
1

SOBRE MAPAS INFEFINIDOS: 
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RESUMO: 
A comunicação aborda a relação entre a cartografia e a imagem narrativa da Amazônia presente 
nas obras de Euclides da Cunha e Constant Tastevin. Euclides vai para o Acre em 1905, como 
chefe da Comissão Mista Brasileira e Peruana de Reconhecimento do Alto Purus, para verificar 
até onde residiam os brasileiros, de modo a fundamentar o uti possidetis, direito reclamado 
pelos brasileiros para legitimar o pertencimento daquelas terras ao Brasil. Tastevin missionava 
na Congregação do Espírito Santo, cuja prelazia era em Tefé, fazendo sucessivas viagens, entre 
1905 e 1926, para catequizar índios e seringueiros. Euclides da Cunha relata dificuldades no 
mapeamento do rio Purus, por causa da volubilidade inerente ao regime hidrográfico da região. 
Tastevin, ao se deslocar pelos rios da bacia do Juruá, traça os pontos cartográficos que resultam 
na composição do “Mapa do alto Juruá”, publicado em 1928, na revista La Géographie. Os 
viajantes se depararam com uma floresta marcada pela dificuldade de vê-la, de mapeá-la. Se a 
paisagem, como nos diz Nancy, implica uma suspensão da presença, inclusive de quem a 
observa, os autores ultrapassam a paisagem ao escolher seus pontos de orientação. A 
comunicação propõe comparar a escritura e a produção cartográfica sobre a Amazônia nos dois 
autores. 

PALAVRAS-CHAVE: Cartografia. Euclides da Cunha. Constant Tastevin. Amazônia.

Neste artigo1 pretendemos nos dedicar ao mapeamento do que hoje é o estado 

brasileiro do Acre através das obras amazônicas do missionário francês Constant 

Tastevin (1880 - ?1963) e do escritor Euclides da Cunha (1866 - 1909). Tastevin chegou 

à Amazônia em 1905, com o objetivo de trabalhar na catequese de indígenas e 

seringueiros na prelazia de Tefé, que era de responsabilidade da Congregação do 

Espírito Santo. Em 1926, ele deixa definitivamente a Amazônia. São anos de 

permanência na floresta, visitando muitos rios para realização das desobrigas.

Euclides da Cunha se inscreve para tomar parte da Comissão Mista de Fronteiras, 

formada por representantes do Brasil e do Peru, que iria mapear o curso do rio Purus, 

tendo em vista a solução do impasse estabelecido entre os dois países no sudoeste 

amazônico. Euclides é escolhido pelo Barão do Rio Branco como chefe da Comissão e 

parte para Amazônia em 1904. Por diversos motivos, o início dos trabalhos da 

Comissão é atrasado, de maneira que a subida do Purus começa em abril de 1905, sendo 

concluída em outubro do mesmo ano. 

1 Deixo aqui meus agradecimentos aos participantes do Simpósio “A construção de mapas: estéticas e 
políticas do espaço no Brasil”, que fizeram comentários importantes para o desenvolvimento deste 
trabalho. Agradeço imensamente à colaboração de Janaína Volker pela edição dos mapas e pelas 
conversas sobre as ideias presentes nesse texto.
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A primeira questão que se delineia no mapeamento feito pelos autores aqui 

estudados é a horizontalidade da planície amazônica. Tastevin comenta em um artigo, 

publicado na revista “Les Missions Catholiques”: “nada direi da viagem a vapor em um 

rio interminável, enquadrado por infindáveis florestas virgens” (TASTEVIN, 1914a, p. 

63). Em outro artigo, publicado em 1926, na revista “La Géographie”, ele nos conta um 

pouco mais sobre os seus métodos cartográficos:

A minha distração durante esta viagem era a de levantar todos os acidentes do 
terreno, e de construir um esboço de rio e dos seus afluentes a partir das 
informações que me davam no próprio lugar os habitantes. Infelizmente perdi 
todas essas notas e muitas outras coisas num naufrágio subsequente no Jordão. 
Estou reduzido às minhas lembranças, porque na descida, desencorajado e 
doente, não tive coragem de recomeçar o mesmo trabalho (TASTEVIN, 1926, 
p. 174).

