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SOBRE A PELE, O RIO: UMA HISTORIA DA PAISAGEM NO TERRITÓRIO DA 
CULTURA AMAZÔNICA ATRAVESSANDO O CAMPO DA ARTE 

 
 

Lucas Gouvêa Mariano de Sousa - UFPA 
 
 

RESUMO: Pesquisa que pretende pensar a paisagem a partir de uma visão antropológica e 
cultural, através de uma analise historiográfica do olhar voltado a natureza dentro de um 
ponto de vista amazônico, na procura de estéticas que estabeleçam um campo de 
intermediação entre o sujeito e esse ambiente, da natureza-humana e seus afectos 
geografados através da arte, em um metáfora signica do enfrentamento do corpo com a 
paisagem amazônica: agua, pele, olho, rio, lagrima, chuva, sangue... é sobre enxergar 
como queremos ser vistos, e como o estrangeiro enxergam-nos, sobre descolonização 
desse olhar. Através de um inquietemento pelos transbordes dos rios e da floresta, por suas 
diluições visuais, pela intensidade no seu discurso na arte e por sua reverberação nas 
relações culturais evidenciadas no panorama internacional. 
 
Palavras-chave: Paisagem, Amazônia, Descolonização 
 
 
Abstract: A research that want to think about the landscape from an anthropological and 
cultural vision through a historiographical analysis of gaze turned to nature within a point of 
view Amazon, in seeking to establish an aesthetic field of intermediation between the 
subject and this environment, human-nature and its created allocated through art, in a 
semiotic metaphor of the body cope with the Amazonian landscape: water, skin, eye, river, 
tear, rain, blood is on ... see how we want to be seen, and how foreign they see us on 
decolonization that look. Through a inquietly transbordes by rivers and forest for their visual 
dilutions, the intensity in his speech in the art and its reverberation in cultural relations 
evidenced in the international arena. 
 
Keywords: Landscape, Amazon, Decolonization 
 
 
 
Imensidão Úmida: Descolonizando-se 
 
 

Será compreendendo que, do outro lado do Atlântico e mais acima 
dos Trópicos, se encena uma farsa, essa, que regiões de fome e de 
visões como a Amazônia terão direito, um dia, fatalmente, a um solo 
próprio e à convivência com suas raízes1 

 
 

O desconhecido intrínseco à Amazônia é um conceito que persiste desde os 

primórdios coloniais no adestramento europeu da floresta, até as ações ditatoriais 

do governo que coloniza a natureza para gerar capital. A imensidão de vida contida 

na floresta sempre foi ao mesmo tempo sedutora e assustadora, muitos homens 
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brancos morreram em seus percursos buscando algo de valioso navegando sobre 

rios ou atravessando matas virgens. São esses relatos sobre estas experiências 

associados a visões artísticas e políticas dos pensadores contemporâneos da 

Amazônia que vão sedimentar este trabalho. É por meio de uma análise simbiótica 

que propomos uma descolonização dessa paisagem por meio de uma investigação 

histórica dos entremeios utópicos da colonização que fundaram mitos a cerca das 

riquezas da floresta, como: Eldorado, Lago Parime e Akakor. Desconstruir esse 

mitos é uma forma de repensar nossa historia como disse Vicente Franz Cecim: "Só 

a fábula insurrecta cravada na vida resgatará estética e historicamente a Amazônia 

dessa miragem: o padrão colonizador imposto a ela!”. É na negação de 

estereótipos acerca da nossa realidade amazônica que afirmaremos nossa 

identidade enquanto rexistentes, são nas falhas colonizatórias que encontraremos a 

base pra sustentar um contra-discurso que evidenciará o imaginário que nos cerca, 

e constitua a nossa natureza; é na negação que encontraremos nossa afirmação: 

A Amazônia não é. A Amazônia não é verdadeira, A Amazônia não é 
ingênua e plácida. A Amazônia não é assassina. A Amazônia não é 
inferno verde. A Amazônia não é celeiro do mundo. A Amazônia não 
é Pulmão Verde. A Amazônia não é uma fantasiosa falácia. A 
Amazônia não é o reino da impunidade. A Amazônia não é 
economicamente viável. A Amazônia não é do mundo”2 

