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1. RESUMO 

 

Este projeto buscou ressaltar a importância da literatura de viajantes no Brasil para 

os estudos históricos, explorando o tema da representação do Brasil no século XIX. 

A pesquisa se dedicou à análise de relatos produzidos por viajantes estrangeiros, 

buscando identificar e compreender os discursos que, alegando saber quais 

deveriam ser as legítimas marcas da civilização, não hesitavam em criticar todos os 

indícios que dificultassem o seu avanço naquela que era, então, uma das mais 

promissoras porções do continente americano. Foram enfatizadas as passagens em 

que estes viajantes associam o “insucesso” do Brasil ao caráter multirracial da 

população brasileira. Por outro lado, foram analisadas as referências aos índices 

objetivos que, ainda com muitas ressalvas, demonstravam o avanço da civilização 

no país. Nos relatos de viajantes analisados encontramos muitos comentários sobre 

raça e civilização no Brasil do século XIX, vistos a partir do olhar e conceitos 

europeus.  Além disso, verificou-se um discurso que associa a dificuldade da marcha 

da civilização no Brasil ao caráter débil de seus habitantes, principalmente dos 

negros e mulatos. Ao mesmo tempo, percebemos que os relatos enalteceram as 

iniciativas bem-sucedidas, em sua maioria envolvendo o elemento estrangeiro, o 

grande responsável por elevar os índices da civilização e o progresso do país. A 

pesquisa permitiu compreender que essas ideias e visões do homem, do outro e da 

natureza, apresentadas pelos viajantes, estão fundamentadas e pautadas nos 

pensamentos filosóficos e naturalistas da sua época, identificáveis em muitos 

relatos, através de uma concepção preconceituosa e negativa a tudo que está no 

além-mar ou no Novo Mundo. 

 
 
2. INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa tomou como corpo de investigação relatos de viajantes já 

explorados em projetos anteriores, momento em que foram identificados e 

transcritos trechos com impressões de viajantes oitocentistas sobre arte e cultura. 

Chamou atenção, naquela ocasião, a relação estabelecida por vários deles entre o 

caráter multiétnico (multirracial, no vocabulário da época) da sociedade e o que 

entendiam como índices incontestáveis de atraso e debilidade do território e de seu 

povo. 
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Em parte, o tema deste novo projeto nasceu da análise dos trechos 

transcritos, haja vista a ênfase dada nos relatos à associação acima resumida, que 

atribuía à população a responsabilidade pelo insucesso do projeto civilizatório dos 

europeus no Brasil. Buscamos, assim, compreender estas impressões como 

discursos produzidos pelos autores, todos marcados por seus ambientes de origem 

e pelas motivações de suas viagens, como representações do Brasil, leituras de 

uma realidade sobre a qual lançavam um olhar que oscilava entre o estranhamento 

e a admiração.  

Esta pesquisa privilegiou, dentre o corpus trabalhado anteriormente, os 

seguintes relatos: 

Grupo I – relatos produzidos no contexto joanino:  

Viagem ao interior do Brasil (1ª. ed. 1812), John Mawe – mineralogista inglês, viajou 
pelo Brasil entre 1809-1810.  
 O Rio de Janeiro visto por dois prussianos em 1819, Theodor von Leithold e Ludwig 
von Rango – tio e sobrinho nascidos na região da Prússia, estiveram no Brasil com 
intenções de se instalar por aqui, mas desistiram do projeto. 
Viagem à Província de São Paulo e Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas 
Gerais e a São Paulo, 1822, Auguste de Saint-Hilaire – botânico francês, viajou por 
várias regiões brasileiras, produzindo uma das mais vastas obras sobre o país nas 
primeiras décadas do séc. XIX. 
 