Observar a paisagem, registrar todos os acidentes, desenhar o curso do rio e de seus 

afluentes e completar suas observações com informações obtidas com a população local 

— eis o que ocupava o missionário durante as suas travessias. Ainda que não tivesse 

perdido suas notas, como poderia fazer um mapa à partir delas, que pretendiam ser um 

registro de tudo? Se inicialmente o padre tentava captar todos os acidentes do terreno, 

posteriormente o rio assumiria a posição central em seu mapa. A própria ideia de 

construção de um esboço remete ao tipo de produção que estava em jogo: o mapa é um 

fracasso, pois não se pode ser fiel ao que se pretende mapear, sob o risco de se projetar 

um mapa do tamanho do mundo. Sempre se omite, e Tastevin deixou isso escapar 

quando afirma que não falará do rio interminável enquadrado por florestas infindáveis. 

Em outro momento, ver montanhas ao longe lhe reanima a coragem — uma 

referência espacial promove uma compreensão temporal: 

Entrávamos na mesma longitude de Gibraltar ou até mesmo um pouco a oeste, 
porque de lá percebíamos perto de nós as Montanhas Azuis de Contamana, cuja 
lembrança tinha reanimado a nossa coragem mais de uma vez.
Havia oito anos que eu não via montanhas, eu que fico tão frequentemente 
extasiado em frente aos picos nevados dos Alpes (…). Todo um passado 
retornava, e o meu coração se enchia de uma amargura doce. Havia oito anos 
que, pela primeira vez, eu tinha botado os pés sobre a terra do Brasil, no seu 
extremo oriental, na desembocadura do Amazonas. Quantas vezes sulquei os 
rios a canoa! E hoje eu atingia o último ponto aonde eu poderia pretender ir 
(TASTEVIN, 1914b, p. 89).

As doces lembranças de outras montanhas são revestidas de amargura quando 

Tastevin vê ao longe as montanhas azuis de Contamana. O conjunto de sensações que a 

paisagem provoca reitera uma infinidade de forças que não podem ser enquadradas no 
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mapa; não se pode enquadrar tudo: o rio será transformado em traço, ao passo que a 

floresta será transformada em um espaço em branco. As sensações, o tempo e as 

montanhas serão excluídos dessa representação. A escala cartográfica promoverá um 

distanciamento. O mapa fixa o rio e exclui a dimensão viva do tempo e da memória 

presentes durante o trabalho de campo e ressaltadas na escritura do relato.

Euclides da Cunha, em diversos momentos, comenta sobre a horizontalidade da 

paisagem. Vejamos seus apontamentos ao entrar na foz do Amazonas:

Afinal, o que prefigurara grande era um diminutivo: o diminutivo do mar, sem 
o pitoresco da onda e sem os mistérios da profundura. Uma superfície líquida, 
barrenta e lisa, indefinidamente desatada para o norte e para o sul, entre duas 
fitas de terrenos rasados, por igual indefinidos, sem uma ondulação ligeira onde 
descansar a vista (CUNHA, 1966b, p. 204).

A foz do Amazonas é uma superfície tão indefinida que não se pode determinar a 

sua própria natureza. O diminutivo, no sentido que o autor nos traz aqui, se refere a um 

quadro que se abre tão dilatado e excessivo que não permite a sua própria 

contemplação, o que, no plano da imaginação, parece ter acontecido. Essa mesma 

impressão aparece em outros textos, como marca de uma paisagem em que o 

mapeamento era uma obrigação, mas impunha uma dificuldade de referência, de recorte 

no horizonte imenso:

Ao revés da admiração ou do entusiasmo, o que sobressalteia geralmente, 
diante do Amazonas, no desembocar do dédalo florido do Tajapuru, aberto em 
cheio para o grande rio, é antes um desapontamento. (...) É, sem dúvida, o 
maior quadro da terra; porém chatamente rebatido num plano horizontal que 
mal alevantam de uma banda, à feição de restos de uma enorme moldura que se 
quebrou (…). E como lhe falta a linha vertical, preexelente na movimentação da 
paisagem, em poucas horas o observador cede às fadigas de monotonia 
inaturável e sente que o seu olhar, inexplicàvelmente, se abrevia nos sem-fins 
daqueles horizontes vazios e indefinidos como os mares (CUNHA, 1966a, p. 
223).