Nas primeiras cartografias sobre da América do sul, vamos encontrar cravado no 

meio do mapa um Lago chamado Parime. É um lendário lago localizado nas 

fronteiras amazônicas. Acreditava-se que, em suas costas estava localizada a 

cidade de Manoa ou Eldorado e que dessa cidade sairia a “Nhamini-wi", que 

segundo os Tukano e Piratapuias, tribos do alto rio Negro, era uma estrada pré-

colombiana que ia dos Andes até o Atlântico. O explorador e artista Roland 

Stevenson encontrou ruínas ao norte do rio Negro na bacia do rio Uaupés em que 

se acreditava ser os restos do “Nhamini-wi”. O lago foi procurado por vários 

exploradores tais com Walter Raleigh e Alexander von Humboldt.  No lago eram 

realizados os rituais religiosos da cidade do Eldorado, onde os índios construíam 

uma grande balsa e a carregavam com ouro e esmeralda e depois cercavam toda 

lagoa e iluminavam toda sua circunferência. Acreditava-se estar em algum ponto ao 

sul da Guiana, durante vários anos. Posteriore outros cartógrafos como Robert 



   

 
 

3374 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Schonburg e Van Huevel designam o lago mais a sudoeste do rio Orinoco e norte 

do Rio Amazonas. A primeira representação do Lago e da cidade de Manoa surge 

na obra de Levinus Hulsius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travels, de Levinus Hulsius em 1599 

  

O desenho cartográfico retrata um grande lago com a inscrição: “Lago de Manoa”, 

em uma estética desapropriada de um caráter científico como as cartografias 

atuais, vemos impresso no mapa, uma estranha paisagem de um lago com um total 

de 33 afluentes e ilhas de variados tamanhos. Na representação, a cidade do 

Eldorado é situada na esquerda do lago com diversas torres e portões lembrando 

um castelo medieval, que metaforicamente, seria uma saudade utópica daquele 

momento histórico que começara a sucumbir. Tal desejo medieval fez com que 

vários exploradores se interessassem por tal cidade e sua possível riqueza. A 

primeira expedição em busca do El Dorado foi realizada a partir dos Andes e 

organizada por Gonzalo Pizarro, o irmão de Francisco Pizarro. Gonzalo estava 

seguro de poder encontrar a cidade perdida. Esse primeiro percurso fluvial sobre a 

bacia hidrográfica, estão registrados no livro “O Novo Éden” organizado por 

pesquisadores do Museu Emilio Goeldi, assim como os primeiros relatos científicos 

da fauna e da flora contidas na floresta; os relatos expeditórios de Orellana, outros 
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escritos como o de Vicente Yáñez Pinzón que vindo com a caravela La Niña na 

primeira expedição de Cristóvão Colombo em 1492, fez a primeira citação sobre um 

animal brasileiro. Pinzón descreve a descoberta da foz que chamou de Mar Dulce, 

mais tarde denominado de Rio Amazonas pelo rei Carlos V. O nome é uma 

referencia a derrota da luta de Francisco de Orellana com uma tribo de amazonas 

guerreiras: as Icamiabas (do tupi i + kama + îaba, significando "peito rachado"). 

Elas compunham uma sociedade rigorosamente matriarcal, caracterizada por 

guerreiras que não aceitavam a presença masculina, ou ainda mulheres que 

ignoravam a lei. Tal vitória de contra os espanhóis foi tão surpreendente por 

contrapor o sistema social imposto pelos europeus, que a história dessas Índias 

tornou-se de certa forma outro mito entre as expedições europeias na Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
As Amazonas, guerreiras míticas da floresta, são pretextos para charmosas 

iconografias populares. Aqui, em uma caixa de chocolate do século XIX, 
vendidas na Inglaterra.  Fonte: Lefebure, 2005 

 

