário, a 
pele pode ser considerada a porção exposta do o sistema nervoso.  (1988, 
p.23,). 

Ou seja, a pele é a origem do cérebro e dos nossos outros sentidos, é dela que se 

originam o nariz, a boca, nossos olhos, nossos sentimentos e emoções. Ela nos 

veste e reveste todos os nossos orifícios internos e externos. Com isso, o tato, por 

meio da pele, é o sentido mais vital, porque não podemos viver sem contato, sem 

toque. Assim como a lambida em filhotes é fundamental para que ele sobreviva, do 

mesmo modo como a falta de contato na criança recém-nascida pós o parto provoca 

inanição afetiva, até a morte. 

 

pele com cicatriz adquiridas e sinais 

 

A nossa superfície cutânea é uma estampa, ela reflete nosso estado fisiológico e 

psicológico, tornando perceptível toda uma gama de sentimentos e ressentimentos, 

a paixão, os desamores, os desejos, medos, suor, lágrima, arrepios, formigamentos, 
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as patologias cutâneas... Por contato apreendemos o ambiente, e, desse modo, não 

há como não contaminar o mundo e ser por ele contaminado, através desse 

organismo encapado de pele chamado corpo. 

Nossa dermatologia é feita de tudo aquilo que nos constitui, diluindo e reintegrando, 

retroalimentando o ambiente que também é alterado a cada ação nossa e do tempo, 

da chuva, da umidade, do campo, ou rio inexistente, da terra encharcada de água, 

ou ressecada, ou a cada curva de acesso a alhures. Nesse ambiente não há divisão 

compartimentada entre sujeito-nós, matéria-objeto, ambiente-lugar, tempo-historia. 

Nós não nos mantemos íntegros diante daquilo que nos arrodeia, somos-com, 

somos-entre. 

As peles do mundo são todas as superfícies que o cobrem em camadas e 

sobrecamadas, como o barro do solo do igapó; a água que constitui cada rasgo de 

rio cheio e seco; raízes entranhadas na terra medida e prometida em que por vezes 

plantamos os nossos pés; ou mesmo do corpo morto que cumpre o destino cíclico 

de integrar-se novamente ao chão, epiderme térrea, à qual nossa sombra se costura 

e forma.  

2. São pequenos atlas que cobrem a pele 

Eu vi sobre o rio a pele, sobre a pele mapas; sobre mapas, a 

pele; sobre a pele, o rio... 

Quero tecer algumas tramas, que nos enredam em nossa relação com o mundo. 

São pequenas inscrições que tecemos sobre o nosso corpo, sobre a nossa pele, 

pele essa que nos cobre. A pele do mundo tecida sobre mapas, mapas afetivos, 

carta desenhadas, meus mapas, tuas cartas, mapas de todos nós, inscrições, 

(sobre)inscrições, (sub)inscrições feitas sobre a minha e a tua pele, sobre as quais 

nos reconhecemos na vida. 

Era de tarde quando em uma pequena embarcação, penetramos silenciosamente 

em um estreito e profundo igarapé. Muito lá dentro, eu vi um fina e delicada pele, 

que se movia lentamente sobre a água densa e pesada da água ainda barrenta. 

Quanto mais penetrávamos, mais denso ficava o ar, mas estreita e misteriosa, ficava 
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atmosfera. Essa fina membrana, existente lá dentro escorre da selva, da lama 

úmida, dos restos de bichos, da vida e da morte que ali habitam. De acordo com que 

o barco deslizava lentamente sobre água, passamos a acompanhá-la silenciosa e 

delicadamente, para que nós, de alguma maneira, tentássemos não alterar seus 

próprios movimentos pois estávamos dentro, no interior longe. Ela é meio dourada, 

mas não é dourada, porque quando seca, perde o brilho que parece só existir em 

contato com a água. Essa fina membrana recobre, mas não se mistura, se move de 

acordo com o movimento da água, muita lentamente, quase parada. Ali visualizei os 

mapas, mapa de furos e de rios, mapas d’agua, veias, raízes nossas, sobre aquela 

pele, a tua pele. Assim passou. 

3. nosso mapas de vida e de morte   

Existe em nós a aptidão para criar mapas imaginários, mapas internos, mapas de 

horizontes externos, de paisagens interiores e soturnas, mapas de desejo de 

somente ir, mapas para quem atravessa fronteiras que constituem os meus e os 

teus pequenos atlas de paisagens interiores e exteriores. Essa é uma referência a 

Aby Warburg, o historiador da arte alemão, que colecionou durante a sua vida 

imagens que constituiriam os Bilderatlas Mnemisyne, (Atlas de Imagem 

Mnemosyne).  