Grupo II – relatos produzidos no contexto do Primeiro Reinado e das 
Regências: 
O Rio de Janeiro e seus arredores em 1824, Ernst Ebel – nascido na Letônia, sua 
obra é formada por uma seleção de cartas que trazem as impressões do viajante 
durante sua estadia no Brasil. 
Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829, Hercule Florence – 
desenhista francês, participou da Expedição Langsdorff e instalou-se definitivamente 
no Brasil.  
Viagem Pitoresca Através do Brasil (1ª ed. 1836), Alcide D’Orbigny – naturalista 
francês, iniciou sua viagem em 1831, percorrendo diferentes localidades do norte, 
nordeste e sudeste do Brasil. 
 
Grupo III – relatos produzidos no contexto do Segundo Reinado: 
Uma parisiense no Brasil, Adèle Toussaint-Samson – educadora e escritora 
francesa, veio para o Brasil com o marido, ligado ao mundo das artes da dança, aqui 
permanecendo por vários anos (1849-1879). 
Viagem às Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo (1ª ed. 1866), Johann Jakob 
Von Tschudi – suíco, naturalista de formação, foi nomeado pelo governo da 
Confederação Helvética como diplomata para estudar os problemas da imigração no 
Brasil, aqui permanecendo entre 1857 e 1866. 
 Viagem ao Brasil: 1865-1866 (1ª ed. 1869), J. Louis T Agassiz e Elizabeth Cary 
Agassiz - resultado da estada do zoólogo suíço e sua esposa no Brasil. 
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3. OBJETIVOS 

Gerais 
1. Ressaltar a importância da literatura de viajantes no Brasil para os estudos 

históricos.  
2. Explorar o tema das representações de Brasil no século XIX. 
3. Estimular a prática de pesquisa na formação do aluno graduando em História. 
4. Resgatar material já produzido em outros projetos de IC, com apoio 

PIBIC/FAPIC. 
 
Específicos 

1. Identificar, nos relatos dos viajantes selecionados, o discurso sobre o avanço 
da civilização no Brasil e seus empecilhos.  

2. Analisar os discursos, buscando identificar suas matrizes intelectuais e 
conceituais.   

3. Compreender os discursos elaborados a partir de referências culturais e 
históricas. 

 
 
4.METODOLOGIA 

Neste projeto buscou-se realizar uma análise qualitativa dos relatos 

produzidos por viajantes, partindo de um conjunto específico de fontes publicadas 

em diferentes momentos do século XIX. Partimos de materiais já sistematizados em 

projetos de IC desenvolvidos em 2012/2013, bem como de uma bibliografia que 

permitiu ao bolsista informar-se a respeito da natureza do material consultado 

(relatos de viagens) e capacitar-se teoricamente para a discussão dos temas aqui 

privilegiados.  

Foi necessário voltar às obras selecionadas, complementando o material já 

disponibilizado pelos projetos anteriores, a fim de cobrir lacunas relativas às 

preocupações específicas da pesquisa em andamento. 

A interpretação e análise dos textos selecionados seguem o percurso 

metodológico do trabalho com fontes primárias: identificação da fonte e do autor, 

contextualização da obra, análise do potencial informativo do conteúdo selecionado 

e, por fim, avaliação dos trechos selecionados enquanto representações, ou seja, 

interpretações elaboradas pelos autores a respeito do processo de transformação do 

território e do que eles consideravam como empecilhos a esta transformação.  
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5.Desenvolvimento 
 

Na análise dos relatos sobre “raça” e “civilização os viajantes demonstraram o 

avanço da civilização no Brasil, como melhorias urbanas, edificações, iniciativas no 

campo da instrução, da ciência e da educação.  Destacavam aspectos relacionados 

à educação, instrução técnica e científica, apoio às artes e arquitetura, 

empreendimentos comerciais e industriais de sucesso, regeneração política e 

reformas administrativas. Em alguns casos esporádicos, relataram a ascensão social 

ou cultural de negros ou mulatos, como uma comprovação de que, portadores da 

condição de perfectibilidade, adquiriram a educação, a ciência e as técnicas 

modernas, alcançando o progresso. 

