
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE ESTUDOS GERAIS 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREA REIS DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

ADÈLE TOUSSAINT-SAMSON: O OLHAR DA VIAJANTE SOBRE O OUTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2014 



ANDREA REIS DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

ADÈLE TOUSSAINT-SAMSON: O OLHAR DA VIAJANTE SOBRE O OUTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Departamento de Pós-Graduação do 

Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense como 

requisito final para obtenção do Grau de Mestre. Área de 

concentração: Literaturas Francófonas. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª MARIA ELIZABETH CHAVES DE MELLO 

 

 

Niterói 

2014 



ANDREA REIS DA COSTA 

 

ADÈLE TOUSSAINT-SAMSON: O OLHAR DA VIAJANTE SOBRE O OUTRO 

 

Dissertação apresentada ao Departamento de Pós-Graduação do 

Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense como 

requisito final para obtenção do Grau de Mestre. Área de 

concentração: Literaturas Francófonas. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________________ 

 

 Prof.ª Dr.ª Maria Elizabeth Chaves de Mello (orientadora) 

 

_______________________________________________________________  

Prof.ª Dr.ª Maria Ruth Machado Fellows (UERJ) 

 

_______________________________________________________________  

Prof. Dr. Johannes Kretschmer (UFF) 

 

_______________________________________________________________  

Prof.ª Dr.ª Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes (UERJ) 

 

_______________________________________________________________  

Prof. Dr. Silvio Renato Jorge (UFF) 

 

Niterói/2014 

http://lattes.cnpq.br/2673597646103348
http://lattes.cnpq.br/2673597646103348


 

 

 

 

 

 

 

Ao meu amoroso Deus, que faz com que da fraqueza eu tire forças. 

A Liane, minha preciosa mãe, que plantou o que há de melhor em 

mim, e que, dentre muitas outras coisas, me ensinou o amor aos livros 

e às ideias. 

As minhas amadíssimas filhas, Fernanda, Paula e Helena, alegrias da 

minha vida, companheiras e incentivadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Meus agradecimentos 

 

A minha mãe, a quem devo minha grande herança, meu tesouro incorruptível. 

A minha querida orientadora, Maria Elizabeth Chaves de Mello, por ter me encorajado e me 

guiado com carinho nesse mundo tão novo para mim. 

A minha irmã Cláudia, que me sustentou em oração e andava na ponta dos pés enquanto eu 

trabalhava. 

Ao grande amigo Bruno Silva, historiador, que muito contribuiu com a minha pesquisa, pelas 

observações tão pertinentes e ótimas conversas que resultaram em ideias. 

A meus amigos e minha família, que suportaram com paciência esse período de ausência em 

suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Inúmeros viajantes que passaram pelo Brasil, desde o século XVI, nos deixaram suas 

impressões sobre o país. Relatos científicos se mesclam à imaginação e aos preconceitos de 

seus autores, unindo documento e ficção. A expansão marítima e as novas descobertas 

abriram as cortinas da imaginação para um novo universo, até então desconhecido. O velho 

mundo, abalado em suas concepções, se confronta com a descoberta do Outro. Desde os 

primeiros narradores da vida na América, percebem-se as ambiguidades e contradições do 

olhar francês sobre o novo mundo.  Se, de um lado, a exuberância da natureza e a 

simplicidade dos povos são vistos como aspectos positivos, e até mesmo idealizados pelos 

escritores europeus, de outro, o espanto e o preconceito se manifestam. Numerosos relatos 

sobre o Brasil, deixados pelos viajantes dos séculos XVIII e XIX visavam o estudo da 

botânica, da zoologia e da geologia, além do estudo do homem, sua sociedade e sua cultura. 

Entre estes autores-viajantes engajados num projeto global de pesquisa, houve raras mulheres 

que descreveram o país e que parecem se preocupar também com os aspectos mais subjetivos 

dos fatos.  Uma delas é o objeto de nosso estudo: Adèle Toussaint-Samson, que se destaca 

dessas raríssimas mulheres que publicaram seus relatos sobre a América, pelo fato de já ser 

uma escritora, ligada ao círculo da Comédie Française e que já havia publicado na França 

quando desembarcou no Brasil. Parisiense, imigrou para o Brasil entre 1849 e 1850, e se 

instalou no Rio de Janeiro onde permaneceu durante doze anos. De volta à França, publicou 

seu relato, no mesmo ano que uma edição em português foi lançada no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

De nombreux voyageurs qui sont passés par le Brésil depuis le XVI
e
 siècle nous ont laissé 

leurs impressions sur le pays. Des récits scientifiques se mêlent à l’imagination et aux 

préconceptions de leurs auteurs, joignant document et fiction. L’expansion maritime et les 

nouvelles découvertes ont ouvert les rideaux de l’imagination à un nouvel univers jusqu’alors 

méconnu. Le vieux monde, bousculé dans ses conceptions, fait face à la découverte de 

l’« autre ». Depuis ces tout premiers narrateurs de la vie en Amérique on perçoit les 

ambigüités et les contradictions du regard français sur le nouveau monde. Si d’un côté 

l’exubérance de la nature et la simplicité des peuples sont saisis comme des aspects positifs, et 

même idéalisés par les écrivains européens, de l’autre, l’étonnementet et le préjugé se 

manifestent. De nombreux récits sur le Brésil laissés par les voyageurs du XVIII
e
 et XIX

e
 

siècles visaient à l’étude de la botanique, de la zoologie et de la géologie outre l’étude de 

l’homme, sa société et sa culture. Parmi ces auteurs-voyageurs engagés dans un projet global 

de recherche, il y a eu de rares femmes qui ont décrit le pays et qui semblaient se soucier aussi 

des aspects plus subjectifs des faits. L’une d’elles est le sujet de cette étude : Adèle Toussaint-

Samson, qui se détache de ces rarissimes femmes qui ont publié leurs récits sur l’Amérique, 

du fait qu’elle était déjà une femme écrivain reliée à la Comédie Française et qu’elle avait 

déjà publié en France lorsqu’elle a débarqué au Brésil. Parisienne, émigrée au Brésil entre 

1849 et 1850, Adèle s’est établie à Rio de Janeiro où elle a vécu pendant douze ans. De retour 

en France, elle y publie sont récit en même temps qu’une édition en portugais sort au Brésil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há muito, o estudo dos relatos de viagem vem ganhando destaque nos meios 

acadêmicos. Contudo, mais recentemente, as narrativas de viagem feitas por mulheres têm 

recebido especial atenção. Quando pensamos na mulher do século XIX, a primeira imagem 

que nos vem à mente não é a de uma mulher se aventurando pelo mundo, tampouco a de uma 

mulher que sai do seu restrito círculo doméstico para publicar suas experiências e divulgar 

seus conhecimentos. Não obstante, algumas, na contracorrente das convenções sociais que as 

limitavam ao âmbito privado, foram suficientemente ousadas para se libertarem dessas 

“interdições” e se lançarem numa empreitada eminentemente “masculina”. 

Os relatos das viajantes se mostram extremamente úteis à pesquisa histórica, pela 

riqueza de informações que fornecem sobre o pensamento e a mentalidade de uma época. Se 

as escritoras-viajantes procuraram apresentar os eventos do mundo, vistos e vivenciados por 

elas, com extrema preocupação com a veracidade dos fatos, esses relatos revelam, sobretudo, 

a maneira como o mundo era visto por essas autoras. Ao longo do século XIX, o número de 

mulheres viajantes cresce rapidamente na Europa e, no final desse século, o relato feminino 

de viagem já constitui uma reconhecida variante dessa corrente literária em alguns países 

europeus, principalmente entre os anglo-saxões. Em uma época de difusão do conhecimento e 

expansão da pedagogia, essa literatura, que procura trazer tanto o conhecimento e a instrução 

quanto diversão e aventura, vai ao encontro da história. As viajantes observaram o mundo a 

seu redor. E hoje, quem as vê  olhar o mundo, vê-se também  a olhar o mundo através delas. É 

certo que as viagens contribuíram como agentes de transformação dessas viajantes, mas 

jamais o bastante para transformá-las a ponto de tirar de seu olhar as marcas das sociedades 

de onde elas provêm, tampouco a influência da posição geopolítica que ocupa a sua nação de 

origem. Hoje, esses efeitos de “espelho” tornam seus relatos preciosos, sobretudo quando 

tratam de temas muito sensíveis da sociedade. A colonização e a escravidão no século XIX 

são bons exemplos disso. Aliás, a escravidão é um dos fatos históricos que mais marcaram o 

relato de viagem feminino, desde as primeiras viajantes até que, cerca de um século e meio 

depois, a servidão fosse abolida.  