A inexistência de uma referência vertical provoca um desapontamento: é uma 

decepção, a ausência de algo que se aponte naquela paisagem — o observador volta-se 

para si mesmo, o único ponto que poderia abreviar a sensação expressiva de monotonia 

do horizonte. Se aqui temos a referência à molduras quebradas, de um quadro destruído 

e, por isso, não finalizado, em outro momento essas molduras aparecem como indecisas:

Entra no Amazonas. Reanima-se um momento ante a fisionomia singular da 
terra; mas logo acabrunha-o o quadro que contempla, certo enorme, mas em 
branco e reduzido às molduras indecisas das margens afastadas. Sobe o grande 
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rio; e vão-se-lhe os dias inúteis ante a imobilidade estranha das paisagens de 
uma só cor, de uma só altura e de um só modelo, com a sensação angustiosa de 
uma parada na vida: atônicas todas as impressões, extinta a ideia do tempo, que 
a sucessão das aparências exteriores, uniformes, não revela — e retraída a alma 
numa nostalgia que não é apenas a saudade da terra nativa, mas da Terra, das 
formas naturais tradicionalmente vinculadas às nossas contemplações, que ali 
se não vêem, ou não se destacam na uniformidade das planuras (CUNHA, 
1966a, p. 244).

A dificuldade com a horizontalidade retrai o viajante, não lhe permite observar a 

paisagem. Por isso, a sensação da passagem do tempo é também afetada, tal como 

vimos na citação de Tastevin. Se a paisagem não muda, não é possível perceber o 

próprio deslocamento. Essas sensações de desapontamento e de imobilidade eram uma 

primeira impressão da floresta, provenientes de um viajante recém chegado. Porém, em 

um outro extremo, nas cabeceiras do Purus, elas retornam: 

Há dois anos, num entardecer de julho, eu chegava, com os restos de uma 
comissão exploradora, à foz do Cavaljani, último esgalho do Purus, distante 
3200 quilômetros da confluência deste último no Amazonas; e tão perdido 
naquelas solidões empantanadas que nenhuma carta o revelava. (…) Mal se 
armavam as barracas. Na antemanhã seguinte, cambaleantes e trôpegos — 
porque as areias do rio navalhando-lhes a epiderme punham-lhes os pés em 
chagas — retratavam, desesperadamente, a luta da subida de um rio que não se 
acabava mais, tão extenso, tão monótono, tão sempre o mesmo, na 
invariabilidade de suas margens, que tínhamos a ilusão de andarmos numa 
viagem circular (CUNHA, 1966d, p. 433-4). 

Mesmo em um outro extremo, a sensação de invariabilidade e infinitude permanece. 

Se o tempo parecia suspenso no extremo da foz, naquele outro extremo os viajantes 

sentem estar andando em círculos. Ainda que naquela altura do rio não houvesse 

qualquer mapa que possibilitasse a orientação do viajante e o horizonte fosse tão 

problemático como o era antes, o recorte acontece: o curso do rio Purus é traçado, 

possibilitando a orientação de outros viajantes.  

Essas dificuldades de observação que trouxemos através dos textos de Euclides e 

Tastevin são sugestivas uma vez que ambos se propunham esboçar mapas das regiões 

que visitavam. Nos mapas, o enquadramento é uma condição, ou seja, não se traçará a 

sensação de desapontamento diante um horizonte infindável. Para quem os observa, os 

esboços fluviais curvilíneos não provocam a sensação de infinitude, mas a sensação 

contrária: os rios têm princípio, meio e fim; nós, leitores, podemos acompanhar o seu 

curso com o olhar, ou com a ponta dos dedos. A floresta, por outro lado, assume o seu 

aspecto indefinível: supomos a sua existência no espaço em branco que margeia os rios.
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Mapear toda a extensão de um rio, desde suas origens, é necessário para os 

deslocamentos dos viajantes e para atuação política e econômica dos representantes do 

Estado na região. Uma vez que a floresta se apresenta como uma superfície homogênea 

e inescrutável, naquela paisagem, os rios podem ser medidos e mapeados, ganhando 

uma importância maior do que os elementos que os cercam. Assim, a história dos 

mapeamentos amazônicos se contrói à partir deles. 