Os Atlas de Warburg contem uma gama de fotografias, selos, reprodução de obras 

como iluminuras, pinturas, escultura, desenhos; recorte de jornais, cartões postais, 

moedas, pequenos símbolos. Tais imagens eram colocadas sobre painéis de 

madeira revestidos de um tecido negro. Ao todo ele conseguiu montar 79 painéis 

com cerca de 900 imagens. A escolha de cada uma delas não tinha relação de 

tempo, técnica ou aparência, inclusive porque uma das possibilidades da montagem 

era que elas poderiam ser (re)colocadas, (re)montadas a cada momento, como um 

jogo a ser manipulado para criar uma nova, ou outra história.  

Para ele, o que importava em cada imagem de seus atlas, era grau de incorporação, 

de encarnação, de memória latente, relações de vínculos reconstituindo encontros 

entre elas, ou relações de permanência, de fundamentação. A esses 

acontecimentos que possuía cada imagem (separada ou junta) ele chamou de 
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nachleben, uma pós-vida, que também pode ser entendida como Georges Didi-

Huberman concebe, de supervivência  de imagens que retorna em ciclos de paixão, 

ou patologia, a pathos formal, que são os acontecimentos recorrentes da e na 

cultura humana.  

 

reprodução de um dos painéis de Aby Warburg 

Bilderatlas Mnemisyne, Atlas de Imagem Mnemosyne 

 

A junção ou mescla de cada um desse acontecimentos, que nós constituímos ao 

longa do vida, guardados, escondidos, colecionados em afetos, ou desafetos, 

constituem os nossos Atlas de “amor e de morte”, como chamou Walter Benjamin, 

para as imagens que deixam rastros. O nosso corpo é imerso em mapas de 

paisagens inscritos sobre a nossa pele, ou como os mapas desenhados sobre peles 

animais, ou peles de tecido, pele de solo, da parede de uma casa, da areia da praia 

que quando criança brincamos de inscrever ou desenhar para a água cobrir e levar 

embora aquilo que talvez devesse ir.  

4. O corpo imerso na paisagem,  

“Havia uma luz dourada que iluminava a vila (...) ela se mesclava com o verde, um 

verde-mar (...)” assim começa o capítulo do intitulado, “Um jardim tão perfeito” em A 

Invenção da paisagem, de Anne Cauquelin. Os trechos retirados referem-se a 

descrição de um lugar junto com suas impressões de familiaridade contida nas suas 

referencias pessoais.  
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Em seu livro, ela questiona qual o significado que teriam as cenas quase perfeitas, 

de uma natureza também perfeita como a descrita por ela, desvelando assim um 

modo de ver em padrões estéticos herdado desde a origem da criação de um 

conceito histórico de paisagem. Esse foi o modo como a historia da arte, a partir do 

século XVIII e sua relação estreita com o romantismo, passa a constituir e a pensar 

a paisagem, com um olhar fundado e fundamentado à um pensamento estético com 

base na contemplação e, com isso, a paisagem passa a ter uma papel essencial 

para a cultura ocidental. Essa forma de olhar, por conseguinte, a natureza nada mais 

é do que a nossa herança europeia em que paisagem e natureza estão 

representadas sob a forma de campo, em que todas as suas qualidades são 

submetidas a convenções pictóricas e literárias.  

Lugares oníricos, geram cenas oníricas, “em que a natureza se dava por meio de um 

projeto no quadro, e nós desenhávamos o visível com auxílio de formas e de cores 

tomadas de empréstimo. (2007, p. 26,). Assim é revelada a “bela e boa natureza”. 

Segundo Couquelin a harmonia prevista, ou preestabelecida, nesse mundo natural 

representado, deve ser inquestionável, pois romper convenções significa cometer 

sacrilégios. A potência, que a natureza onírica supõe, cria artificialmente a ideia de 

“natureza” construída sobre a ilusão a qual confunde-se com aquilo que seria uma 

imagem.  