Neste trabalho, pretendemos estudar o relato de Adèle Toussaint-Samson, uma 

francesa, nascida em Paris em 1826, filha de um professor e autor de teatro da Comédie 
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Française, que migrou com seu marido e seu primeiro filho para o Brasil entre 1849 e 1850, 

onde viveu por doze anos. Tendo crescido no desenvolto e liberal meio artístico parisiense, 

casou-se, aos vinte anos, com um bailarino de nacionalidade francesa, mas nascido no Brasil, 

para onde a família se transferiu pressionada pelas dificuldades da França após a revolução de 

1848 e pela epidemia de cólera que dizimava sua população em 1849. A família foi tentar a 

sorte no Rio de Janeiro, o que por si só já revela a imensa coragem dessa francesa que se 

dispôs a “fazer a América”, aventurando-se em terra estranha, expondo-se a longas viagens 

marítimas, ao desconforto, aos riscos, às doenças e aos perigos. De volta à França, Adèle 

escreve o seu relato, Uma parisiense no Brasil, objeto de estudo da presente dissertação de 

mestrado. Seu testemunho, suas análises, observações e conclusões levam-nos a juntar esses 

fragmentos ao grande quebra-cabeça da História, interrogando-os hoje como memória da 

colônia, de seus habitantes, da escravidão e, sobretudo, como memória das mentalidades de 

uma época, assim como das sensibilidades e atitudes femininas a esse respeito. Que modelos 

Adèle Toussaint-Samson veicula e quais transgride em seu comportamento ou em seus 

escritos? Como é seu olhar diante desse mundo que ela desvenda? O quanto Adèle 

verdadeiramente apreende do país que a acolheu por doze anos? Em que e como ela 

simplesmente reproduz o produto de um imaginário construído e reforçado por estereótipos 

legados pelo discurso euro-imperial? Como a mentalidade e o pensamento da França do 

século XIX se refletiram sobre o olhar com o qual parisiense Adèle Toussaint-Samson viu e 

semantizou o Brasil e os brasileiros? Refletir sobre essas questões é a proposta deste trabalho. 

Inúmeros viajantes que passaram pelo Brasil colônia ou pelo Império deixaram-nos 

suas impressões sobre o país. Relatos de intenção científica se mesclam à imaginação e às 

preconcepções de seus autores, misturando documento e ficção. Os jesuítas que 

acompanharam as viagens dos descobrimentos foram os primeiros que fizeram conhecidos na 

Europa os relatos de suas missões. O velho mundo, abalado em suas convicções, se vê diante 

da descoberta do “outro”. A expansão marítima e as novas descobertas abriram as cortinas da 

imaginação para todo um universo novo e até então desconhecido. Thomas Morus escreve 

então, em 1516, a Utopia. A partir de histórias contadas por viajantes que desbravaram o novo 

mundo, Morus imagina uma ilha afastada do continente europeu, onde vive uma sociedade 

ideal e inatingível, regida por uma ordem que privilegia o bem estar de todo ser humano. 

 Os primeiros viajantes a escreverem sobre o Brasil no século XVI foram os franceses 

André Thevet e Jean de Léry. O primeiro foi um frade franciscano, e o outro, um ministro 

calvinista. Cada um deu sua versão do que viram e viveram na França Antártica, colônia 
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francesa estabelecida por Villegagnon na Baía de Guanabara. A experiência da colonização 

francesa no Rio de Janeiro foi marcada por lutas e conflitos, originados nas guerras de religião 

da Europa, e que tinham aqui seus desdobramentos. Os conflitos religiosos da ilha de 

Villegagnon e as guerras entre as tribos de índios canibais foram por eles divulgados na 

Europa. Desde estes primeiros narradores da vida na América, percebem-se as ambiguidades 

e contradições do olhar francês sobre o novo mundo: se, de um lado, a exuberância da 

natureza e a simplicidade dos povos nativos são vistas como um aspecto positivo, e até 

idealizado pelos escritores europeus, por outro, revelam-se o espanto, o estranhamento e o 

preconceito. 

Jean Marcel Carvalho França apresenta sua recente obra, ensaio resultante da 

compilação e tradução de uma série de testemunhos deixados por estrangeiros que passaram 

pelo país entre 1516 e 1808, concordando com o historiador mexicano O’Gorman que, a partir 

do contato íntimo com a literatura quinhentista, chegou à conclusão de que a América, na 

verdade, não foi “descoberta” pelos europeus, e sim, inventada, construída pela cultura do 

Velho Mundo.  Inspirado em O’Gorman, Carvalho França procura, ao catalogar e analisar 

esses testemunhos de viajantes europeus pela colônia portuguesa na América, compreender o 

processo de construção do Brasil  e dos brasileiros, no e pelo vocabulário europeu dos séculos 

XVI, XVII e XVIII. Os documentos que reuniu revelam como determinados grupos humanos 

construíram a realidade para si próprios e definiram socialmente o que era ou não verdadeiro 

sobre os lugares e povos visitados. É interessante observar que nesse corpus discursivo 

estudado por França, que reúne cerca de 120 narrativas de europeus que transitaram pelo 

Brasil ao longo desses três séculos, só há um relato feminino. Em seu “Quadro de viajantes 

consultados”, França elenca 117 narradores: navegadores, engenheiros, médicos, religiosos, 

marinheiros, cartógrafos, naturalistas, militares, diplomatas e comerciantes. Dentre eles, uma 

única mulher, a inglesa Jemima Kindersley, que esteve em Salvador, catalogada como 

“aventureira”.
1
 A coletânea de Jean Marcel Carvalho França não constitui um exemplo 

isolado do apanágio do sexo masculino no que diz respeito à literatura de viagem. Basta 

folhear qualquer antologia ou repertório de viagens, para perceber a prerrogativa masculina 

sobre o gênero. 

                                            

1
 FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. A construção do Brasil na literatura de viagem dos séculos XVI, XVII e 

XVIII. Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 2012. 
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Entretanto, grandes mudanças ocorrem na Europa do século XIX: corre-se o mundo, 

explora-se, conquista-se, percorrem-se distâncias, tanto as mais próximas como as mais 

longínquas. Desafia-se o desconhecido, inventários e mapas são feitos, sociedades científicas 

e museus são criados, e inúmeros são os motivos para se aventurar no mundo: colonizar, 

estudar, evangelizar, explorar, conhecer, comercializar, emigrar, visitar.  

Se, desde o século XV, há homens dispostos a atravessar continentes e singrar os 

mares em direção ao desconhecido, a partir do início do século XIX, mesmo quando os 

deslocamentos ainda são terrivelmente desconfortáveis e perigosos, as mulheres também se 

arriscam a partir pelo mundo. E, para estas, a busca de “aventura” não era a única motivação. 

Artistas, expatriadas, turistas, militantes, etnólogas e missionárias partiam em direção a 

diferentes horizontes sob os mais diversos auspícios, dando a suas narrativas um caráter 

singular e único. Graças às melhorias dos meios de transporte, é possível afirmar que o século 

XIX se tornou a era de ouro das viagens femininas. É verdade que o percentual de relatos de 

viagem de escritoras parece ainda relativamente restrito. Seu número não ultrapassa quatro ou 

cinco por cento do total.
2
 Mas, se considerarmos que, somente entre os relatos de viagem de 

língua francesa no século XIX, estima-se um total de cerca de cinco a seis mil narrativas, há 

de se concluir que a incursão das mulheres nesse gênero não é negligenciável. 

Em seu livro “Le roman de voyageuses françaises”, Françoise Lapeyre repertoria 

noventa e cinco viajantes francesas que partiram em todas as direções, do Grand Nord à 

Africa negra, das Américas ao Oriente, Ásia e Oceania. Narrativas essas que, segundo 

Lapeyre, apresentavam o triplo interesse de informar: sobre o mundo de então; sobre as 

próprias viajantes, como mulheres de uma época e de uma nação; e sobre seus relatos como 

uma variedade de um gênero literário muito produtivo no século XIX.
3
 

Lapeyre declara que a herança do Iluminismo se difundiu numa sociedade que cria 

tanto no conhecimento pela observação, como na superioridade de seus valores. Sua coletânea 

de narrativas dessas viajantes mostra que relatar conhecimentos não era mais privilégio 

exclusivo de homens exploradores ou sábios. Também as mulheres que haviam ousado partir 

e  experimentar o mundo, levadas nessa dinâmica geral de expansão dos conhecimentos, 

                                            
2
 MOUREAU, François. Voyageuses européenes au XIX siècle. Identité, genres, codes.  Paris : PUPS, 2002. 

3
 LAPEYRE, Françoise. Le roman des voyageuses françaises (1800 – 1900). Paris : Payot & Rivages, 2008. 
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vendo-se imbuídas da mesma missão pedagógica, de volta a seu país, publicaram os relatos  

de suas experiências. (LAPEYRE, 2008, p. 10) 

Françoise Lapeyre observa ainda que a sedentarização de algumas dessas estrangeiras 

que não somente visitavam, mas se instalavam e estabeleciam residência no país, aliada à 

inteligência e cultura de algumas, as distinguem significantemente das chamadas “routardes”. 

Esse é, segundo Lapeyre, o caso de três francesas que se estabeleceram nas Américas: Mme 

Roncayolo, que viveu de 1870 a 1880 na Venezuela, onde seu marido dirigia os trabalhos de 

construção de uma estrada de ferro, assinaria um relato de pouca relevância; Lina Beck-

Bernard escreveu Le Rio-Paraná. Cinq années de séjour dans la République argentine,
4
 obra 

que despertou grande interesse ; e Adèle Toussaint-Samson com seu Une Parisienne au 

Brésil. 