Para a produção dos mapas é necessária a comparação e a eventual correção dos 

mapas anteriores produzidos sobre as bacias dos rios, o Juruá, no caso de Tastevin, e o 

Purus, no caso de Euclides. Para Euclides, seguir o curso do rio Purus desde sua foz no 

Solimões até as suas mais distantes cabeceiras, representava a possibilidade de 

desvendar o mistério da ligação entre os rios Madre de Dios, Ucayali e Purus. Conforme 

nos atesta Barreto de Santana, até o final do século XIX, ainda pesavam sobre o rio 

Purus muitas questões sem respostas: 

até o início da década de 1860 persistiam dúvidas quanto a se este rio seria um 
prolongamento do Madre de Dios ou um desaguadouro do lago Roguagoalo, na 
Bolívia. Mesmo em 1868 havia quem o tratasse como sendo o lendário Amaru-
Maiu ou o Rio das Serpentes, dos incas, traçando-o a partir dos Andes 
(SANTANA, J.C.B., 2000, p. 907). 

Nos mapas de Guillaume de L’Isle (1703) e de Jean-Baptiste Bourguignon 

D’Anville2 (1748), as nascentes do Purus e do Juruá, de fato, estavam sujeitas à 

variações. No mapa de Guillaume de L’Isle, pode-se perceber que entre o rio Madeira e 

o rio Javari, há o traçado de três rios — o Juruá, o Purus (R. Des Omepalens) e um 

outro rio. O Purus nasce no lago Roguagoalo (ou lago Rogoaguado) na Bolívia. No 

mapa de D’Anville, entre o Javari e o Madeira, aparecem vários afluentes na margem 

direita do Solimões, como o Juruá, o Coari e o Tefé, por exemplo; esses rios, no 

entanto, têm curta extensão, com excessão do Purus, que tem o seu curso desenhado 

longamente, se juntando ao rio Beni até chegar na região dos Andes na Bolívia. As 

nascentes do Purus/Beni, no entanto, não são em nenhum lago. Seria somente à partir 

dos mapas de William Chandless3, em 1866, que esses dois afluentes do Amazonas 

teriam as suas origens determinadas de maneira mais objetiva, sem estarem sujeitas à 

suspeitas ou achismos que não foram fundamentados em viagens. 

2 O mapa se encontra disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2014/11/18/espejos-del-
mundo/>.
3 O mapa se encontra disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1798493?origin=JSTOR-
pdf&seq=1#page_scan_tab_contents>.
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A principal diferença entre as viagens de Chandless e Euclides é que, ao chegarem a 

um ponto em que o Purus se divide em dois braços, o inglês percorreria o braço mais 

curto, chamado Purus, e Euclides segue pelo braço do Cavaljani, atingindo as cabeceiras 

do Purus e o varadouro que levaria ao Ucayali. Tendo trilhado esse caminho, pode 

certificar a independência das bacias desses três grandes rios (sobre a qual Chandless já 

suspeitara), o que é uma descoberta fundamental para compreensão das bacias 

hidrográficas da região. Em muitos momentos de seu relatório, Euclides faz elogios aos 

mapas de Chandless: 

Devemos ainda por em relevo a confiança que nos inspiravam os trabalhos de 
Chandless; a princípio nascente da coincidência quase perfeita das latitudes, 
que determinávamos, com as dele, e depois fortalecida por todos os demais 
resultados que íamos obtendo. Por isto mesmo não nos surpreende o fato de 
serem as cartas todas do Purus, que consultamos, uma cópia, não raro grosseira, 
dos trabalhos do notável geógrafo (CUNHA, 1966c, p. 697-8).

