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Este trabalho visa perguntar sobre algumas contingências históricas que 
permitiram, no início do século XX, que Euclides da Cunha (na época já um 
renomado escritor devido ao sucesso obtido com o lançamento da sua reconhecida 
obra-prima: Os Sertões) realizasse uma viagem à Amazônia desejando escrever 
um livro de porte semelhante ao que havia sido dado à sua obra anterior. A 
pesquisa analisa, portanto, a “obra” amazônica de Euclides da Cunha (textos, 
cartas, ofícios, relatórios, notas), fruto de sua viagem à floresta, em 1905, como 
chefe de uma comissão de reconhecimento territorial, instituída pelo Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil (uma viagem realizada conjuntamente com uma 
comissão peruana já que questões limítrofes estavam em discussão). No trabalho, 
argumentamos haver uma descontinuidade entre a forma como Euclides da Cunha 
constitui a floresta amazônica e os relatos de viagens científicas do século XIX.  

Nosso estudo buscou inspiração teórico-metodológica no campo dos 
estudos culturais. A partir desse referencial, principalmente em suas vertentes pós-
estruturalistas, procuramos atentar, também, para descontinuidades históricas. Nas 
narrativas da Modernidade sobre a História, os atores e os eventos são 
considerados os precursores e os causadores dos fatos históricos, cujas 
continuidades e fundamentos são perseguidos nas análises. Para fugir desse 
esquema, nos remetemos à noção de tempo de Serres (1999), através da qual “o 
tempo escoa de maneira extraordinariamente complexa, inesperada, complicada” 
(p.79). Nesse sentido, o tempo se assemelharia a uma ciência “das proximidades e 
dos rasgos”. 
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Se você apanha um lenço e o estende para passá-lo, você pode definir sobre 
ele distâncias e proximidades fixas. Em torno de um pequeno círculo que 
você desenha próximo a um lugar, você pode marcar pontos próximos e 
medir, pelo contrário, distâncias longínquas. Tome em seguida o mesmo 
lenço e amasse-o, pondo-o em seu bolso: dois pontos bem distantes se vêem 
repentinamente lado a lado, até mesmo superpostos; e se, além disso, você o 
rasgar em certos lugares, dois pontos próximos podem se afastar bastante... 
(p.82). 

 
Não se trata, pois, de buscar as origens de um enunciado ou mesmo de 

traçar uma linearidade temporal entre os textos analisados na pesquisa. Não se 
trata, também, de um estudo epistemológico que poderia ter a intenção de ver, nos 
textos amazônicos de Euclides da Cunha, as raízes e os fundamentos das 
produções sobre as florestas atualmente. Acreditamos, sim, que se torna muito 
interessante, pelo menos na perspectiva que estamos adotando, buscar marcar as 
descontinuidades. Nas palavras de Michel Foucault (1987): 

 
Se a história do pensamento pudesse permanecer como o lugar das 
continuidades ininterruptas, (...) se ela tramasse, em torno do que os homens 
dizem e fazem, obscuras sínteses que a isso se antecipam, o preparam e o 
conduzem, indefinidamente, para seu futuro, ela seria, para a soberania da 
consciência, um abrigo privilegiado. A história contínua é o correlato 
indispensável à função fundadora do sujeito: a garantia de que tudo que lhe 
escapou poderá ser devolvido. (...) Fazer da análise histórica o discurso do 
contínuo e fazer da consciência humana o sujeito originário de todo devir e 
de toda prática são as duas faces de um mesmo sistema de pensamento.  

 
Nessa direção, nosso estudo procurou ver como foi possível, no início do 

século XX, a floresta amazônica passar a ser configurada como um lugar repleto 
de desencantos. Tal questão torna-se interessante, na medida em que a Amazônia, 
no decorrer dos séculos XV e XVI e, depois, também, através dos relatos das 
viagens científicas, de inspiração romântica, no século XIX, fora construída como 
um lugar encantado e maravilhoso (embora tal “encanto”, como nós procuramos 
mostrar a seguir, não tenha se processado da mesma forma nestes diferentes 
séculos). Como foi possível narrar a Amazônia como um território desencantado? 
Como se processou essa ruptura? Quais discursos estavam em jogo naquele 
momento permitindo a emergência de um novo enunciado sobre a Amazônia? 
Estas são algumas das perguntas que nutrem esta pesquisa e que passamos a focar 
na próxima seção. 
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Leituras da floresta amazônica: sobreposições de narrativas 
 