 Muitos dos relatos sobre o Brasil deixados pelos viajantes dos séculos XVIII e 

XIX visavam ao estudo da botânica, da zoologia e da geologia, além de análises e 

observações sobre os povos, seus costumes e sua língua. A dualidade sempre foi a marca 

desses relatos, ora revelando um deslumbramento pelas maravilhas naturais desse Édem ainda 

intacto, ora mostrando-o como um lugar de truculência e barbárie, incivilidade e ignorância. 

Dentre esses autores-viajantes, empenhados em um projeto global de pesquisa, as mulheres 

sempre demonstraram especial desvelo no relato das minúcias cotidianas e acurada atenção à 

descrição e interpretação dos detalhes do dia a dia. Se os escritores masculinos se atinham 

mais diretamente aos fatos, as poucas mulheres viajantes que descreveram as Américas 

pareciam se preocupar também com os aspectos mais subjetivos dos fatos, com o contexto 

que os envolvia, com a forma como esses fatos eram vividos e percebidos pelas gentes. 

Adèle Toussaint-Samson se destaca dentre as mulheres que publicaram seus relatos de 

viagem, por já ser, ao desembarcar no Brasil, uma escritora ligada aos círculos da Comédie 

Française, e já haver publicado na França dois textos: um folheto intitulado Essais: d’après 

une note manuscrite e um livro de poesias, Poésie de Mlle. Samson.  

A autora de Uma parisiense no Brasil revela uma penetrante capacidade de 

observação, mas não foge ao estereótipo do escritor viajante que se divide entre o 

deslumbramento com a beleza e o poder inspirador de uma natureza exuberante e gloriosa e  a 

atitude de uma cidadã de um mundo “civilizado” diante de um povo “atrasado”.  

                                            
4
 BECK-BERNARD, Lina. Le Rio-Paraná. Cinq années de séjour dans la République argentine. Paris : 

Grassart, 1884. 
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Adèle conclui sua narrativa sobre a experiência vivida no Brasil dizendo ter adquirido 

a convicção de que “quando a alma impregnou-se fortemente da presença das grandes obras 

de Deus, não se pode mais compreender a vida factícia de nossas cidades” (2003, p. 181). 

Mas o que se revela, na leitura de seu relato, é que a autora não consegue ocultar a forte 

herança do olhar europeu sobre os povos americanos. 
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2. O mundo de Adèle 

Tudo passa e somente 

É eterna a arte robusta; 

O busto 

Sobrevive à cidade. 

 

Théophile Gautier 
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2. O mundo de Adèle 

2.1 Visão panorâmica 

No século XIX, numerosas são as razões para se aventurar a percorrer o mundo: 

colonização, guerras, evangelização, estudos, explorações, comércio, emigração. É um tempo 

de conquistas e de descobertas. Tempo de conhecer tanto o que está próximo, como o 

longínquo. Criam-se sociedades científicas e museus. Fazem-se inventários e mapas. 

Desde o começo do século, ainda num período em que os grandes deslocamentos eram 

terrivelmente perigosos e desconfortáveis, inúmeras  mulheres já ousavam também partir. O 

legado do iluminismo se difundiu numa sociedade que cria no conhecimento pela observação, 

como cria na superioridade de seus valores. Levar seus saberes não era mais privilégio dos 

cientistas ou dos exploradores; as mulheres viajantes, também imbuídas do mesmo espírito de 

expansão dos conhecimentos, se sentiam como detentoras de uma missão pedagógica, e ao 

retornar de suas viagens, publicavam suas aventuras. Numa sociedade que visava confinar as 

mulheres nos limites do território doméstico, partir e escrever representavam uma dupla 

emancipação. 

Para melhor estudar a obra de Adèle Toussaint-Samson faz-se, então, necessário 

compreender o contexto social no qual ela se insere. Quais as ideias da França contemporânea 

a Adèle? Que grandes abalos e transformações viveu a sociedade de então? Qual o espírito da 

época? Como pensava a intelectualidade desse tempo, sobretudo no meio artístico, literário e 

teatral do qual Adèle é oriunda? 

Entre 1789 e 1848, o mundo se transformou como resultado do que o historiador Eric 

Hobsbawn chama de “dupla revolução”: a Revolução Francesa de 1789 e a revolução 

industrial (inglesa) contemporânea. Hobsbawn afirma que, nesse período, palavras como 

“indústria”, “industrial”, “fábrica”, “classe média”, “classe trabalhadora”, “capitalismo” e 

“socialismo” foram inventadas ou adquiriram seus significados atuais. Também as palavras 

“liberal”, “conservador”, “nacionalidade”, “proletariado” e “crise” (econômica). E ainda 

“estatística”, “sociologia”, “jornalismo” ou “ideologia”, todas elas cunhadas ou adaptadas 

nesse período. Todas essas palavras, assim como as coisas e os conceitos que elas nomeiam, 

revelam a dimensão daquilo que Hobsbawn diz ser «a maior transformação da história 

humana desde os tempos remotos quando o homem inventou a agricultura e a metalurgia, a 

escrita, a cidade e o Estado». (HOBSBAWN, 2005, P. xx) 
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Diante de todas essas transformações, o século XIX foi um período especialmente 

conturbado e extremamente complexo na história da França que, de 1800 a 1900, conheceu 

sete regimes políticos, sem contar com o breve episódio dos “Cem dias” de Napoleão 

Bonaparte: Consulado, Império, Restauração, Monarquia de Julho, Segunda República, 

Segundo Império e Terceira República se sucederam em meio a revoluções, 

contrarrevoluções, guerras, rebeliões e divisões viscerais, em que tradição e novas ideias 

estavam todo o tempo em confronto. René Rémond, em sua obra “O século XIX”, afirma que 

não só na França, mas em toda a Europa, o traço mais marcante deste período, não 

esquecendo a política expansionista de dominação do globo, é a frequência dos choques 

revolucionários, podendo ser chamado de “o século das revoluções”, até hoje incomparável 

em número de levantes, insurreições e guerras civis.
5
 Rémond diz ainda: 

 

O espírito do século, o clima, a sensibilidade romântica, o exemplo da 

Revolução Francesa e a mitologia dela decorrente também orientam para 

soluções do tipo revolucionário. Esta é uma das consequências do 

romantismo: a preferência sentimental pela violência; toda uma mitologia da 

barricada, da insurreição triunfante, do povo em armas, impôs as soluções 

revolucionárias, e um grande romance épico, como Os Miseráveis é, a esse 

respeito, um bom testemunho do espírito do tempo. (RÉMOND, 1990, p. 35) 

 

Adèle nasceu na cidade de Paris, em 1926, durante a Segunda Restauração do regime 

monárquico, e era ainda muito pequena quando eclodiu a insurreição de 1830, chamada “Les 

Trois Glorieuses”, que tirou Carlos X do trono. Luís Filipe de Orleans, primo de Carlos X, 

subiu ao trono, inaugurando o período chamado de “Monarquia de Julho” que duraria até 

1848. Foi justamente no final dessa década, após a insurreição parisiense de 1848, nesse 

tumultuado período de conflitos, epidemia de cólera e séria penúria na França, que a escritora 

e seu marido decidiram partir para o Brasil, trazendo nos braços o primogênito de um ano. 

Como era então o espírito dessa França da monarquia restaurada, onde Adèle cresceu, 

foi educada e viveu até sua partida para o Brasil?  

Depois da experiência revolucionária de 1789, a teorização sobre a legitimidade do 

regime monárquico se fez necessária. A filosofia da legitimidade opunha-se à teoria 

revolucionária, segundo a qual o passado e a tradição deveriam ser questionados em favor da 

vontade soberana da nação. A França não poderia, então, voltar ao Antigo Regime tal qual ele 

                                            
5
 Rémond, René. O século XIX. 1815 – 1814. Tradução Frederico pessoa de Barros. São Paulo: Editora Cultrix, 

1990, p. 13. 
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fora antes da Revolução, e a monarquia restaurada teve que outorgar a seus súditos uma Carta 

Constitucional, fazendo importantes concessões às aspirações dos franceses e reconhecendo 

inúmeras liberdades proclamadas pela Revolução: liberdade de opinião, de culto, de imprensa, 

isto é, quase toda a essência do programa liberal. 

Se a França restaurada se mostrava transformada em seu aspecto político e 

administrativo, as transformações sociais do período não foram menos notáveis. A servidão 

foi abolida, os privilégios suprimidos e o clero perdeu a sua força. A igualdade civil diante da 

lei, no que concerne à justiça, aos impostos e ao acesso a cargos públicos e administrativos, se 

torna regra não somente para a França, mas para grande parte dos países da Europa. A 

sociedade outrora aristocrática torna-se, no Novo Regime, uma sociedade burguesa. 

A monarquia restaurada teve que se comprometer com uma aceitação parcial de 

algumas obras da Revolução. Esta solução transacional, segundo Rémond, trouxe um 

equilíbrio precário entre os “ultras”, que sonhavam com uma restauração integral, e os 

liberais, que não abriram mão de seus ideais revolucionários. Para estes, a palavra de ordem 

era liberdade. A chegada do liberalismo, com sua filosofia política inteiramente direcionada 

para esta ideia de liberdade, de difícil digestão para os monarquistas e seus anseios de 

legitimidade, fará da oposição entre estes dois campos não só a marca da França, mas de 

grande parte da Europa entre 1815 e 1848.  