 Antes de identificarmos aquelas que eram consideradas pelos viajantes 

europeus como iniciativas bem-sucedidas de civilização no Brasil, procuramos 

compreender como os viajantes entendiam a civilização e o progresso que estavam 

presentes na cultura e no modo de vida do europeu e que funcionavam como 

parâmetros para avaliarem a experiência americana. 

 Norbert Elias, ao estudar a sociogênese dos conceitos de Civilização e 

Cultura, diz que no século XIX o termo “civilização” se referia a “uma grande 

variedade de fatos: ao nível de tecnologia, ao tipo de maneiras, desenvolvimento 

dos conhecimentos científicos, as ideias religiosas, aos costumes, tipos de 

habitação, maneira como homens e mulheres vivem juntos, as leis daquela 

sociedade e ao modo como são preparados os alimentos”.1 

 O mesmo termo é investigado por Jean Starobinski em As Máscaras da 

Civilização, onde o autor diz que: “Civilização, é empregada para exprimir a ação de 

civilizar ou a tendência de um povo a polir, antes, a corrigir seus costumes e seus 

usos produzindo na sociedade civil uma moralidade luminosa, ativa, afetuosa e 

abundante em boas obras”.2 

 Percebemos nesta pesquisa que essas definições estão presentes nas 

representações produzidas nos relatos de viajantes no Brasil oitocentista. Embora o 

conceito de raça esteja diretamente implicado na forma como os viajantes avaliavam 

o nível de civilização da população local. Sendo assim, destacamos as impressões 

dos viajantes a respeito dos progressos verificados no Brasil oitocentista, em vista 

                                                           
1
 ELIAS, 1994, p. 23. 

2
 STAROBINSKI, 2001, p. 12. 
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do que acreditavam ser o “estado de civilização”. Estas impressões apareceram, 

sobretudo, em comentários sobre as condições de vida da população, das estruturas 

físicas e aparelhamento das localidades (construções e serviços), das relações 

étnicas, dos costumes sociais e do domínio de técnicas para o desenvolvimento das 

atividades econômicas.  

 Encontramos alguns discursos que associaram o insucesso da civilização e 

do progresso no Brasil aos costumes e modos de ser da raça negra, índia, mulata e 

até brancos considerados brasileiros. Esses foram considerados preguiçosos, 

indolentes e com pouca inteligência. No caso dos negros e índios, pouco aptos para 

a perfectibilidade e o progresso. Porém, também identificamos relatos que diziam o 

contrário, apresentando muitos negros e índios que conseguiram sair do estado em 

que se encontravam e alcançaram estágios consideráveis de civilização, tornando-

se exímios empreendedores, comerciantes, médicos, padres, advogados e políticos. 

No caso dos mulatos, a viajante Adéle Toussaint Samson até os projetou no futuro 

como potenciais governantes da nação. 

 Sobre o caráter e a dinâmica multirracial da população brasileira, percebemos 

que o fator raça e a cor da pele eram, em muitos casos, empecilhos para a 

civilização. O discurso destes viajantes, contudo, estava às vezes permeado pela 

duplicidade de opiniões. Jonh Mawe, no Rio de Janeiro, atribuiu à falta de limpeza 

pública à numerosa população negra na capital.  Em outro momento, porém, ao 

visitar uma fazenda, destaca um grupo de negros de ânimos dóceis, tratáveis e que, 

de modo nenhum, eram para ele destituídos de inteligência, demonstrando 

capacidade de aperfeiçoamento. Neste caso, parecia que Mawe associava esta 

capacidade ao fato de terem sido instruídos na fé católica, o que, como vimos, era 

um dos índices de civilização no entendimento de vários viajantes. Em geral, a raça 

era considerada civilizada na literatura de viagens analisada quando, através 

conversão e do batismo, se tornassem cristãos, como relatou D´Orbigny no 

Amazonas. 