Pensemos, então, que, como Couquelin chama, “a invenção da paisagem”, se 

confunde com a invenção da perspectiva, ou seja, da criação da imagem da ilusão 

dos planos e da janela enquadrada em passamos a “olhar através de” e, que como 

Hans Belting coloca categoricamente, da criação da imagem “que alterou a cultura 

do olhar”. Isso significa que perspectiva artificial legitimou a constituição da 

paisagem como uma metáfora para a natureza, ou uma maneira de chamá-la, sendo 

ela, a configuração própria da natureza. Para Couquelin, paisagem e natureza, sob o 

ponto de vista da história da arte possuem, duas percepções diferentes, mas que se 

confundem, uma vez que está relacionada ao “nascimento e credenciamento de 

uma forma simbólica”, chamada de perspectiva.  

Quem vive intensamente arrodeado ou entremeado por rios, nunca vai pensar que 

vive sobre uma paisagem, segundo as convenções de uma natureza onírica 
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imposta. Não possuímos a natureza onírica, possuímos a natureza selvagem. Não 

contemplamos a paisagem. Aqui o verbo é outro: esperar. Aqui ninguém ficará 

olhando o rio e floresta ao longe, contemplativamente. Aqui a espera a beira do 

porto, é para esperar o outro que vai chegar ou que vai partir, já que, essas são 

parte das ações cotidianas de quem vive as operações de deslocamento diárias 

entre uma localidade e outra. Atravessar o rio é necessidade de acesso para 

manutenção do barco, do filho que adoece, ou vai para escola; ou para a venda do 

açaí e pescado, essas ações corriqueiras e intencionalidades da vida cotidiana. O rio 

é meio de sobreviver, é a via de acesso, a rua, a avenida, meio de entrar em contato 

e ser.  

As paisagens que interessam a esse trabalho, são constituídas do entrecruzamento 

entre corpo, ambiente, clima em processos de incorporação em que tudo se mistura 

e onde a relação, entre o corpo e a paisagem, são ações de prolongamento em um 

mesmo tempo e espaço. Essas operações jamais passaram por questões estéticas, 

ou de mera contemplação herdada da Europa, que foi por muito tempo o berço da 

arte ocidental.  

Contemplar é uma ação reducionista, de visualidade e visibilidade de quem está 

fora, sem competência ao permeável. Para antropólogo japonês Tetsuto Watsuji, o 

corpo humano, não carrega somente o seu passado, para ele, há uma necessidade 

de relações entre ambiente, tempo e história juntos, entrecruzados no nosso corpo. 

Para nós é fundamental a dinâmica entre unir-se e separa-se. Desse modo, 

paisagem é o prolongamento do nosso corpo, somos nossos ambientes e por tudo 

aquilo que o atravessa quando nos dispomos afetados, a contaminação. Para 

Watsuji, a paisagem é um meio de acesso a nossa existência, que está além da 

relação de temporalidade, transcendendo e descobrindo em si e no outro forma 

pertencimento, dessa maneira que tomemos a consciência do nosso próprio corpo e 

nossa vida.  

5. Nos Lugares-ilhas, atravessar é ser atravessado 

Transitar por sobre lugares-ilha em processo de ir e voltar, de ir e ir. Ilhas não são, 

necessariamente, lugares de isolamento. Ilhar-se não requer distanciamento, ou 
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incomunicabilidade. Estar ilhado pode estar na condição de estar em confluência, 

em fluxo entre terra e a água, entre o seco e molhado, entre o perto e longe, e dessa 

maneira, talvez, permitir-se estar a deriva para realizar travessias. Para atravessar é 

necessário deixar-se ser atravessado. Partir as ondas, abrir fendas e transpassar; da 

experiência de estar ali, dispor-se ao lugar. Olhar o horizonte e saber que não há do 

outro lado um outro lado. Estar ilhado, é ser contornado por água, como senão 

houvesse a diferença entre a ilha e continente. E o atravessamento pode ser 

conduzido internamente no interior do próprio lugar, quando cruzamos os furos que 

atravessam faixa de terra como flechas que cortam. 

Os lugares-ilha podem ser o deslocamento, ou apenas, parte do processo de 

constituição de um lugar de pensamento e de procedimentos para criação como: 

lugares afetivos, lugares de troca lugares de experiência de encontros e 

desencontros, de vínculos, de reconstrução ou reconhecimento para também fazer 

cortes. São lugares de distanciamento e de proximidade, de isolamento e 

pertencimento, lugares de deriva e de esgarçamento onde possamos expandir 

territórios de sentidos.  