Na obra acima mencionada, o historiador nos apresenta duas abordagens, 

aparentemente contraditórias do liberalismo que surge na França do início do século XIX: 

numa abordagem ideológica, Rémond define o liberalismo como uma doutrina subversiva, 

idealista, uma filosofia social individualista, que colocava o indivíduo acima da razão de 

Estado, dos interesses dos grupos e das exigências da coletividade. Opondo-se ao jugo da 

autoridade, ao respeito cego às tradições do passado e ao domínio do preconceito, o 

liberalismo surgia como filosofia que rejeitava os dogmas,  e afirmava o relativismo e a 

tolerância. Desconfiando do Estado, do poder, dos grupos e corporações, enfim, de tudo que 

ameaçava a iniciativa individual, o liberalismo veio também a favorecer a emancipação da 

mulher e o feminismo. (RÉMOND, 1990, p. 26 – 30) 

Paradoxalmente, a abordagem sociológica do novo sistema, que Rémond afirma ser 

relativamente recente, opõe-se ao idealismo da interpretação anterior e sugere que o 

liberalismo é a expressão de um grupo social, constituindo a doutrina que melhor servia aos 

interesses da classe burguesa. Usado como máscara pela elite burguesa endinheirada, o 

liberalismo cuidaria para não entregar ao povo o poder que o povo tomou do monarca.  
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Ainda assim, para o historiador, a então nova filosofia política não se reduz à 

expressão de uma classe. Para ele, é um falso dilema contrapor princípios e interesses, que 

podem caminhar numa mesma direção, sem que por isso os interesses anulem os princípios. 

 

Essa assimilação do liberalismo com a burguesia não é contestável e a 

abordagem sociológica tem o grande mérito de lembrar, ao lado de uma 

visão idealizada, a existência de aspectos importantes da realidade, que 

mostra o avesso do liberalismo e revela que ele é também uma doutrina de 

conservação política e social. (RÉMOND, 1990, p. 32) 

 

 

Mas a realidade é que, na prática, a aplicação do liberalismo manteve a sociedade 

francesa do século XIX em profunda desigualdade sob todos os pontos de vista. O 

desaparecimento dos privilégios nobiliários fez nascer uma sociedade fundada exclusivamente 

no dinheiro. A burguesia fez a Revolução e conservou o poder, não só contra a volta da 

aristocracia, como contra a ascensão das camadas populares. A burguesia capitalista manteve 

o controle dos cargos públicos e administrativos e reservou para si o poder político através do 

censo eleitoral. O liberalismo é, portanto, o disfarce do domínio de uma classe que impõe seus 

interesses e valores. Se, como já mencionamos antes, o liberalismo teve seu aspecto idealista, 

a abordagem sociológica nos revela a realidade de uma doutrina de conservação política e 

social. O liberalismo, como diz Rémond, não é democrático e pretende reservar o poder para 

uma elite. É, portanto, “uma doutrina ambígua, que combate alternativamente dois 

adversários, o passado e o futuro, o Antigo Regime e a democracia”. (Rémond, 1990, p.32). 

Esse confronto entre liberalismo e democracia dominará toda uma metade do século XIX. A 

grande revolução que ocorreu a partir de 1789 não foi o triunfo da liberdade e da igualdade 

em geral, mas da classe média e da sociedade burguesa liberal. 

O liberalismo não era hostil à monarquia, nem ao princípio dinástico, mas opunha-se à 

noção de absolutismo. O poder monárquico era, portanto, por ele limitado. No contexto do 

espírito revolucionário do séc. XIX, a presença de uma monarquia hereditária era uma 

garantia contra as insurreições e as violentas investidas populares.  

Que marcas deixaram os movimentos liberais nas instituições políticas e na ordem 

social?   

Na sociedade liberal, uma minoria dispunha de direito de voto. Se o voto era 

considerado um direito natural, inerente à cidadania, o sufrágio universal não foi adotado pelo 

liberalismo. No Antigo Regime, o direito de voto era vinculado ao privilégio do nascimento. 
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Na sociedade liberal, ele era restrito aos que preenchessem as condições impostas para se 

tornar um eleitor, isto é, preencher as condições de fortuna. Assim, a discriminação era 

excludente, mas não definitiva: era necessário enriquecer-se. (Rémond, 1990, p. 42).  

A extrema preocupação com a liberdade estendeu-se ao ensino. O cientificismo ia 

assumindo uma posição de grande importância, enquanto a influência da igreja, sua principal 

adversária, ia sendo contestada. Por ser relativista, o liberalismo não podia aceitar dogmas, 

porém era mais anticlerical que antirreligioso. (Rémond, 1990, p. 43) Na prática, no reinado 

do rei burguês Luís Filipe, todos os valores da boa família burguesa católica são renovados na 

França. 

Se o novo espírito da época pregava a igualdade de direitos, a liberdade e a dignidade 

humana, a sociedade de fato era marcada por uma profunda diferença das condições sociais, 

pela disparidade entre a miséria de muitos e as grandes fortunas de alguns e pela distribuição 

desigual da cultura. A desigualdade estava também presente nas relações entre homem e 

mulher, e entre empregador e empregado.  

René Rémond afirma que essa sociedade liberal repousava essencialmente no dinheiro 

e na instrução, dois pilares da ordem liberal. A mobilidade social se estabeleceu assim sobre 

dois princípios: fortuna e cultura. O nascimento nobre e a posse das terras foram substituídos 

pelo dinheiro, acolhido como princípio libertador e elemento de emancipação. Tendo-se 

dinheiro, era possível mudar de profissão, de residência, de região. A sociedade liberal abre 

espaço para a mobilidade: “mobilidade dos bens, que trocam de mãos, mobilidade das pessoas 

no espaço, na escala social” (RÉMOND, 1990, p. 45). Mas o dinheiro também se mostrou um 

princípio de opressão e exclusão, visto que não estava ao alcance de todos e que, apesar de 

alguns exemplos de indivíduos de origem humilde que fizeram fortuna nas sociedades liberais 

europeias do séc. XIX, a emancipação social dependia de um mínimo de dinheiro para 

começar e de uma boa dose de sorte. Assim como o dinheiro, a instrução é ao mesmo tempo 

emancipadora e excludente, pois “aos que não ostentam os sacramentos universitários são 

reservadas as funções subalternas da sociedade” (RÉMOND, 1990, p. 47). 

Como se pode observar, essa sociedade em movimento lutava com a sociedade 

envelhecida e esclerosada do Antigo Regime, cujas ordens se fixavam em castas; e a 

democracia, no contexto da primeira metade do século XIX, procurará alargar a brecha 

entreaberta para uma minoria pelo liberalismo. A universalidade, ou igualdade, é pregada pela 

democracia, que rejeita as discriminações e reivindica o sufrágio universal. Os democratas 

também reivindicam a liberdade para todos. Liberdade é a palavra de ordem do século XIX. 



22 

 

A partir de 1830, a revolução técnica (industrial) cria uma nova categoria de operários, 

trazendo visíveis transformações, suscitando novas formas de atividade profissional, 

modificando as condições de trabalho e dando origem a novos tipos sociais. A oposição entre 

cidade e campo se acentua. A classe proletária se compõe essencialmente de pessoas vindas 

do campo, em busca de trabalho, favorecendo o crescimento das aglomerações urbanas. 

Além da recém-formada classe proletária, o desenvolvimento da administração e do 

que se costuma chamar de setor terciário constitui também um fator de mudança na sociedade 

francesa do Século XIX. O Estado se encarrega dos correios e do ensino, multiplicando 

estabelecimentos de ensino e aumentando o número de professores. Surge um novo tipo 

social, diferenciado dos proletários: educadores, ferroviários, bancários, carteiros e 

empregados de grandes lojas de departamentos, compondo uma pequena burguesia 

intermediária entre as camadas populares de onde provinham.  

O afluxo de camponeses expulsos pelo êxodo rural culminou num progressivo 

crescimento urbano, numa França predominantemente rural. A revolução dos transportes 

possibilitou o suprimento das cidades que, sem as estradas de ferro, teriam sido incapazes de 

alimentar sua população. A demanda de mão-de-obra nas cidades era crescente. A revolução 

técnica, ligada à invenção da máquina e ao uso de novas fontes de energia, modificava as 

funções da cidade e gerava uma concentração de mão-de-obra em torno dos novos centros de 

produção. Ao lado da função industrial, desenvolvia-se também a função comercial. Tipos 

sociais inéditos surgiam nesta nova sociedade: modistas, caixeiros e entregadores. A 

revolução renovava as estruturas de crédito e suscitava novos estabelecimentos, com uma rede 

de agências e sucursais que mobilizavam os bancos. A vulgarização do ensino criava 

batalhões de professores, enquanto o aumento das atribuições do poder público multiplicava 

os empregos de funcionários. Ora, é nas cidades que todas essas novas categorias de 

assalariados encontravam trabalho e sonhavam se instalar. 