Gostaríamos de explicitar, inicialmente, que estamos considerando a 
Amazônia como um espaço simbólico e conceitual e não, simplesmente, físico e 
territorial. Aliás, os trópicos se converteram desde os tempos das navegações 
européias dos séculos XV e XVI em uma maneira ocidental de definir 
simbolicamente, “algo [como] culturalmente alheio e ambivalentemente distinto” 
da Europa (Arnold, 2001, p.131). A noção de trópico (e, por conseguinte, de 
floresta tropical) residiria em uma profunda ambivalência. Como nos diz David 
Arnold (ibid.), em parte “sonho fascinante de opulência e exuberância – ilhas 
paradisíacas em mares resplandecentes –, os trópicos significaram ao mesmo 
tempo um mundo estranho de crueldade e enfermidade, de opressão e escravidão” 
(p. 130). O autor nos mostra que os primeiros cronistas europeus e brancos que 
escrituraram a América a constituíram com a imagem do Éden terrestre. A idéia 
dos trópicos como ilhas paradisíacas, formosas e pródigas, se contrapunha à 
monotonia humanizada da Europa. Porém, como ressalta Arnold (2001), seria 
equivocado pensar que só houve uma imagem paradisíaca sobre os trópicos, pois 
tais imagens conviveram ao mesmo tempo com outras de terror, perigo e 
repugnância.  

Em uma importante obra de interpretação do Brasil chamada “Visão do 
Paraíso”, Sergio Buarque de Holanda (1996) nos mostra que foi sendo difundida 
na Europa, desde a época dos descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI, a 
visão dos trópicos como o Éden terrestre e, com isso, se foram organizando 
“muitos dos fatores que presidiram a ocupação pelo europeu do Novo Mundo, (...) 
em particular da América hispânica” (p.01). O estudioso destaca que os teólogos 
da Idade Média não representavam o Paraíso terrestre como um mundo inatingível 
e incorpóreo, mas, embora recôndito, como plenamente acessível. Tal pressuposto 
conformou, ou seja, instituiu as imagens e as narrativas dos navegadores daqueles 
tempos sobre, por exemplo, a floresta tropical. O autor ressalta que uma imagem 
contrária a essa “fantasia” também esteve presente naqueles séculos. Nas palavras 
do autor: “não serão apenas primores e deleites o que se há de oferecer aqui ao 
descobridor [Cristóvão Colombo]. Aos poucos, nesse mágico cenário, começa ele 
a entrever espantos e perigos” (p. 16). Porém, salienta também que tal negação1 

                                                 
1 “Lado a lado com aquela gente suave e sem malícia, povoam-no entidades misteriosas, e 
certamente nocivas – cinocéfalos, monoculi, homens caudatos, sereias, amazonas –, que 
podem enredar em embaraços seu caminho. (...) Quase se pode dizer de todas as descrições 
medievais do Éden que são inconcebíveis sem a presença de uma extraordinária fauna mais 
ou menos antropomórfica” (Holanda, 1996, p. 17). Tal fauna de seres fantásticos, que 
imbuíam de medos e arrepios os viajantes, foi vista não como marcando um lugar infernal, 
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nunca ocupou um espaço tão amplo e extremado nos discursos da época como o da 
idealização paradisíaca do Novo Mundo. Em outras palavras, a imagem do Novo 
Mundo como o Éden terrestre se cristalizou e se consolidou com força através das 
narrativas de viagem na época das grandes navegações, sendo que as negações a 
essa imagem nunca mereceram grande destaque. Foram apenas no movimento 
ilustrado do século XVIII que tais visões negativas se edificaram com maior 
amplitude e disseminação, buscando romper com a imagem do Novo Mundo como 
o Éden terrestre. Essa é a primeira descontinuidade que queremos marcar neste 
trabalho, com respeito às formas de enxergar e configurar a floresta (foco de nossa 
atenção neste texto) e, de forma mais ampla, também a todo aquele território 
geográfico e simbólico que era considerado como o “Novo Mundo”. 