As correções feitas pela equipe de Euclides são mais expressivas em relação às 

nascentes do Purus. Como se pode ler na citação acima, vários cartógrafos se 

aproveitaram dos mapas de Chandless como, por exemplo, o “Mapa do Alto Purus da 

foz do rio Acre à do rio Chandless4” de Augusto Hilliges, de 1905, onde se lê que as 

coordenadas para o traçado do mapa foram retiradas do mapa de Chandless. 

Como os mapas se restringem a uma documentação espacial ficam obsoletos com o 

tempo, uma vez que o rio muda seu trajeto e torna os mapas incorretos. Sobre isso, 

Euclides comenta: 

As considerações que fizemos acerca de evolução do Purus mostram, 
evidentemente, que seria impossível uma perfeita justaposição de traçados 
feitos com um intervalo de quarenta anos. De 1864-1865, data dos trabalhos 
daquele explorador, até hoje, o Purus variou consideravelmente as suas 
incontáveis voltas (…) A comparação das duas plantas denuncia de pronto estas 
divergências. Mas podemos dizer que elas discordam porque estão certas 
(CUNHA, 1966c, p. 696).

Podemos perceber, na argumentação de Euclides, uma divisão implícita entre um 

mapa bom e um mapa ruim. As cartas que copiam grosseiramente o mapa de Chandless 

são ruins, mesmo que estivessem corretas, porque não conferiram in-loco as medições 

do cartógrafo. Na discussão que Crampton faz sobre a ontologia dos mapas, ele 

comenta:

4 O mapa ainda não foi digitalizado pela Biblioteca Nacional.
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“Um mapa não é o território que representa, mas, se correto, possui uma 
estrutura similar ao território, o que conta em sua utilização” (Korzybski, 1948, 
58). As consequências políticas dessa ontologia do mapeamento são claras. 
Nosso objetivo como cartógrafos se torna aquela de decidir onde desenhar a 
linha entre os elementos da verdade e da falsidade em um mapa. É um 
argumento ontológico e normativo: mapas devem contar a verdade. Nós 
vigiamos essa linha para ter certeza que não há muita falsidade ou verdade 
insuficiente em um mapa. Isso se torna uma questão de separar os bons mapas, 
onde a falsidade por ser justificada (se é justa, legal), dos mapas ruins, onde a 
falsidade não pode ser justificada (é ilegal, ultrapassou o horizonte) 
(CRAMPTON, 2002, tradução minha5).

Os mapas de Euclides e Chandless estão corretos porque a representação que fazem 

do rio foram produzidas mediante pesquisas de campo. Mesmo que apresentem 

informações incorretas (como as nascentes do Purus no mapa de Chandless) suas 

incorreções são justificáveis e não produzem informações falsas sobre as nascentes, 

como o mapa de L’Isle, D’Anville. As cartas que copiam as anteriores ultrapassaram o 

limite do aceitável, uma vez que não trabalham com a transformação do rio mapeado.

Os bons mapas provam a transformação inerente ao regime hidrográfico da região; 

eles estão certos, cada um a seu tempo. Ainda que se pudesse representar o curso do 

Purus em um mapa, com o tempo, a sua volubilidade faria ver as incorreções dessa 

representação, que seriam justificáveis, pois “contaram a verdade”, mesmo que essa 

verdade se perca no tempo.

Clarificar as origens do rio Purus era de fundamental importância na missão 

diplomática que Euclides exercia na Amazônia, pois poderia dar a extensão do alcance 

peruano na região. Paralelamente ao mapeamento do rio, deveria se fazer um 

mapeamento populacional, de modo a sustentar o uti possidetis de facto, defendido pelo 

Brasil. Enquanto o Peru pretendia resolver as questões fronteiriças fazendo valer o uti 

possidetis iure, ou seja, os direitos herdados da época colonial, a diplomacia brasileira 

atuou para fazer com que as zonas ocupadas por brasileiros (não-indígenas) 

pertencessem ao Brasil; e esse método se converteu na principal estratégia brasileira 