A cidade teria ainda, na psicologia coletiva, uma atração em si mesma:  

 

A cidade era também, às vezes, a miragem de uma vida mais fácil, ou menos 

monótona, de um modo de vida mais variado, de distrações mais frequentes; 

a libertação do quadro estreito e constringente da comunidade da aldeia, dos 

laços de dependência hierárquica, para se perder ou se refugiar, no 

anonimato das grandes aglomerações, A todos os trânsfugas das sociedades 

rurais tradicionalistas a cidade oferece ao mesmo tempo liberdade e solidão.
6
 

 

                                            
6
 Idem, p. 141 
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Rémond nos chama a atenção para o fato de que o vocabulário constitui um precioso 

testemunho da associação da noção de civilização à existência de cidades e ao modo de vida 

urbano. O parentesco etimológico entre cidade e civilização; entre ruralismo e rusticidade é 

um claro sinal da associação semântica que se faz. Como se a cidade fosse a expressão 

acabada e o lugar privilegiado da civilização.  

A difusão do ensino, o desenvolvimento do jornalismo e dos meios de informação 

contribuíram para dar polimento a essas novas classes, ainda que o ensino de nível superior 

continuasse a ser uma fronteira entre a burguesia tradicional e as classes médias. 

Ainda segundo o historiador francês, sob a aparente democracia que se instaurava no 

século XIX, a aristocracia tradicional ainda conservava as vantagens que traziam. 

 

Em nenhum lugar a Revolução conseguiu desenraizar por completo a 

sociedade aristocrática dos grandes proprietários, que residiam em suas 

terras, ou as entregavam aos cuidados de administradores e intendentes. Essa 

classe social tem a seu favor o nascimento, o brilho dos títulos e o prestígio 

dos nomes. Em muitas regiões, ela conserva um ascendente incontestável 

sobre as gentes do campo, como ocorre a oeste da França e na região a leste 

da Alemanha. 
7
  

 

Deste modo, por trás de uma fachada democrática, a sociedade aristocrática 

continuava a ser detentora de poder, nesta França onde coexistiam várias sociedades 

justapostas, diferenciadas por suas atividades profissionais, origem, crenças e código de 

valores. Os vestígios da antiga ordem coexistiam com as inovações resultantes das mudanças 

da economia e da sociedade. 

Em seu livro La Comédie de notre temps, o conde de Berthal propõe, de forma satírica 

e bem humorada, uma representação global, simbólica e realista da Paris em plena ebulição, 

que representa bem a sociedade francesa do século XIX. Bertall nos relata que, com o 

fenecimento da divisão de castas na sociedade francesa de seu tempo, inebriada pela 

igualdade, subsiste também, por tradição ou vaidade, uma sede inextinguível de hierarquia.  

 

Com o fim da nobreza e do clero, criaram-se numerosos ‘mundos’, e esses 

diferentes mundos se classificam a si mesmos pelo desprezo que mostram 

por aqueles a quem julgam inferiores. É uma cascata de desprezo universal 

de alto a baixo da escala social. O mundo dos duques despreza o mundo dos 

novos duques, que despreza o dos condes e dos barões, que por sua vez, 

despreza o dos banqueiros, o qual despreza o mundo dos agentes de câmbio 

e dos corretores. O mundo dos que vivem de renda despreza os que vivem de 

                                            
7
 Idem, p. 58. 
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seu trabalho. Os fabricantes de chocolate desprezam os pâtissiers e os 

vendedores de chá. O mundo dos militares despreza o mundo dos civis. O 

dos notários despreza o dos procuradores, que despreza o dos homens de 

negócio e dos oficiais de justiça. Os magistrados desprezam os advogados. O 

mundo dos funcionários despreza o dos diaristas. O dos comerciantes de 

produtos coloniais despreza o dos merceeiros. O dos alfaiates despreza o 

mundo dos mercadores de tecidos, etc., etc. No mundo dos literatos e dos 

artistas, que é visto com “piedade” ou talvez com inveja por todos os outros, 

os que escrevem livros desprezam os que escrevem em jornais, os que 

escrevem em grandes jornais, desprezam os que escrevem em pequenos 

jornais. Os pintores de história desprezam os pintores de gênero, que 

desprezam os paisagistas, que desprezam os escultores
8
.   

 

De acordo com Bertall, assim funcionava a nova sociedade francesa do século XIX. 

Em meio a tantos olhares preconceituosos e classificatórios da sociedade francesa sobre si 

mesma, Bertall arriscava dizer que, na realidade, talvez só existissem duas classes de pessoas: 

as que tinham dinheiro e as que não tinham. E que, ainda, muitos dos que não tinham agiam 

como se o tivessem. Era para estes, os que tinham dinheiro e os que fingiam ter, que a única 

distinção a se estabelecer é aquela da elegância, da educação, das boas maneiras e do savoir-

vivre. “O que restou das velhas tradições francesas de politesse, aplicada aos costumes 

modernos”
9
. 

A sociedade burguesa, que ascendeu ao poder com o liberalismo, se associou à 

aristocracia contra um perigo comum, representado pela democracia e as pressões das forças 

populares. Alianças de família e interesses comuns aproximaram essas duas classes de origem 

muito diferentes. A terceira classe, composta do “povo miúdo” – operários, camponeses, e a 

pequena burguesia das classes médias – que então começava a se esboçar, inspirava 

verdadeiro terror às classes dirigentes. Rémond afirma que “o século XIX é amplamente 

dominado pela visão de uma sociedade em perigo. A violência é a forma ordinária de relação 

entre as classes sociais.” (RÉMOND, 1990, p. 60/61). 

Na esteira da ampliação das instituições de ensino, a imprensa viu também sua 

evolução de ordem jurídica, técnica e sociológica. Uma maior liberdade resultante da 

liberalização do regime jurídico operou-se paralelamente ao aumento da clientela.  

 

                                            
8
 BERTALL. La comédie de notre temps. Paris: 1873. Fonte: gallica.bnf.fr/ Blibliothèque Nationale de France. , 

p. 19 e 20 – adaptação livre. 
9
 Idem, p. 20. 
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O aumento de leitores é explicado pelo aumento do ensino. À medida que a 

instrução obrigatória entra em vigor – e no fim do século XIX quase todos os 

franceses já tinham passado pela escola –, a imprensa cria novos leitores em 

potencial
10

. 

 

Na primeira metade do século XIX, os jornais eram extremamente caros, sendo 

necessário obter-se uma assinatura. Algumas pessoas se associavam para fazer uma assinatura 

conjunta ou se reuniam em clubes e cafés para ter acesso aos jornais. Na segunda metade do 

século, graças ao desenvolvimento  técnico que permitiu o aumento das tiragens, e graças 

também ao incremento da publicidade, os jornais conseguiram diminuir sensivelmente os seus 

preços, aproximando-se de seus leitores. Para esses, não bastava saber ler, mas era também 

necessário que os jornais fossem acessíveis a seus bolsos. 

No âmbito social, a condição dos operários foi agravada pela crise da economia e o 

impulso demográfico. Depois das guerras do império, a Europa entrou em uma dessas fases 

de depressão econômica que se repetem periodicamente e que durou até 1851, ou seja, por 

mais de um terço do século. A extrema pobreza e a fome, grande fato social, deixaram seus 

vestígios na literatura da época, desde os Miseráveis aos romances de Charles Dieckens. 

Numerosos escritores se engajaram na luta social,  através de sua obra ou de sua ação política. 

E mesmo se, em meados do século, os adeptos da arte pela arte abandonaram a militância 

política, escritores como Hugo e Zola defenderam a causa republicana ou socialista. A 

consciência aflora neste período. Baudelaire, em seu Spleen de Paris, revela toda a melancolia 

da França do século XIX. O termo spleen, do inglês, significa esse estranhamento. Este termo 

é muito revelador: era preciso dar conta dessa melancolia no seu estranhamento. Jean-Yves 

Tadié, em seu livro Introduction à la vie littéraire du XIX
e
 siècle, afirma que o século XIX é o 

século em que o indivíduo se afirma em relação a uma evolução econômica e social que o 

atordoa e o esmaga.
11

 Segundo Tadié, nesse século, a subjetividade se afirma como em 

nenhuma outra época. O crescimento urbano aumenta o anonimato, separa as classes em 

extratos bem distintos e isola o indivíduo que se procura e se perde. O século inteiro fala na 

primeira pessoa,  prestando culto ao “eu”. É o século da afirmação do indivíduo. Tadié 

assevera que, no horizonte turvo de uma época à procura de seu sentido, o Eu surge como um 

valor. A mobilidade social, as ambições da sociedade burguesa aumentam a insegurança.  A 

crise de valores religiosos dá lugar à inquietude, no momento em que abalos históricos, 

                                            
10

 RÉMOND, p. 80. 
11

 TADIÉ, Jean-Yves. Introduction à la vie littéraire du XIXe siècle. Paris: Bordas, 1970.  
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insurreições, guerras e revoluções conduzem alguns a se voltarem para uma única certeza: o 

“eu”. Para Tadié, as vozes da esperança se alternam com o desconcerto da vida, enquanto o 

homem se esforça para digerir o Império, a revolução de 1848, a Commune, o maquinismo e o 

dinheiro.  