Francisco de Orellana que buscava o ouro do Lago Parime, encontrou uma tribo de 

mulheres guerreiras que destruíram a possibilidade de encontrar o lago imaginário, 

motivo de tal viagem, porém encontrou outras riquezas a serem exploradas naquela 

fauna e flora, a colonização da Amazônia persiste ainda hoje dentro desses 

modelos mitológicos acerca da riqueza infindável. As expedições em busca de 

Eldorado, que metaforicamente, comparo ao projeto Radam, criado em 1970, 

dedicado à cobertura de diversas regiões do território brasileiro (em especial a 

Amazônia) por imagens aéreas de radar, captadas por aviões. O projeto possibilitou 

a captura das primeiras imagens da superfície, sob a densa cobertura da biosfera. 

Com base na interpretação dessas imagens, foi realizado um amplo estudo 

integrado do meio físico e biótico das regiões abrangidas pelo projeto, que inclui 
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textos analíticos e mapas temáticos sobre geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação, uso potencial da terra e capacidade de uso dos recursos naturais 

renováveis, que até hoje é utilizado como referência nas propostas de zoneamento 

de exploração da floresta, como a construção de mineradoras, madeireiras e 

hidroelétricas. Tal “expedição” científica foi instaurada dentro da ditadura do Brasil 

pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, que cunhou o maior slogan da 

colonização amazonica pelo Brasil: “terra sem gente pra gente sem terra", cunhado 

na ideia de um vazio demográfico que ignora a presença de populações indígenas 

e de sua relação com essa paisagem.  Em seu plano de governo, Médici, criou o 

PIN (Plano de Integração Nacional) que incluia a criação da rodovia 

Transamazônica, uma versão infeliz da "Nhamini-wi, uma ferida aberta no coração 

da floresta, tal estrada corta o território de vinte e nove grupos indígenas, que 

desde então tiveram suas culturas afetadas pelo contato com a sociedade. 

O caboclo é bruscamente desalojado de seu presente cultural ainda 
fundado nas relações de um mundo que é seu, que de repente 
passa a parecer-lhe fictício, enquanto se lhes impõem uma espécie 
de outro mundo real e que ainda não é o seu. Mundo no qual todas 
as qualidades que constitui em a sua mundividência – fruição, 
tranqüilidade, devaneio, disponibilidade de tempo, o carpe diem de 
um viver cada momento, são considerados ingenuidade, 
incompetência, atraso e primitivismo. Passa habitar um espaço 
fraturado, num tempo deslocado. E esse desalojamento de seu 
presente pela compulsão de um outro agora considerado moderno, 
torna-se um desalojamento de si mesmo e da cultura.3 

Dentro desse jogo politico em analisar historicamente os processos de colonização, 

a arte consegue sugerir vários atravessamentos a esse olhar, durante todas essas 

expedições estrangeiras ao Brasil surgem diversas obras acerca do nosso território 

quando artistas ingleses, alemães, espanhóis, que acompanhavam as missões 

para fins científicos, porém evidenciavam aspectos antropológicos da paisagem, e 

dos que viviam aqui. Até o século XVIII esses artistas que vieram pra amazônia, na 

sua maioria: pintores, desenhistas, gravuristas e cartografos, tiveram o seu nome 

ocultado pelo poder que vos leva em tal expedição, eles são destinados a retratar o 

que for de interesse do comandante.No século XIX, alguns artistas modernos 

chegaram a Amazonia, entre eles, Alfred Russel Wallace, naturalista britânico, um 

dos primeiros desenhistas a retratar a paisagem amazonica. Ainda que tivesse sua 
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atenção voltada sobretudo à zoologia, Wallace, registrou idéias referentes ao índio 

e à cultura da região, além das anotações de grande interesse para os estudos 

culturais e que devem ser vistas dentro do contexto das experiências e das 

convicções do autor como "biólogo-filósofo". Além de seus estudos biológicos 

através do desenho, também desenvolveu um trabalho histórico-etnomusicológico 

sobre o contexto amazônico, dentre dos seus relatos sempre destacava a musica e 

sonoridade que a natureza e seus povos produziam: 

Em Mexiana, à noite, os negros ficam em seus casebres tocando e 
cantando. Seu instrumento é uma espécie de viola primitiva, da qual 
tiram apenas 3 ou 4 notas, repetindo-as horas a fio, na mais 
enfadonha monotonia. Em cima dessa pobre melodia, improvisam 
uma letra, geralmente relacionada com os acontecimentos daquele 
dia. Os feitos dos brancos são os temas mais frequentes dessas 
canções.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embarcação sobre o rio Negro, Alfred Russel Wallace. 
 