 Outra observação recorrente nos relatos se refere aos brancos que herdaram 

fortunas e viviam uma vida ociosa, num estado de degeneração profunda, deixando 

suas indústrias nas mãos de mulatos ou negros. Estes últimos, por administrarem os 

negócios dos senhores com eficiência e conhecimento de causa, mostravam-se 
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superiores em inteligência aos seus proprietários. Para estes viajantes, esses 

brasileiros impediam o progresso da nação. 

 Eram considerados igualmente empecilhos para a civilização, segundo os 

viajantes, o contato de brancos com os negros (que transmitiam costumes dos mais 

perniciosos), a vida ociosa e degenerada de negros, brancos e mulatos, a preguiça 

generalizada, a ignorância presentes em muitas regiões, a pouca honestidade, 

comportamentos obscenos e, por fim, o clima tórrido. Dos homens à natureza, tudo 

parecia afastar o Brasil do caminho preconizado pelos europeus. 

  Apesar da ênfase nos problemas que impediam o avanço da civilização no 

país, há nos relatos percepções positivas a esse respeito. Em Cuiabá, Florence 

destaca mulatos que se dedicavam ao exercício da arte, um homem de cor parda 

havia alcançado a carreira eclesiástica e possuía uma eloquente conversação. 

Agassiz, por sua vez, enobrece os negros de origem Mina, os quais, segundo ele, 

possuíam nobreza, cultura e certa civilização. O mesmo autor destaca negros que 

tinham gosto pela arte, dança e música, e alguns eram bons estudantes e 

professores.  

 D´Orbigny relata a superioridade de um povo a quem chama de crioulos, 

talvez descendentes de portugueses, que prosperaram na região do Xingu, no 

Amazonas. Esses homens viviam em boas habitações, consideradas pelo viajante 

como de luxo e de aparência civilizada. No Maranhão, afirma que essa mesma raça 

possuía gosto pelos estudos e adquiriu a civilização através dos costumes e da 

educação europeia. Por outro lado, ao falar sobre o sertanejo, o homem do sertão 

que habitava a caatinga no Nordeste, afirma que, por não ter tido contato com os 

homens civilizados, mantinha-se isolado, ingênuo e sem instrução. Tais condições 

geravam uma desolação que contaminava seu desejo de instruir-se. Verifica-se, 

aqui, um dos argumentos mais persistentes sobre a inferioridade do homem do 

Nordeste, estereotipado em diversos momentos de nossa história. 

 Em Salvador, D´Orbigny relata que nessa cidade os negros eram a grande 

maioria da população, e de forma racista e preconceituosa, típica do europeu da sua 

época, que entendiam que o conhecimento e o aperfeiçoamento eram alcançados 

pelos brancos; disse que muitos desses negros progrediram e alcançaram a 

civilização europeia, eram livres e foram admitidos em inúmeros empregos, 

tornando-se militares, industriosos e eclesiásticos, e os mesmos, já eram uma 
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ameaça para os chamados donos da cidade. Completando esse quadro da Bahia, o 

viajante Agassiz relata que os negros dessa província possuíam profissão, casa, 

família, embora o autor acreditasse que eles não estavam preparados para a 

liberdade. 

Em relação aos indígenas, Agassiz foi um dos poucos viajantes que enxergou 

neles capacidades positivas. Segundo o viajante, quando eram civilizados a partir da 

evangelização, apresentaram aptidões para as artes modernas e civilizadas, de 

modo particular as crianças.  

 Como vimos em vários dos relatos analisados, era também louvado pelos 

viajantes o espírito empreendedor dos habitantes de algumas regiões, estimulando o 

desenvolvimento econômico e social destas localidades. 

 Outro destaque dos relatos analisados é a movimentação dos portos, pois era 

grande o volume de mercadorias que chegavam para exportação e importação no 

Rio de Janeiro, Bahia e Santos na província de São Paulo. Segundo vários deles, 

havia um forte comércio fortalecido por uma agricultura moderna que crescia a cada 

ano. 

 A qualidade das construções era também um signo de desenvolvimento e 

integração às nações civilizadas, bem como o contato com os costumes europeus. 