Roberto Ventura (1991) nos ajuda a compreender tais narrativas negativas 
sobre o Novo Mundo que emergem com o movimento ilustrado do século XVIII. 
Conforme o autor nos mostra, a “filosofia da Ilustração inverteu a visão 
paradisíaca da América, ao formar um novo discurso sobre o homem e a natureza 
americanos, marcado pela negatividade” (p.22). Através das obras de pensadores 
como Georges-Louis Buffon, Cornelius De Pauw e Guillaume Raynal, marcou-se 
a inferioridade do ambiente do Novo Mundo e a fraqueza das formas de vida que o 
habitavam. Tais estudiosos eram adeptos do Classicismo – uma vertente artística e 
estética, associada ao chamado “Século das Luzes”, ancorada na busca da 
transparência, da clarividência e da racionalidade das “coisas” do mundo. A 
natureza foi concebida pelos adeptos da Ilustração como uma exterioridade a ser 
apreendida pela razão. Em outras palavras, a natureza seria apreensível 
racionalmente e regida por leis. Se a razão era um atributo próprio aos sujeitos 
europeus (sobretudo homens e brancos), aos climas temperados e à civilização, 
somente ao lado da irracionalidade, da barbárie e da selvageria poderia estar o 
Novo Mundo e, conseqüentemente, a floresta e os sujeitos que viviam em um 
clima tropical. 

Em contraposição a estas narrativas emergem, ainda no século XVIII, 
aquelas que se configuram a partir das premissas românticas edificadas por 
Rousseau, que afirmavam “a superioridade do homem natural e de seu equivalente 
histórico – o selvagem – sobre o civilizado europeu” (Ventura, 1991, p.23). Em 
oposição à Ilustração, o Romantismo dota a irracionalidade com uma força 
positiva. E mais, como argumenta Gerd Borheim (2002), segundo as premissas do 
movimento romântico do século XVIII, seria a partir de nossa interioridade que 
poderíamos “compreender (...) a natureza [como] ainda isenta da mácula de mão 
humana, estranha e anterior à cultura” (p.81). Autores como o naturalista 
                                                                                                                 
uma negação da visão paradisíaca dos trópicos, mas, pelo contrário, reforçando-a, pois tal 
fauna foi concebida como feita pela vontade divina, ou seja, como constituinte do próprio 
jardim do Éden. 
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Alexander von Humboldt, sob inspiração romântica, invertem, no início do século 
XIX, “a imagem negativa da natureza tropical e do clima americano” (p.27). O 
naturalista alemão é configurado como aquele que, além de romper com uma 
descrição negativa do Novo Mundo, uniu ciência e arte na constituição discursiva 
da natureza. 

A luta pela imposição de significados travada entre a Ilustração e o 
Romantismo é entendida como fornecendo os argumentos que permearam a 
disputa entre a idealização e a desilusão do Novo Mundo no século XVIII e início 
do século XIX, tal como analisada no importante livro de Antonello Gerbi (1996). 
A partir da obra de Humboldt, o século XIX pôde assistir à emergência de 
narrativas que procuraram marcar a positividade dos territórios do Novo Mundo, 
processando uma ruptura tanto com a imagem do paraíso, como com a depreciação 
ilustrada. Porém, é preciso considerar que tanto para os naturalistas ilustrados do 
século XVIII como para os “discípulos” de Humboldt no século XIX (que uniram 
ciência e arte, sob inspiração romântica) a natureza passou a ser concebida como 
um objeto das Ciências Naturais. 

Se nos séculos XV e XVI o encanto da viagem pelo Novo Mundo remetia à 
descrição do encantado e do maravilhoso, o encanto da viagem dos séculos XVIII 
e XIX estava na possibilidade de fortalecer uma Ciência Natural em consolidação 
(pg.62). 

Feitas estas breves incursões a outros momentos históricos, procurando 
marcar as diferentes formas que se foi narrando e constituindo o Novo Mundo e, 
portanto, também, a floresta tropical, passamos a nos centrar na obra de viagem de 
Euclides da Cunha pela Amazônia no início do século XX. Perguntamo-nos: como 
foi possível emergir, naquele momento, uma narrativa que produziu a floresta 
como um território desencantado? Consideramos que tal forma de instituir a 
Amazônia não diz respeito a uma simples retomada dos discursos negativos já 
cunhados sobre a mesma através dos textos de viagem dos naturalistas ilustrados 
do século XVIII. Argumentamos em defesa de uma descontinuidade tanto em 
relação às narrativas processadas pelos naturalistas ilustrados, como pelos 
românticos. É inegável que tais narrativas funcionaram como marcadores de tudo 
aquilo que leu, escreveu e inscreveu Euclides da Cunha sobre a floresta. Contudo, 
não era mais a edificação de uma narrativa, sobre a Amazônia, tecida para ser lida 
na Europa que estava em questão (a noção de Novo Mundo não fazia mais sentido 
enquanto categoria analítica e descritiva). Pelo contrário, era a construção da 
República do Brasil que estava em pauta. Nessa tarefa, passaram a emergir, 
discursivamente, desde os movimentos de independência das várias nações 
americanas no século XIX, territórios “desérticos” que necessitavam estar 
agregados às nações independentes, territórios carentes de civilização, de ordem e 
de disciplina. Ensinar à nação brasileira sobre o desencantamento daquele “sertão 
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amazônico” foi uma das missões pedagógicas de Euclides da Cunha que passamos 
a focar na próxima seção. 