O início do século XIX vê o florescimento do movimento romântico que abrange 

todos os campos da criação. Os artistas e escritores colocam em questão as regras artísticas 

existentes em prol da sensibilidade, da imaginação e da paixão. A natureza, admirada como 

refúgio, evasão ou visão é o complemento obrigatório para a insatisfação humana. A história é 

redescoberta e o exotismo está em voga. 

O crescimento urbano em toda a Europa trouxe a reboque visíveis consequências. As 

cidades apertadas, comprimidas dentro dos seus limites históricos, trataram de alargá-los, 

buscando se expandir. Curiosamente, Paris, na contracorrente das outras cidades europeias, se 

fortifica a partir de 1840. 

A escassez de espaços disponíveis provocava a alta de preços. Sendo o primeiro 

impulso urbano contemporâneo ao período liberal, era a economia de mercado que regulava 

as transações e determinava os preços de compra e venda dos terrenos. Sem regulamentação, 

as cidades cresciam de modo anárquico. A diferença e a desigualdade das categorias sociais 

inscreviam-se também na topografia das cidades. O divórcio entre ricos e pobres, entre 

empregadores e empregados, aprofundava-se cada vez mais. As cidades constituíam também 

o domínio de eleição das grandes epidemias. Nelas grassavam miséria e pobreza; 

criminalidade, delinquência e prostituição. 

A insurreição de 1848 acontece numa França assolada por uma grave crise econômica. 

Luís Filipe abdica em favor de seu neto, o conde de Paris, mas a Câmara o rejeita. Um 

governo provisório pró-republicano é criado. Inicia-se a Segunda República, constituída de 

moderados e socialistas mais progressistas. 

O afluxo em direção às cidades demandava a solução para os problemas decorrentes 

do crescimento urbano. Questões de ordem e segurança, o abastecimento de gêneros 

alimentícios, a coleta de lixo, o sistema de evacuação de esgotos, o abastecimento de água, 

gás e, mais tarde, de energia elétrica são demandas prementes.  

Foi somente a partir de 1852, durante o segundo império, que Napoleão III, 

determinado a fazer de Paris um modelo de urbanização, passou a receber diariamente em seu 

gabinete o prefeito Haussman, dando início às transformações que dariam novos contornos à 

cidade. Haussman presidiria, então, um vasto programa de urbanismo, cujo objetivo era 
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garantir a segurança, a higiene e a circulação urbanas. O estabelecimento de uma ampla rede 

de canalizações e a construção de aquedutos eram necessidades prementes para garantir o 

abastecimento de água às populações urbanas. Para responder ao afluxo das populações rurais 

atraídas pelas luzes da cidade, Haussman anexou os faubourgs e criou vinte arrondissements, 

que logo seriam dotados de infraestruturas administrativas e escolares. Entretanto, quando 

ocorria todo esse processo que traria tantas melhorias e soluções para os difíceis problemas de 

uma Paris que havia inchado com o êxodo rural, Adèle Toussaint Samson já não mais lá se 

encontrava, tendo partido para tentar a sorte e fazer fortuna na América.  
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2.2 AS ARTES NO OITOCENTOS 

A partir do final do Setecentos e durante toda a primeira metade do século XIX, por 

toda a Europa, viu-se um extraordinário florescimento das artes. Na música, Beethoven, 

Chopin, Schubert, Verdi e Wagner; na pintura, Goya, J.L. David, Delacroix, J.D. Ingres, 

Honoré Daumier; na literatura, Goethe, Dostoievsky, Poushkin, Dickens, Edgar Allan Poe, 

Stendhal, Balzac, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Musset, Alexandre Dumas (pai), Lamartine 

e Théophile Gautier; enfim, poderíamos cansar o leitor com uma extensa lista de nomes que 

abrilhantaram a miríade de talentos nesse período. É importante destacar a enorme difusão das 

múltiplas expressões artísticas nas diferentes nações europeias. A literatura e a música russas, 

polonesas e húngaras surgiram com enorme pujança na cena mundial. Mesmo a literatura 

americana chegou à Europa, ainda que mais modestamente. A literatura nórdica e dos Bálcans 

igualmente se projetou com seus contos de fadas e épicos. Toda essa difusão cultural e 

artística marcou o desenvolvimento de certas artes e gêneros.  Dentro da literatura, por 

exemplo, podemos citar o romance. Esse meio século contribuiu para a eclosão deste gênero, 

produzindo uma constelação de romancistas imortais. Para Eric Hobsbawn, não há dúvida de 

que o que teria determinado o florescimento das artes entre 1789 e 1848 deve ser buscado 

primeiramente no impacto da dupla revolução. 

 

Se fossemos resumir as relações entre o artista e a sociedade nesta época em 

uma só frase, poderíamos dizer que a Revolução Francesa inspirava-o com 

seu exemplo, que a revolução industrial com seu horror, enquanto a 

sociedade burguesa, que surgiu de ambas, transformava sua própria 

experiência e estilos de criação.
12

 

 

Os artistas do período são, ainda segundo Hobsbawn, “diretamente inspirados e 

envolvidos pelos assuntos públicos”. Esse elo entre os assuntos públicos e as artes mostrou-se 

mais intenso em países que passavam por movimentos de libertação ou de unificação 

nacional, países que estavam em pleno desenvolvimento de uma consciência nacional. Para 

estes, tornou-se importante afirmar a supremacia cultural de sua língua vernácula, da língua 

do povo nativo, em detrimento das línguas estrangeiras empregadas pela cultura cosmopolita 

da aristocracia. Seu reflexo é mais percebido na literatura e na música, artes públicas e mais 

                                            

12
 HOBSBAWN, Eric J. A era das revoluções. São Paulo:  Editora Paz e Terra, 2005, p. 354. 
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democráticas que a arquitetura ou a escultura. O romance encaixava-se perfeitamente bem 

naquela sociedade burguesa, cuja ascensão e crise eram os assuntos preferidos dos escritores. 

Neste período, o movimento romântico veio a erguer a bandeira da revolta. A tradição 

clássica perdera toda a autoridade sobre essa sociedade da qual ela havia sido o ideal. O 

século XIX se dividiu, então, claramente, em dois períodos: o do romantismo, em sua 

primeira metade; o do realismo, na segunda. 

Também o público leitor não estava mais limitado à alta sociedade. Os leitores eram, a 

cada dia, mais numerosos, provenientes de diversos setores da sociedade, abertos a todas as 

teorias, todos os gêneros e todos os tons.  

 O teatro também reflete toda essa mudança.  A tragédia, em plena decadência, dá lugar 

ao teatro romântico. Em 1827, na França, Victor Hugo inaugura a grande voga do drama 

romântico com o Prefácio de Cromwell, proclamando uma completa e total liberdade de 

invenção da forma teatral. Com a abolição da barreira entre os gêneros, entre o trágico e o 

cômico, o drama romântico mistura o riso e a lágrima, o grotesco e o sublime, a exemplo do 

teatro de Shakespeare e à semelhança da vida. O teatro romântico introduz também uma 

tentativa de representação exata e minuciosa da realidade, buscando a essência particular de 

cada época e de cada personagem. Se a peça Hernani (1830) é o símbolo do triunfo 

romântico, com o fracasso de Les Burgraves (1843), Hugo se retira do teatro. Além de Victor 

Hugo, Alfred de Vigny, Musset e Alexandre Dumas figuram entre os principais autores do 

teatro romântico.  

Jean-Yves Tadié sustenta que Musset é o grande nome do teatro do século XIX. Tadié 

distingue dois grupos de personagem nas peças de Musset: os protagonistas e os fantoches. E 

diz que estes últimos vivem inteiramente da aparência social, reduzidos aos tiques de 

linguagem e ilustram “a solidão humana e a incomunicabilidade das consciências”. 

O drama romântico não sobreviveu à geração da qual ele representava, de forma muito 

exclusiva, os gostos. Após seu declínio, o teatro experimentou certo desfalecimento. Contudo, 

é precisamente nesse período que uma nova concepção teatral emerge da importância 

atribuída ao ator e ao diretor. A Monarquia de Julho vê nascer um gênero teatral particular, o 

“vaudeville”, comédia em que cenas faladas se mesclam a canções, cantigas e cançonetas. No 

período que se estende de 1850 à 1914, as artes cênicas serão marcadas por três correntes: o 

teatro de boulevard ou comédia burguesa, o realismo e o simbolismo.  
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A necessidade geral de observar direta e precisamente as realidades sociais, percebida 

na segunda metade do século XIX, é a razão da decadência definitiva do romantismo no 

teatro. 