5 No original: “a map is not the territory it represents, but if correct, it has a similar structure to the 
territory, which accounts for its usefulness” (Korzybski, 1948, 58). The political consequences of this 
ontology of mapping are clear. Our task as mappers becomes one of deciding where to draw the line 
between the elements of truth and lie in the map. It is a normative ontological statement: maps “ought to 
be” truth–tellers. We police the boundary, we watch it, in order to make sure that there is not too much lie 
nor insufficient truth in the map. It becomes a question of separating the good maps, where the lie can be 
justified (it is just, legal) from the bad maps, where the lie cannot be justified (it is illegal, it has passed 
over the horizon)”.
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para política limítrofe6. Fazer esses territórios brasileiros pertencerem ao Brasil era uma 

vitória econômica — antes que as plantações de Hevea no Oriente passassem a 

produzir, a exportação da borracha representava 25% das exportações brasileiras, o 

segundo produto depois do café. 

Tastevin produz um mapa do alto Juruá e seus afluentes (1928), mas mapeia 

também o alto Tarauacá, o riozinho da Liberdade e o rio Muru. Os pequenos 

mapeamentos do autor, focados nos afluentes dos afluentes do Solimões, são úteis para 

o conhecimento pontual das regiões onde atuava. O missionário fazia censos, 

documentando a população que vivia em torno desses rios; seus censos eram de gênero, 

faixa etária, e até de etnia, no caso dos povos indígenas. 

Tastevin não estabelece um diálogo com os mapas sobre a região produzidos 

anteriormente — não comenta, por exemplo, sobre o mapa de Chandless do Juruá7, que 

saiu em 1869, ou seja, muitos anos antes do missionário chegar à Amazônia.  Enquanto 

Euclides e Chandless esboçam a desembocadura dos igarapés nos rios, muitas vezes 

sem nomeá-los, nos mapas de Tastevin estão esboçados os igarapés que abastecem os 

afluentes, com indicações de seus nomes. O missionário conseguiu um apuro muito 

detalhado da região; pesa nesse detalhamento o fator tempo e as extensivas viagens de 

desobriga que realizou. Suas cartas indicam os barracões, as pequenas vilas e as aldeias 

que existiam ao longo dos rios, de maneira a reunir em um só mapa tanto a hidrografia 

quanto a demografia. 

Em diversos momentos, Euclides apregoa que o Acre era um “deserto empatanado” 

(CUNHA, 1966a, p. 248), os igarapés eram “sem nome” (CUNHA, 1966a, p. 245), a 

Amazônia era “vastíssima, despovoada, quase ignota” (CUNHA, 1966a, p. 248), dando 

a entender que a região teria sido povoada pelos colonizadores. Essa pré-concepção 

aparece em seu mapa, pois à medida em que se “sobe” o rio, aparecem mais igarapés 

sem nome ou com o nome em castelhano, o que poderia nos levar a suspeitar que esses 

nomes teriam sido fornecidos pela Comissão peruana.

Nesses detalhes, podemos ver as diferenças dos trabalhos de Tastevin e Euclides, 

que se expressam tanto nos mapas quanto nos relatos: o primeiro dispunha em seu mapa 

detalhes dos rios (os caminhos) e da ocupação populacional (os fiéis), ou seja, o mapa 

produzia um recorte de acordo com as informações que potencializariam a atuação dos 

6 cf. CUETO; LERNER, Indiferencias, tensiones y hechizos: médio sigo de relaciones diplomáticas entre 
Peru e Brasil, 2012, p. 33.
7 O mapa se encontra disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1798554?origin=JSTOR-
pdf&seq=1#page_scan_tab_contents>.
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religiosos de sua Congregação na região. Mesmo em seus relatos, o missionário se 

dedicava à descrição das desobrigas realizadas e dos contatos com os povos indígenas.