 
Passando a limpo a Amazônia: a viagem de Euclides da Cunha 
 

Os textos, derivados da viagem realizada por Euclides da Cunha em 1905 à 
Amazônia, guardam, talvez, uma semelhança importante com as literaturas de 
viagem do século XIX: era preciso estar lá na floresta amazônica para escrever 
sobre ela. Antes de partir para sua viagem pelo rio Purus, cujo traçado faria o 
viajante penetrar a floresta amazônica, Euclides escreveu algumas cartas ao seu 
superior: o Ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco (escritas, então, 
em Manaus, antes da chegada das “instruções” de viagem e, portanto, da sua 
partida). Através delas é possível ver a importância dada ao procedimento de “ir lá 
ver com os próprios olhos”, olhos que estamos considerando estarem marcados, 
entre outras coisas, pelas “instruções” de viagem.  

 
Fora desviar, sem vantagem compensadora, a atenção de V. Exa. O alongar-
se relatando os dados e informações que tenho colhido sobre as regiões do 
Purus. Como já tive a honra de declarar em carta anterior, nenhum deles, a 
meu parecer, exclui a observação direta. São em geral duvidosos e não raro 
controvertidos. Manaus, 23.01.1905. Antes da partida (Cunha, 1994, p.247). 
 
Vê-se bem como variam os pareceres sobre assuntos tão simples – impondo 
a todas as informações o corretivo de uma observação ulterior, direta. (...) 
Tais esclarecimentos, nem sempre uniformes, aceito-os apenas como 
indicação para o exame local, mais tarde. Manaus, 14.01.1905. Antes da 
partida (p.248). 
 
Como já tive a honra de declarar em carta anterior, nenhum deles [os dados 
sobre o rio Purus], a meu parecer, excluem a observação direta. Manaus, 
25.01.1905. Antes da partida (p.249). 

 
Em Manaus, no início do ano de 1905, Euclides da Cunha cuidava dos 

preparativos da viagem, estudava fontes bibliográficas sobre a Amazônia e 
aguardava a chegada das “instruções” para poder partir. Foram alguns meses de 
espera. Esse tempo de expectativa mostra que a viagem de Euclides à Amazônia 
não foi feita por razões simplesmente pessoais, independentemente dos interesses 
daqueles que a estavam patrocinando. Pelo contrário, a cansativa espera das 
“instruções” (que mostrou, através das cartas emitidas pelo viajante, um Euclides 
angustiado e ansioso pela possibilidade delas não chegarem a tempo do rio ainda 
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estar na época da cheia permitindo, com isso, uma navegação tranqüila) marca que 
essa era uma viagem “interessada” e, portanto, que essa não era qualquer viagem 
determinada, apenas, por propósitos de cunho pessoal. Nesse sentido, o olhar a ser 
lançado à floresta, e ao rio Purus que deveria ser mapeado, não era, simplesmente, 
próprio ao viajante, mas, sim, estava constituído, entre outras coisas, pelas 
“instruções” de viagem enunciadas pelo patrocinador da mesma: o Ministério das 
Relações Exteriores da recente República do Brasil. Elas iriam dizer qual o 
caminho a seguir e aquilo que deveria ser, talvez, corrigido em relação ao traçado 
do rio Purus, determinando, também, o tempo e o dinheiro que poderiam ser gastos 
para tal propósito; enfim, esse conjunto de “instruções” conduziria não apenas a 
viagem, mas, também, as atenções daqueles que estariam em viagem. Vejamos um 
trecho da “instrução” fornecida a Euclides: 

 
A comissão incumbida da exploração do Rio Purus partirá de Manaus e 
verificará o curso desse rio, fazendo um simples reconhecimento 
hidrográfico até o barracão Catai, cujas coordenadas geográficas 
determinará, assim como as de alguns outros pontos interessantes no trajeto. 
(...) A comissão mista corrigirá e completará, como puder, a planta 
levantada por W. Chandless, e verificará a correspondência da nomenclatura 
geográfica que nela se acha com a atualmente em uso. No regresso 
determinará as coordenadas da confluência do Purus. (...) Cada comissão 
mista deverá apresentar um mapa dos trabalhos de que é encarregada e uma 
memória descritiva da zona percorrida. [In: Cunha, 1994]. 