Na província de São Paulo, por exemplo, os viajantes destacam a arquitetura, o 

comércio e a industrialização. A civilização europeia teria modificado o modo de ser 

e os costumes dos paulistas, que de bandidos e forasteiros se transformaram em 

gênios inventivos. No Rio de Janeiro, os palácios, igrejas, ruas, avenidas e praças 

eram, para o olhar destes viajantes, a possibilidade de reencontrar a Europa.  

 

6.Considerações Finais 
 

Nos relatos de viajantes encontramos muitos comentários sobre raça e 

civilização no Brasil do século XIX, ora como impressões gerais ora como 

observações precisas e embasadas pelas teorias elaboradas naquele século sobre a 

origem e natureza da espécie humana. Para uma melhor compreensão, recorremos 

ao material bibliográfico, e nele fundamentamos o contexto histórico, científico e 

cultural em que se apoiava a literatura de viagem analisada. Um dos objetivos deste 

projeto foi, justamente, ressaltar a importância dessa literatura para os estudos 

históricos, explorando o tema da Representação do Brasil no século XIX. 
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Para analisar e identificar, nos relatos de viagem, os conceitos de raça e 

civilização foi necessário compreender que as ideias, as interpretações, as visões de 

natureza, mundo, do homem e do outro, representados pelos autores destes relatos, 

estão fundamentados e pautados nos pensamentos filosóficos e científicos da sua 

época, o que foi identificado em muitos relatos através de uma concepção 

preconceituosa, racista e negativa a tudo que estava no além-mar ou no Novo 

Mundo. A referência bibliográfica fundamentou e contextualizou, assim, o 

preconceito contra o negro e o índio, bem como sobre parte da população branca, 

vistos como exemplares de uma  “raça inferior”. Da mesma forma, permitiu 

compreender a figura do branco oriundo da Europa Central moderna como elemento 

superior, possuidor da missão de levar a civilização e o progresso para o outro lado 

do Atlântico. 

Percebemos que muitos relatos enalteceram as iniciativas bem sucedidas no 

processo de civilização do Brasil, quase sempre associadas à presença do elemento 

estrangeiro. Segundo grande parte dos viajantes estudados, este seria o grande 

responsável por elevar os índices de civilização através da educação, da instrução 

técnica e científica, do apoio às artes e arquitetura, dos empreendimentos 

comerciais e industriais de sucesso e das iniciativas para a regeneração política e 

reformas administrativas no país 

 Como tendência geral, esse projeto de pesquisa detectou na literatura 

de viagem analisada um discurso racista e preconceituoso, fruto de uma 

mentalidade que se considerava superior e progressista. Entre os muitos empecilhos 

ao progresso e evidências de seu avanço, listadas pelos vários discursos, podemos 

identificar o processo de um povo que se miscigenava, que se reinventava e 

provocava a reinvenção do outro europeu. Talvez possamos, aí, recorrer ao 

fenômeno da transculturação, conceito trabalhado por Mary L. Pratt, processo que 

se dá na zona de contato entre as culturas que, em determinados momentos, se 

chocaram, entrelaçaram-se e reformularam-se mutuamente.  No nosso caso, o 

viajante moldou o visitado, mas o contrário também é valido, pois certamente o 

visitado também moldou o viajante. A citação das impressões de Adèle Toussaint 

Samson ao retornar à França depois de sua estada no Brasil parece esclarecedora 

do que acabamos de afirmar: “adquiri a convicção de que, quando se viveu em um 

país banhado de sol, não se pode mais viver em outra parte, e de que, quando a 
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alma impregnou-se fortemente da presença de grandes obras de Deus, não se pode 

mais compreender a vida factícia de nossas cidades”.3 

 

  

                                                           
3
 TOUSSAINT-SAMSON, 2003, p. 180-181. 



11 
 

7. Bibliografia consultada:  

AUGUSTIN, Günther. Literatura de Viagem na época de D. João VI. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2009.  

BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos Viajantes. 3 vols, São 
Paulo/Salvador: Metalivros/Fundação Emilio Odebrecht, 1994. 