  

Na segunda metade do século XIX a fotografia começa a se tornar uma importante 

ferramenta para o registro dessa paisagem, e foi com Christoph Albert Frisch que 

ela chegou em território amazônico. Nascido em 1840 em Augsburg, na Baviera, 

chegou ao Brasil supostamente em 1865, após uma rapida estadia na Argentina, 

morava então no rio de janeiro, quando então Georges Leuzinger abriu seu ateliê 

de fotografia. A Casa Leuzinger diferenciava-se da concorrência por não explorar os 

retratos de “tipos” brasileiros, como era de costume, mas sim por produzir e 

comercializar imagens de cunho documental, por iniciativa editorial de seu 

proprietário. Em 1867 Frisch esteve na floresta Amazônica junto com o engenheiro 
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Joseph Keller e seu filho Franz Keller-Leuzinger – também fotógrafo, pintor e 

desenhista, Transitaram pela região dos rios Madeira e Mamoré, onde o governo 

imperial pretendia construir uma estrada de ferro. Frisch "percorreu 400 léguas pelo 

rio Amazonas e seus afluentes durante cinco meses” 5, num barco acompanhado 

por dois remadores, desde Tabatinga até Manaus. Ao retrataro povo indigena com 

que teve contato durante este percurso – como os Ticuna, Miranha, Kaixana, 

Amauá, Tapuio e Pacé, entre outros – Frisch procurava apresentar em suas 

fotografias elementos de sua cultura material como utensílios e habitações, 

integrando o indígena ao seu meio social e à floresta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Alto Amazonas, Alber Frisch em 1866 

 

Outro foi François-Auguste Biard, um viajante pouco convencional para a época. 

Formado na escola de belas artes de Lyon. Dedicou sua vida artística as viagens 

pelo mundo, primeiramente alistado pela marinha francesa foi à Chypre, Malta, 

Syria e Egito, viagens que resultam em várias pinturas. Depois de abandonar a 

marinha ele decide viajar para diferentes continentes. Financiando sua própria 

viagem ele parte em direção ao brasil até chegar na amazônia, existiam várias 

motivos que justificavam o deslocamento dos viajantes no interior amazônico 

durante o século XIX, porém a maneira curiosa com que Biard procurava a floresta 

não parecia ser uma prática muito comum para a época, nesta região: 

 
Eu não acredito que exista no mundo uma navegação mais 
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agradável que esta que eu fazia. Eu tinha imaginado que vindo ao 
Amazonas (rio) veria um mar interior tendo somente o céu no 
horizonte, ou montanhas perdidas no longínquo. Eu estava longe de 
reclamar: a cada instante, ao lugar da monotonia, eu via aparecer 
novos panoramas com aspectos variados e sempre novos. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ouragan sur l'Amazone. Auguste François Biard. 1798-1882 

 

Mas tarde já no inicio do seculo XX vimos a chegada do cinema em terras 

Amazônicas dentre todas as produção cabe destacar, “O Inferno Verde” 

(“Kautschuk7”, 1938), de Eduard von Bosordy, um filme nazista gravado em terras 

brasileiras. Guiado pelas diretrizes do nacional-socialismo alemão: a narrativa de 

conquista imperial com tons conservadores e militaristas, o filme se apóia nos estilo 

do cinema de aventura clássico, bem como no cinema etnográfico, encontra-se no 

terreno localizado entre a reportagem e a fábula. pretendendo dar a impressão de 

suspense, mas as cenas que acontecem com a floresta amazônica de cenário 

trazem à tona uma compreensão maior sobre a batalha entre duas nações pela 

exploração colonial da borracha. 
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Kautschuk. Eduard von Bosordy. 1938. 