 
Destacamos que a necessidade das “instruções” é uma marca importante e 

característica das viagens científicas ao Novo Mundo no século XIX (Kury, 2001) 
e que a História Natural era o guia para a confecção das mesmas. Sob o solo da 
ciência, não importava quem viajaria, pois um olhar subjetivo não estava em 
questão. Era preciso olhar com os olhos conformados pela História Natural 
(mesmo que possamos considerar que os escritos de Humboldt fogem dessa 
conformação hegemônica de pretensa objetividade e neutralidade das viagens 
científicas no século XIX). De qualquer forma, voltando às motivações em torno 
da viagem de Euclides da Cunha, argumentamos que o patrocínio da viagem, cujos 
interesses aparecem materializados nas “instruções”, definiu para Euclides da 
Cunha, um modo de olhar e de escrever. Porém, não são, apenas, as “instruções” 
que configuram o olhar euclidiano à Amazônia. Há, ainda, muitos outros aspectos 
em jogo. 

Naquele momento era preciso lançar um olhar muito próprio ao Brasil. Era 
preciso não apenas ver com os próprios olhos, mas ver com olhos, agora, muito 
próprios de um brasileiro. O Brasil republicano necessitava encontrar seus próprios 
rumos em direção ao progresso e à civilização. Era preciso, então, destituir a 
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Amazônia dos marcadores que a literatura científica [e estrangeira] de viagem 
havia imprimido à floresta durante séculos. Uma floresta que encanta a alma 
humana não poderia ser incorporada às prerrogativas de uma nação que urgia estar, 
completamente, civilizada e caminhando em direção ao progresso, sendo 
necessário, para tanto, entre muitas outras coisas, eliminar os últimos redutos 
“desérticos” do Brasil. A Amazônia configura-se, então sob essa perspectiva, 
como repleta de desencantos, pois como seria possível desenvolver, modificar, 
uma terra encantada? Tornava-se necessário constituí-la de outros modos e, 
assim, incorporá-la ao processo de desenvolvimento pensado como necessário à 
República do Brasil. Nas palavras de Euclides da Cunha: 

 
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. A massa de águas 
é, certo, sem par, capaz daquele terror que se refere Wallace; mas como 
todos nós desde mui cedo gizamos um amazonas ideal, mercê das páginas 
singularmente líricas dos não sei quantos viajantes que desde Humboldt até 
hoje contemplaram a Hylae prodigiosa, com um espanto quase religioso – 
sucede um caso vulgar de psicologia: ao defrontarmos o amazonas real, 
vemo-lo inferior à imagem subjetiva há longo tempo prefigurada. Além 
disso, sob o conceito estreitamente artístico, isto é, como um trecho da terra 
desabrochando em imagens capazes de se fundirem harmoniosamente na 
síntese de uma impressão empolgante, é de todo em todo inferior a um sem-
número de outros lugares do nosso país. Toda a Amazônia, sob este aspecto, 
não vale o segmento do litoral que vai de Cabo Frio à ponta do Munduba 
(Cunha, 1999, p.01).  

 
Se a literatura científica de viagem, no decorrer do século XIX, 

principalmente aquela que combinou ciência e estética romântica, produziu uma 
Amazônia repleta de encantos, tratava-se, agora, de produzir o seu 
desencantamento e com urgência. Através da viagem euclidiana a floresta 
desencantada poderia finalmente inscrever-se no mundo. Talvez seja importante 
dizer que não foi a “Amazônia real” (como argumenta o próprio Euclides da 
Cunha na passagem acima destacada) que produziu aos seus olhos certo 
desencantamento, pois ele fala de sua inegável grandiosidade. Consideramos que a 
intenção de instituir tal desencanto já estava dada antes mesmo da viagem se 
processar. Nesse sentido, não é a Amazônia, quando limpa das marcas nela 
imprimidas por Humboldt (e por muitos outros naturalistas que adentraram a 
floresta no século XIX) que se apresenta aos olhos euclidianos em toda sua 
verdade e transparência. Por fim, o que emerge descontinuamente dos relatos de 
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viagem de Euclides da Cunha é uma floresta amazônica desencantada, caótica e 
“desértica”. 
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