CRISTOVÃO, Fernando. O Olhar dos Viajantes. Dos Navegadores aos Exploradores 
(Coord.), Lisboa: Armedina e Cupril, 2003. 

CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: 
Difel, 1990.  

GERBI, Antonello. O Novo Mundo. História de uma polêmica (1750-1900). São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990.  

GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. “Nação e civilização nos trópicos: o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional”. Estudos 
Históricos, n. 1, 1988, pp. 5-27. 

LEITE, Ilka Boaventura. Antropologia da Viagem; escravos e libertos em Minas 
Gerais no Século XIX. Ilka Boaventura Leite – Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. 

LEITE, Miriam L. Moreira. Livros de Viagem. 1803-1900. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 1997.  

LIMA, Valéria. J.-B. Debret, historiador e pintor: a Viagem Pitoresca e Histórica ao 
Brasil (1816-1839). Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2007.  

LISBOA, Karen Macknow. A Nova Atlântida de Spix e Martius: natureza e civilização 
na Viagem pelo Brasil (1817-1820). São Paulo: Editora Hucitec, FAPESP, 1997.  

MARTINS, Luciana de Lima. O Rio de Janeiro dos viajantes. O olhar britânico (1800-
1850). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.  

NAXARA, Márcia Regina Capelari. Cientificismo & Sensibilidade Romântica. Em 
busca de um sentido explicativo para o Brasil no século XIX. Brasília: Editora da 
UnB, 2004.  

PRATT, Mary Louise. Os Olhos do Império. Relatos de Viagem e Transculturação. 
Bauru: Edusc, 1999.  

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças. Ciência, instituições e questão 
racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.  

SELA, Eneida M. M. Modos de Ser, Modos de Ver: viajantes europeus e escravos 
africanos no Rio de Janeiro (1808-1850). Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 
2008.  

SLENES, Robert A. W. Na Senzala, uma Flor. Esperanças e recordações na 
formação da família escrava – Brasil Sudeste, século XIX.  

 

  



12 
 

Fontes analisadas: 

AGASSIZ, Louis. Viagem ao Brasil: 1865-1873. Luiz Agassiz e Elisabeth Cary 

Agassiz, trad. João Etienne Filho. Belo Horizonte, ed. Itatiaia, São Paulo, 1975. 

D´ORBIGNY, Alcide. Viagem Pitoresca Através do Brasil. Tradução de Davi Jardim. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1976. 
 
EBEL, Ernst. O Rio de Janeiro e seus arredores em 1824. Tradução e notas de 
Joaquim de Sousa Leão Filho. São Paulo: Editora Nacional, 1972. 
 
FLORENCE, Antoine Hercule Romuald. Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas de 

1825 a 1829. Tradução de Visconde de Taunay. São Paulo: Cultrix; Ed. Da 

Universidade de São Paulo, 1977. 

LEITHOLD, Theodor. Ludwig von Rango. O Rio de Janeiro visto por dois prussianos 
em 1819. Tradução e anotação: Joaquim de Souza Leão Filho. Companhia Editora 
Nacional, São Paulo: 1966. 
 
SAINT-HILAIRE, August de. Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a 
São Paulo. Tradução de Vivaldi Moreira. Apresentação de Mário G. Ferri. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1974. 
 
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem a Província de São Paulo. Tradução de 

Regina Junqueira, apresentação de Mário Guimarães Ferri. Belo Horizonte: Itatiaia, 

1976. 

MAWE, John. Viagens ao Interior do Brasil. Tradução de Selena Benevides Viana. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1978. 
 
TOUSSAINT-SAMSON, Adéle. Uma parisiense no Brasil. Tradução de Maria Lucia 
Machado. Rio de Janeiro: Capivara, 2003. 
 
TSCHUDI, Johann Jakob Von. Viagem ás Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. 
Trad. Eduardo de Lima Castro. São Paulo:  Livraria Martins, Ed. S.A, 1976. 
 