 

Em “O inferno verde”, o Governo Brasileiro, a fim de resguarda seu tesouro 

nacional, impôs a pena de morte a qualquer pessoa envolvida na exportação ilegal 

de sementes borracha. Em um navio, durante uma viagem transatlântica, Henry 

Wickman apaixona-se por Mary Waverley, a filha do cônsul britânico no Brasil, noiva 

do milionário brasileiro da borracha Dom Alonso de Ribeira. No decorrer do filme, 

Henry Wickham e Dom Alonso brigam pelo coração de Mary e pelas preciosas 

sementes de borracha à beira do rio Araguari. 

Quarenta e quatro anos depois, outro cineasta alemão desembarca em terras 

amazônicas para gravar um filme, já não mais presos a regras de um governo 

ditatorial, Werner Herzog, vai pensar seus filmes gravados na amazônia como uma 

forma de desconstruir toda a ideia da colonização e de suas expedições, em 

Fitzcarraldo, o personagem Fitzgerald, sonha em construir uma casa de ópera na 

remota cidade de Iquitos, no alto Amazonas. Fitzgerald já havia investido numa 

Estrada de Ferro, a Transandina, e falhou. Tentava conseguir os recursos com um 

novo empreendimento, uma fábrica de gelo, ele foi chamado de "Conquistador do 

Inútil". Depois de muito perder, consegue investimento de sua amante, dona do 

bordel da cidade, e compra um grande barco para encontrar uma nova rota para 
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transportar borracha, de terras que conseguiu a autorização do governo para 

explorar. Pelos rios, navega ao local onde quer explorar a borracha. Alucinado, 

transpõe morros e matas com o barco, à custa de vidas humanas e muito 

sofrimento. O mesmo acontece em seu outro filme Aguirre. Nele um explorador 

espanhol sai dos Andes pelos rios da amazônia na busca de eldorado, a cidade 

perdida, e ao final acaba sozinho, à deriva, em uma balsa cheia de macacos. Essa 

colonização frustrante e também esta presente em Cobra Verde, seu terceiro filme 

e último filme gravado em terras Amazônicas. Nesses três filmes a um destaque 

nos elementos primitivos do mundo revelando toda sua violência, e a incapacidade 

de compreensão dessa imensidão e seu próprio primitivismo diante dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitzcarraldo, Werner Herzog. 1982. 

 

A imagem construída por Herzog no filme Fitzcarraldo, me remete diretamente a 

obra de Lucia Gomes, artista paraense que hoje vive na Europa. A obra em questão 

chame-se “Salão das Aguas – Sanitário ou Santuario? - Pororoca” em que a artista 

transportou um barco pesqueiro para o lixão do Aurá que fica em 

Belém/Ananindeua, criando um estado de tensão e dialogo entre as pessoas que ali 

estavam. 

Essa relação do trabalho braçal também disposta na obra de Herzog mostra um 

enfrentamento do humano e a natureza, através dessas expedições, dessas 
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viagens, dos percursos, e das descobertas. O barco aqui é forma como este flutua 

sobre essa massa viva, e o rio é o caminho, são as veias que levam o sangue, a 

imensidão horizontal é o grande desafio deste artista colonizador, que busca a si 

próprio na paisagem. Esse deslocamento do barco na paisagem, pertinente a 

maioria das obras dos viajantes amazônicos é uma forma afetiva de criar 

cartografia, trajetos, histórias, é a necessidade de se deslocar no tempo-espaço, de 

demarcar a paisagem com a geografia de nossas vidas. 

A Paisagem será então neste caso uma certa soma de valores 
objetivos revelados à nossa sensibilidade ou á nossa inteligência 
mediante determinada perspectiva, que nos permitirá maior ou 
menor efeito cênico a seu respeito8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salão das Aguas – Sanitário ou Santuario? - Pororoca. Lucia Gomes 

 

Historicamente os mapas servem para legitimar certas posições hegemônicas 

sobre o território. Um exemplo claro disso na Amazônia é o estado do Acre, que até 

1877 pertencia a Bolívia e depois fora ocupado por nordestinos vindos do Ceará 

para a extração de borracha nos seringais, desde então, o Acre “pertence” ao Brasil 

e é cartografado como território brasileiro. 