Os lugares-ilha são os lugares para entrecruzamento, atravessar. Lugares para 

penetrar nos ambientes poroso, e dessa maneira, cria contato entre corpos viventes 

que se misturam a nós. Atravessar para esse territórios são, para este trabalho, 

tentativas incorporar-se e apropria-se estranhamente. Deleuze aponta duas 

naturezas de ilhas: as continentais, acidentais ou derivadas, são as que em eras 

anteriores, foram separadas do continente, surgem de fratura de uma quebra, de 

uma desarticulação; a segunda são as ilhas oceânicas, são segundo ele de natureza 

essencial, por surgirem de erupções vulcânicas, trazendo em si, um movimento 

violento que vem de baixo, outras são constituídas por organismos vivos, os corais, 

essas são ilhas oceânicas, elas surgem e somem, permanecem para então serem 

interligadas. Qual seria então a natureza de nossas ilhas que se parte, deslocam 

mudam de lugar, algumas surgem por um acumulo de vegetação, como as aningas 

ou aturizal. Elas formam um emaranhado que favorecem uma sedimentação 

aluvional, expandindo as ilhotas, ao mesmo tempo outra espécies são trazidas pelas 

águas se aglomeram, assim como as sementes correm pela água e se juntam a 
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essa superfície. Esse movimento, cria condições para que palmeiras próprias de 

igapó, como o açaí, cresçam. A medida que essa ilhas cresce, o rio se estreita e 

uma nova paisagem surge. Somos derivados de um ambiente a deriva em 

deslocamentos e reconstituição, contínuos.  

6. Ambientes, paisagem, viagens para experimentar 

Suponho, porque talvez não tenha certeza, que senti no meu corpo uma intensa 

vontade de viajar, talvez fosse porque em dado momento já tivesse iniciado o 

retorno. Para voltar, porém, era necessário fazer uma outra rota, mais desconhecida, 

imprevisível. Assim iniciei ciclos de viagens. As primeiras eram para muito perto, 

atravessava para a ilha do Mosqueiro para somente sentir a água, e atravessar o rio 

com os meus olhos. Fazia para guardar, pequenos registros sem intenção, sem 

responsabilidades, eram brincadeiras, ou como chamo:“artistagens” que nada mais 

são que brincadeiras despretensiosas, exercícios que podem dar certo, ou não.  

Propus, como extensão de duas disciplinas, viagens para outra ilha, Cotijuba. Assim 

começou a segunda experiência. Uma hora de travessia de barco, e durante a 

travessia conversas sobre a vida, trabalhos e amores; cozinhar para comermos 

juntos; banho no rio; dormir pendurados nas redes e todos amontoados em um pátio 

de uma casa emprestada de um amigo. Voltamos a Cotijuba três vezes, até a ação 

final. Era no meio da tarde quando iniciamos um ciclo de acontecimentos 

despretensiosos chamado: “nas ilhas: artistagens e processos, Cotijuba”. Todos eles 

aconteceriam em duas praias, na casa e no bondinho. Depois da montagem de 

exercícios mais simples com fotografia, seguimos para a praia da Fleixeira, um praia 

cheia de pedras escuras misturadas a agua barrenta do rio. Ali foi a convergência 

dos exercícios mais simples e mais complexos. Uma linha transparente foi atada e 

nela ficou pendurada uma folha seca que fazia um barulho, esse som delicado e 

insistente, poderia ser a chamada para um transe sutil. As pessoas caminhavam, 

outras pintavam seu rosto e ficavam andando sobre as pedras, outros; abriam 

buraco na areia; uma bandeira tremulava; garrafas soltas no rio, entrar na agua até 

sumir no horizonte; uma fogueira, lanternas de afogados, uma pedra arrastada é 

jogada no rio; músicas para dançar, jogo de bola, vôlei noturno, imagens projetadas 

sobre o lençol atado no meio da praia, uma festa. 
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Existem momentos na vida que só pensamos em ir. Entrar em um barco, atravessar 

rios, igarapés, penetrar nos furos, conversas com pessoas, sentar na rede, ir... 

Assim iniciou o ciclo da viagem que duraria quase dois meses feita em dois ciclos. 

Um plano inicial abortado, uma nova rota para chegar até Chaves, cidade mais 

distante do arquipélago marajoara. Na saída uma chuva quando iniciávamos a 

travessia da baia no Marajó. Uma conjunção de barcos menores cruzavam longe. 