 

2.3 PRIMEIRO PLANO: A FAMÍLIA SAMSON 

O primeiro teatro do mundo é, sem contestação, o Théatre-Français. Desde 

Molière, o mestre de todos nós, o culto da arte e das sãs tradições ali 

encontrou ardorosos discípulos. É o templo solene onde a glória distribui 

suas palmas; é a imensa e magnífica escola onde se ministram aulas de bom 

gosto; é o precioso museu onde se conservam as obras-primas. Uma 

multidão de eminentes artistas ali servem de intérpretes ao gênio e redobram 

sua força. Entre os mais célebres e em meio àqueles que a natureza dotou do 

mérito mais raro, da organização dramática mais inteligente, deve-se colocar 

no primeiro lugar Joseph-Isidore Samson.
13

 

Se, para entender melhor o pensamento e a escrita de nossa autora, fez-se necessário 

expor um pouco do panorama histórico onde sua vida e obra se inserem, é, agora, mister 

diminuir a distância focal de nossa lente, fazendo uma espécie de enquadramento, ou, se 

preferirem, um zoom, com o objetivo de nos aproximarmos um pouco mais do ambiente 

social mais restrito onde Adèle Toussaint-Samson nasceu e viveu, e também do meio familiar 

que a formou. 

Nossa escritora-viajante foi criada no meio artístico teatral da capital francesa. Seu pai, 

Joseph-Isidore Samson era ator, dramaturgo de sucesso e um conceituado professor de teatro. 

O jovem Isidore Samson ingressou aos 16 anos no Conservatoire d’Art Dramatique e, 

aconselhado por seus professores, estabeleceu-se como ator de comédias. Em 1825, 

apresentou no Teatro Odéon a primeira peça de sua autoria, La fête de Molière, seguida no 

ano seguinte por uma comédia em três atos: La Belle-mère et le gendre. No ano em que 

nasceu Adèle (1826), ingressou na companhia teatral de maior prestígio da França, a Comédie 

Française, na qual veio a se destacar como um dos nomes mais respeitados do teatro francês. 

Outras obras de sua autoria viriam mais tarde a contribuir para sua consagração como autor 

                                            
13

 MIRECOURT, Eugène de. Les contemporains – Samson. Paris: J-P. Roret et Compagnie, Éditeurs, 1854, p. 

17 e 18.  Bibliothèque numérique Gallica. (tradução livre) “Le premier théâtre du monde est sans contredit le 

Théâtre-Français. Depuis Molière, notre maître à tous, le culte de l’art et des saines traditions a trouvé là de 

ferventes disciples. C’est le temple sollenel où la gloire distribue ses palmes; c’est l’immense et magnifique 

école où se donnent les leçons du goût; c’est le musée précieux où se conservent les chefs-oeuvre. Une foule 

d’artistes éminents y servent d’interprètes au génie et doublent sa puissance. Entre les plus célèbres et parmi 

ceux que la nature a doués du mérite le plus rare, de l’organisation dramatique la plus inteligente, on doit placer 

em première ligne Joseph-Isidore Samson. 
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teatral: Un veuvage (Théâtre Français, 1842), Un péché de jeunesse (Théâtre du Vaudeville, 

1843), La Famille Poisson ou Les Trois Crispins (Théâtre Français, 1845), e Le Dot de ma 

fille (Théâtre Français, 1854). Foi professor no conservatório a partir de 1829, tendo entre 

seus numerosos alunos, as atrizes Rachel, Jeanne Arnauld-Plessy e Sarah Bernard. Foi 

também criador do Palais Royal (1831) e um dos fundadores da Société des Artistes 

Dramatiques, entidade de amparo aos artistas. Em 1869, publicou um poema didático, L’art 

Théâtral. Coube à sua filha Adèle publicar postumamente suas memórias, em cuja introdução 

esta nos informa estar  cumprindo a promessa feita a seu pai de tentar esboçar um retrato 

moral e físico que lhe completassem os Souvenirs, que, infelizmente, ele não pode terminar.
14

 

Joseph-Isidore Samson faleceu no dia 29 de março de 1871. Adèle relembra ali o período em 

que a morte levou seu pai,  em meio à terrível crise que a França atravessava depois de ter 

vivido os horrores da Paris sitiada, com suas ruas e casas desertas, e sua população 

aterrorizada pelo episódio da Commune. 

No prefácio das memórias de seu pai, Adèle, que nutria por ele uma imensa 

admiração, louva sua generosidade e a lealdade de seu caráter:  

 

Onde houvesse um oprimido a defender, uma injustiça a reparar, um infeliz a 

socorrer, meu pai se levantava. Ele seguia sempre em frente, sem se 

preocupar em cuidar de seus próprios interesses, fazendo sempre aquilo que 

ele julgava dever fazer, dizendo o que acreditava dever dizer.
15

 

 

Adèle conta-nos que seu pai ajudava os jovens atores do conservatório, dando-lhes 

lições gratuitas, amparava pobres senhoras idosas, viúvas de velhos artistas, e sua mesa estava 

sempre aberta a todos. Ajudava indistintamente a todos que lhe contassem um infortúnio, 

tentando sempre guardar sigilo de suas boas ações. 

Trabalhador infatigável, Joseph-Isidore levantava às cinco horas da manhã, ainda que 

sua profissão o obrigasse a dormir sempre muito tarde, e instalava-se em seu escritório, antes 

do raiar do dia, para reler seus poetas latinos e franceses ou escrever. Em seguida, as manhãs 

eram ocupadas com as lições que dava aos filhos pessoalmente. Logo após o almoço, 

começavam as aulas que ministrava aos atores e atrizes, depois os ensaios, os comitês, as 

assembleias, os relatórios, enfim, segundo Adèle, sua vida era um trabalho incessante, do qual 

ela jamais viu o pai se queixar. Adèle via em seu pai um exemplo de probidade e honradez, e 

dá um exemplo de um das situações em que deu prova de sua integridade: 

                                            
14

 SAMSON, Joseph-Isidore. Mémoires de Samson, de la Comédie française. Paris: Paul Ollendorff , 1882. 
15
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Em uma época, estando no Ministério de Belas Artes, recebeu uma 

gratificação de 1.000 francos, para a alegria de sua esposa. Tendo quatro 

filhos, e recebendo pouco do que compartilhavam os associados à Comédie 

Française, viviam com certa dificuldade. Devolveu a gratificação com um 

bilhete, alegando que infelizmente não tinha tido, naquele ano, nenhuma 

oportunidade de prestar serviços a seu teatro e, sendo assim, não merecia 

absolutamente a gratificação. Só receber aquilo que lhe fosse devido. 
16

  

 

Segundo Adèle, só a generosidade de seu coração ultrapassava a grandeza de sua 

dignidade: “ajudava a muitos, sem que ninguém o soubesse”.  

Em suas memórias, o próprio Isidore Samson nos relata que em sua mais tenra 

juventude, exaltado pela leitura de Plutarco, tornou-se ardente republicano. Apaixonado pelas 

doutrinas da Antiguidade, detestava os reis opressores dos povos. Nessa época, segundo ele, 

os importantes eventos do início do século (Consulado e primeiro Império) não despertavam 

nele a mesma atenção, tampouco o distraía de seu amor pela história antiga. É ele que diz, 

falando de seus doze anos:  

 

Jamais o amor ao bem se apagou em mim desde essa época. As noções de 

justo e de injusto sempre estiveram presentes. Durante toda minha vida, 

minhas opiniões literárias, morais e políticas sempre foram puras e isentas de 

interesse pessoal. 
17

  

 

Republicano em sua juventude, Samson encontrou na maturidade o “equilíbrio”, 

devotando então toda a sua simpatia ao governo constitucional. Apreciava o rei Luís Filipe e 

foi com tristeza que o viu cair. 

Isidore Samson, ávido leitor, nos conta em suas memórias do prazer que tinha em 

descobrir a biblioteca de um patrão para quem trabalhou em sua juventude: Corneille, Racine, 

Molière, Reignard, Destouches, Crébillon, Piron, Lachaussée, Beaumarchais e Dancourt; de 

Lesage, leu Gil Blas de Santillane, Le Bachelier de Salamanque e Le Diable Boiteux. Leu 

também quase tudo de Voltaire e grande parte da obra de Rousseau; os contos de La Fontaine, 

de quem antes, só conhecia as fábulas; livros de direito e brochuras judiciárias. Como, 

segundo ele, as gerações voltairianas que o precederam não tinham nenhum apreço pelas 

obras de espírito religioso, e que tais livros faltavam na biblioteca de seu patrão, só aos vinte 

anos Samson veio a conhecer Bossuet et Massillon. 

                                            
16

 Idem. p. IX e X tradução nossa 
17

 Idem. p. 11 (tradução livre). 
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Eugène de Mirecourt, autor de um dos volumes da obra Les Contemporains, dedicado 

a Joseph-Isidore Samson, diz que o dramaturgo está na primeira linha entre “os mais célebres, 

aqueles que a natureza dotou do mérito mais raro e da organização dramática mais 

inteligente”. 
18

 

Pois foi esse homem do teatro, amante da literatura e das ideias que, segundo Adèle 

nos conta em seu prefácio, quis cuidar pessoalmente da educação de seus filhos. Às oito horas 

da manhã começavam as lições. Isidore ensinou à Adèle  francês,  latim, história e geografia, 

até a idade de catorze anos. Dissertando com os filhos a qualquer hora do dia, fez-lhes seguir 

um curso de literatura completo, ainda mais extraordinário pela maneira como interpretava as 

belezas de cada obra, imprimindo-as para sempre em suas memórias. 