 
(…) o mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, 
desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 
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constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar−se a 
montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, 
um grupo, uma formação social.”9 
 

Porém, os mapas também podem ser meios de resistência territorial. Como é 

possível observar no trabalho realizado por Alfredo Wagner Berno de Almeida  A 

“Nova Cartografia Social"” buscava flexibilizar estes direitos territoriais por meio de 

auto-cartografias dos povos e comunidades tradicionais na Amazônia. 

Outro trabalho dentro deste contexto contra-hegêmonico dos territórios é o 

“mapAzônia”: mapa colaborativo sobre a historia da colonização da Amazônia. No 

texto escrito por Hugo Gomes e Luah Sampaio, que compõe o mapa vemos esse 

discurso de um outro pensar sobre a paisagem que nos constitui: 

 

“Um mapa tenta descrever-narrar um espaço, espaço afetivo, físico, 
psicológico, visível e invisível. Propomos aqui uma narrativa 
cartográfica entrecortada de resíduos históricos, perspectivas 
políticas e processos poéticos para tentar abarcar as consequências 
estruturais, físicas e sociais de uma região desde sempre a serviço 
do mercado, um lugar preso ao mercantilismo colonial, escondido 
por de traz do discurso positivista do progresso."10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mapAzônia. Autoria Colaborativa. 2012. 

 

As práticas das viagens nos espaços amazônicos e, por conseguinte na 

manipulação do exotismo através da busca pelos bens materiais e imateriais de 

sociedades geográfica e culturalmente distantes, colocam em evidência a 
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proposição de imagens que instauraram a prática da mobilidade rumo à este lugar. 

Com o aumento repentino da presença estrangeira no território, e do desejo dos 

mesmos de afirmar a posse territorial e a necessidade de conquistar novos 

mercados, as viagens amazônicas adquirem interesses geopolíticos. Os caminhos 

se consolidavam e as diferentes práticas espaciais orientavam e estimulavam o 

fluxo de bens e pessoas no interior da massa viva, favorecendo a abertura 

amazônica para a colonização. Diante de uma crise científica européia, a Amazônia 

se configura como um destino certo aos naturalistas. O questionamento mítico 

demonstra um embate entre o real e o imaginado, demonstrando as 

particularidades destas viagens e de seus percalços impostos pela natureza. 

Surge então a compreensão que essa invenção amazônica era atrativa a visitantes 

com diferentes motivações e práticas ao longo do tempo. Todas essas expedições 

amazônicas poderiam ser interpretadas como a busca do Romantismo Tropical, 

evidenciando a oposição entre Europa civilizada e a Amazônia selvagem, ilustrada 

pelos ameríndios, pela fauna e flora de um mundo novo. Nesse sentido a relação 

de contato com o outro desconhecido seria de essencial importância a tais viajantes 

para confirmar a condição de superioridade do turista face ao residente local, 

possibilitando ao viajante que vaga por este vazio a possibilidade de renascer no 

coração da maior floresta do mundo. 

Notas 

                                                 
1.Vicente Franz Cecim, Manifesto Curau I. 
2.Armando Queiroz. A Amazônia não é minha. Em Amazonia Lugar da Experiência. 
3.João Jesus de Paes Loureiro. Cultura Amazônica: uma poética do imaginário. 
4.Viagens pelos rios Amazonas e Negro, Alfred Russel Wallace. op.cit. 68 
5.Joaquim Marçal Ferreira de Andrade. “As primeiras fotografias da Amazônia” 
6.Auguste François Biard,  Deux années au Brésil. 1859, p. 375 
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9. Gilles Deleuze, Mil Platôs. 2000, p 22. 
10 . www.dossie.comumlab.org/mapa 
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