Tempestades de Turner e uma pergunta “o que eu queria na viagem”. “Apenas ir”, 

eu respondi. Não tem como prever ou saber o que encontrar, quando partimos para 

o desconhecido. Não havia pessoas previamente contatadas para nos guiar nas 

cidades que chegaríamos ou mapa previsíveis, para sair para qualquer lugar, 

precisamos primeiro chegar. É Assim que as coisas funcionam aqui.  

Tínhamos um rio largo de horizonte infinito, sem saber ao certo o que existe do outro 

lado. Viagens somente de ida. Quando chegamos em Breves e fomos em direção a 

“baía das Bocas” uma significante abertura que dá acesso a inúmeras localidades. 

Um infinito labirinto borgeano, feito de águas, chamado de “sistema de furos de 

Breves”.  

A complexidade desse lugar que é entrecortado por um quantidade imensa de furos, 

rios, igarapés (muitos ainda nem registrados em mapas) se deve ao fato de estar 
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localizado onde corria uma larga corrente vinda do rio Amazonas. Nesse lugar o 

impacto das marés favoreceu a criação de um ambiente de mangues e outras 

vegetações alagadiças que estagnam a água da preamar. (LISBOA, 2012).  

Depois de alguns dias navegando de rabeta chegamos até o furo do Apuiu, e a 

comunidade familiar de dona Sebastiana, seu Aminadabe, seus filhos noras, genros 

e netos. Na cozinha da dona Sebastiana o chão é pintado de vermelho e as paredes 

de verde. Eles vivem de fazer barcos, vendem peixe, camarão, açaí em Breves e 

das viagens pelo rio Amazonas.  

Em 18 horas de viagem, atravessamos a baia da Vieira Grande, rio amazonas, 

talvez a grande travessia. Uma parada em Macapá, e mais quatro horas para 

chegamos a Afuá, a cidade suspensa. Ela é um gigantesco brinquedo de madeira, 

uma fábula, talvez uma pintura. É uma cidade para dentro, para caminhar, andar de 

bicicleta e falar com as pessoas nas ruas. O que mais impressiona nesse lugar é 

que todos os espaços públicos são utilizados por quem vive nela. A praça, a escola, 

a quadra de esportes, os brinquedos as ruas de madeira, a beira do rio...  

 

 

fluxo de viagem, registro da floresta, vista do barco. Frame do vídeo 

Navs e paisagens: diário de bordo entre Belém e Chaves. 2013. 
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Iniciamos o fluxo da segunda viagem para entrar no rio Amazonas. Era tarde da 

noite, quando longe avistamos as luzes uma cidade. Desembarcar de uma pequena 

embarcação, sobre com ondas altas e fortes amedronta, tudo parece grande, o 

trapiche é imenso quase 400 para dentro o rio Amazonas e uma altura de pelo 

menos 50 menos. Essa imagem da imensidão faz com que a gente comece a sentir 

o quanto a natureza é uma força, violenta e rude, com a qual não existe acordo. 

Eidorf Moreira, fala na necessidade de acomodar e fazer concessões para dominar o 

ambiente, em que “o apassivamento inicial do espirito em face das exigências 

orgânicas da natureza”. Essa é a principal estratégia, para quem vive ali onde rio é o 

próprio imenso mar. Na vazante da maré, o rio recua longe e revelando uma praia, 

reta e deserta. Mas quando ele sobe, enche, e bate muito forte na paredes das 

terras altas (como é chamada aquela região).  

A cidade recuada, segundo os moradores, já perdeu mais de 500 metro mas, ainda 

resiste, com a existência de um terreno que protege a igreja, a câmara municipal e 

prefeitura. A região é uma das mais ricas do Marajó, mas essa rica região passa 

longe, nas ilhas grandes da frente ou nos campos de trás onde estão as grande 

fazendas. Chaves é vazia e fantasmática. Um ambiente lento e melancólico, em que 

existe uma hora em especial que tudo para, menos o vento.  

Para finalizar esse breve relato, tento uma suposição: seguir o percurso (ou o curso 

do rio) em viagens são meios despretensiosos, de se permitir ao acaso,  com o 

intuito incerto de criar pequenos sentimentos, possibilidades para experimentação, 

vivências, e, quem sabe, de algumas descobertas. Mas isso, suponho, que somente 

seja possível, para quem se dispõe ao fluxo contínuo, como o do vento e da água, 

em exercícios transitórios sem saber onde vamos e quando vamos chegar, apenas 

ir, e quem sabe, talvez não voltar 
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