No mapa de Euclides temos referências aos barracões e postos ocupados pela 

população brasileira e peruana, mas as referências aos indígenas aparecem de canto, em 

letras grandes, distantes das margens do rio, no espaço branco da floresta. De fato, a 

população indígena não pesava na arbitragem da fronteira, podendo ficar de escanteio, 

como ficou. Mesmo em seus relatos, Euclides oscilava entre o completo esquecimento 

da população nativa (como vemos em “Impressões gerais”, “Rios em abandono”, “Um 

clima caluniado” e “Judas-Asvero”), e menções à existência (e resistência) dos 

indígenas (como lemos em “Os Caucheros”). Por outro lado, são indicados no mapa os 

produtos que se exploravam (ou poderiam ser explorados); a existência de hevea e 

castilloa é pontuada em diversos trechos do rio, bem como a baunilha e o caucho. Como 

a contenda entre os dois países fora motivada pela exploração da seringa e do caucho, 

era interessante que o seu mapa abordasse a potência econômica da região, o que 

também podemos ler em seus relatos. 

Se o mapa é uma imagem que, para não se tornar um mapa do tamanho do mundo, 

como lemos no conto “Sobre o rigor da ciência”, de Borges, deve fazer perder, destruir 

e desaparecer informações, Tastevin e Euclides explicitam, nos seus mapas, os 

interesses que norteavam os seus recortes.

Como o próprio Euclides dissera, em citação que fizemos acima, tanto o seu mapa 

quanto o de Chandless estão corretos; poderíamos dizer que os mapas de Tastevin 

também, pois os interesses que regiam a produção de tais mapas ainda são 

contemporâneos. A Amazônia segue como uma fronteira econômica, de exploração 

territorial e populacional. Os percursos dos rios perdem sua atualidade e os mapas 

servem para confirmar a volubilidade de toda uma paisagem, em que os limites entre 

terra e água mudam continuamente: 

A inconstância tumultuária do rio retrata-se ademais nas suas curvas 
infindáveis, desesperadoramente enleadas, recordando o roteiro indeciso de um 
caminhante perdido, (…) sempre desordenado, e revôlto, e vacilante, destruindo 
e construindo, reconstruindo e devastando, apagando numa hora o que erigiu 
em decênios — com a ânsia, com a tortura, com o exaspero de monstruoso 
artista incontentável a retocar, a refazer e a recomeçar perpetuamente um 
quadro indefinido… (CUNHA, 1966a, p. 229).
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As questões que aqui surgiram através da comparação entre escritura e mapa nos 

levam a refletir sobre as diferenças desses dois instrumentos para cristalização da 

experiência de viagem dos dois autores. Mapa e relato consolidam o testemunho, 

congelando no tempo traçados que se realizaram à partir de uma experiência estética 

com a floresta. A aisthesis promove a escritura, tanto no traçado do mapa, quanto nos 

relatos. Os dois tipos de traçado finalizam e consolidam a experiência, fazendo-a 

retornar sempre como resto, como linguagem. Na escanção da paisagem, os traçados 

dos rios perdem-se no tempo, emergindo como incorretos e imprecisos, por outro lado, 

como nos diz Euclides, os mapas estão certos, mas paradoxalmente errados, uma vez 

que fixam o roteiro de um caminhante perdido, que não para de retraçar o seu percurso, 

ou de um artista, que nunca termina o seu quadro.

Enquanto o mapa ilude a apreensão de dada realidade, delimitando um recorte, 

necessário, inclusive, para que possa funcionar como instrumento de orientação e 

atuação política e econômica na região, a escritura esboça o traçado da própria travessia. 

Na horizontalidade amazônica, em que as margens dos rios estão distantes e indefinidas, 

o percurso do rio — que resulta no mapa — aparece com toda a sua volubilidade nos 

relatos: a memória, a indefinição, o naufrágio, a perda, a omissão…

Mesmo que a escritura também seja um recorte, com princípio e fim definidos, 

alude a uma página sempre a se escrever, pois as sensações, a experiência paradoxal do 

tempo, a magnitude de uma superfície lisa e impenetrável são os traçados comuns de 

uma paisagem que diminui inclusive por causa da profusão de sensações que não cessa 

de provocar.  
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