A viúva Samson, mãe de Adèle, também foi atriz, e foi no teatro que conheceu aquele 

que seria seu marido. Mesmo tendo “sacrificado sua carreira teatral em prol de seus deveres 

familiares”
19

, sempre teve no teatro uma paixão e um objeto de culto. Após a morte de 

Isidore, escreveu uma obra em homenagem a seu marido e uma de suas alunas do teatro, 

Rachel, atriz trágica de grande proeminência em sua época. Rachel et Samson: souvenirs de 

thèatre, par la veuve de Samson foi entregue à impressão pelas duas filhas de Joseph-Isidore 

Samson, Mme Toussaint-Samson e Mme Berton, também escritora que, curiosamente, já 

havia publicado anteriormente sobre a atriz Mme. Arnoult-Plessy, que também fora aluna de 

seu pai. O prefácio da obra da viúva Samson foi escrito pelo então diretor da Comédie 

Française Jules Claretie. 

No prefácio da edição brasileira de 2003, Maria Inez Turazzi afirma que, em seu 

círculo familiar, convivendo com gente do teatro, das letras e do mundo artístico em geral, 

Adèle havia aprendido a ver o mundo com liberalidade. E nos alerta que “não se pode 

compreender a história das mentalidades na França do século XIX, sem passar pela história do 

teatro, com suas encenações românticas, dramas sociais e comédias de costumes. (...) O teatro 

era também a representação por excelência da sociedade francesa da época” 
20

. 
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 MIRECOURT, Eugène. Samson. Les Contemporains. Paris: J.-P. Roret et Compagnie, 1854. p. 18. 
19

 SAMSON. Rachel et Samson: souvenirs de thèatre, par la veuve de Samson. Paris: Paul Ollendorff , 1898. 
20

 TOUSSAINT-SAMSON, Adèle. Uma parisiense no Brasil. Rio de Janeiro, Editora Capivara, 2003, p. 12. 
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3. O OLHAR SOBREO OUTRO: IDENTIDADE, DIFERENÇA E ALTERIDADE. 

 

3.1 A PAIXÃO CLASSIFICATÓRIA E OS ESTEREÓTIPOS 

 

A viagem de Adèle Toussaint Samson começa bem antes de seu embarque no trem 

que a levaria ao Havre, onde o clíper Normandia a esperava. Muito choro, angústia e 

hesitação precederam a decisão de fazer a vida na América, seguindo os passos de um tio que 

aqui se instalara e acumulara razoável fortuna. A viagem, signo da mudança, começa antes do 

deslocamento físico.  

Antes mesmo da chegada do trem à estação do Havre, Adèle já avistava ao longe os 

altos mastros dos navios aportados à costa. Um deles a levaria para longe de tudo o que lhe 

era familiar, imergindo-a num mundo completamente desconhecido, entrevisto e apenas 

conjecturado a partir de leituras e pesquisas feitas por Adèle. Ela sentia apertar dentro de si 

toda a agonia da separação dos vínculos que lhe eram tão preciosos. Quando seu marido lhe 

perguntou se gostaria de visitar o clíper à véspera da partida, Adèle aceitou, tentando talvez 

criar um primeiro elo com aquilo que seria a ponte entre o familiar e o incógnito.  

No dia da partida, em meio ao tumulto de bagagens e melancólicas despedidas, os 

passageiros subiram no barco, atendendo à chamada do apito do contramestre. O clíper 

zarpou, enquanto da ponte os passageiros agitavam seus lenços entre lágrimas e soluços. A 

pátria, e tudo que ela representava, desvanecia-se numa bruma. Até que se avistasse a nova 

terra e aquilo que ela traria, tudo que havia era a imensidão desconhecida e vaga dos céus e da 

água. 

No primeiro capítulo, Adèle descreve o difícil início daquela que seria uma longa 

jornada, as dependências do Normandia, sua minúscula cabine. O balanço do barco que 

jogava com seus corpos “como se fossem petecas”, as repulsivas reações dos estômagos mais 

fracos e as fétidas emanações que advinham de toda parte, dava “ao infeliz que passa uma 

primeira  noite a bordo um antegosto do inferno”.  

A narrativa da primeira manhã a bordo, após uma noite tumultuada e mal dormida, 

traz-nos uma descrição espirituosa e pormenorizada dos passageiros e passageiras com quem 

compartilhou a viagem. Sua pena não poupa ninguém, nem mesmo seus compatriotas 

franceses. Ainda não chegamos à América, e nossa autora já se põe a classificar o 

“desconhecido” em categorias normativas, positivas ou negativas, enfáticas ou pejorativas: os 

ingleses, discretíssimos e extremamente fechados a princípio, depois de julgar o estranho 



36 

 

“digno de sua sociedade”, tornam-se, então, os mais amáveis companheiros de rota, 

atenciosos sem galanteria, polidos sem adulação, e sempre gentlemen em suas relações com as 

mulheres” (p. 62); os franceses, oficiais de bordo, vaidosos e presunçosos, são, segundo 

Adèle,  galantes com as jovens bonitas e grosseiros com as mulheres feias ou idosas. As 

mulheres são acidamente classificadas em três ou quatro espécies de viajantes: a “posuda”, 

mulher de elevada posição social ou detentora de grande fortuna, é vaidosa e arrogante, 

despreza as outras pessoas, a quem não se digna sequer a dirigir o olhar; a cocote, frívola, 

indiscreta, vulgar e tola, tem um comportamento reprovável, que dá a todos motivos de 

comentários picantes; finalmente, o terceiro tipo é a “viajante séria” ou “artista”, grupo do 

qual indubitavelmente ela faria parte. É culta, letrada, discreta, cordial, mas reservada, 

respeitável e sóbria. Os homens tampouco escapam dessa febre classificatória: Adèle 

distingue o “comunicativo”, o “melancólico”, o “jocoso” e o “enfadonho”. Já em suas 

primeiras e ferinas observações, a narradora demonstra toda a sua aptidão para julgamentos e 

juízos de valor. Adèle disserta sobre seus companheiros de viagem como um narrador 

onisciente disserta sobre seus personagens.  

Nem ao menos chegamos ao “novo mundo” e Adèle já direciona seu olhar crítico, não 

a outra nação, mas a outros indivíduos, ainda que franceses. A alteridade aqui prescinde da 

diferença entre as nações e suas culturas. Observamos que nossa autora pousa seu olhar 

classificatório sobre o outro sem atentar para o poder da construção feita a partir de seus 

próprios valores. Valores estes, que não representavam, por assim dizer, os valores dos 

“franceses do século XIX” como um todo, por não ser possível reunir os valores de uma 

comunidade nacional coesa e única. Lidamos aqui com os valores de um determinado grupo, 

do qual ela faz parte: um grupo letrado, mas não abastado, oriundo do meio cultural artístico 

parisiense, cuja distinção não estava no berço ou na fortuna, mas na educação, na erudição e 

no valor das artes, já que as duas revoluções abriram caminho para o talento, a sagacidade e o 

trabalho nessa nova sociedade burguesa liberal. É o que nos revela o discurso de Adèle, 

quando aconselha as senhoras viajantes a se colocarem na classe do terceiro tipo de viajante, 

as “sérias ou artistas”, mas também, quando já vivendo no Rio de Janeiro, direciona a seus 

compatriotas o mesmo olhar discriminatório.  
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Não obstante seu não tão privilegiado status na corte, Adèle se vê distinta de seus 

demais compatriotas trabalhadores, por sua condição de intelectual, ainda que reconheça que, 

naquela sociedade, o artista ou intelectual pobre não tem nenhuma consideração. 

A paixão classificatória dos franceses é tributária do século XVIII. A ideia de explicar 

tudo o que era diferente, analisando e classificando a partir do contato com distintos povos, 

vem do século das Luzes. Mesmo não sendo possível romper totalmente com o dogmatismo 

cristão, tão presente na sociedade europeia, esse contato permitiu ao homem dos séculos 

XVIII e XIX a possibilidade de apresentar, com suas pesquisas e análises, hipóteses que, 

deslocando-se da abordagem mítica e religiosa, iriam em direção a um plano mais laicizado 

de apreciação e classificação da humanidade. Em nome do desenvolvimento econômico e 

social dos grandes impérios europeus, viajantes deram voltas ao redor do mundo, 

nomeadamente na segunda metade do século das Luzes, levando consigo equipes 

encarregadas de angariar todo tipo de informação, através de anotações, desenhos e coleta de 

material que seriam enviados aos centros de pesquisa. Cabia aos filósofos  responsáveis pelas 

análises do fruto desse trabalho apresentar teorias que ajudassem no conhecimento dos 

diversos povos espalhados pela superfície da Terra.  

Coube aos letrados do século XVIII reescrever a história humana, discutindo sua 

origem e diversidade. Nesse novo tempo, já não cabiam mais as apreciações  mitológicas que 

tanto impressionaram os leitores de Marco Polo. A pura e simples aceitação da maravilhosa 

criação divina não satisfazia mais aos filósofos da natureza. Como animal superior, a quem 

toda a Terra estava sujeita, o homem deveria entender o seu papel no teatro da criação, assim 

como o de todos os seres viventes que dele faziam parte.  

Estando o mundo completo, isto é, com seus continentes agora conhecidos e 

delimitados, a humanidade não se reconhecia mais nesse vasto palco de diferenças, e coube 

aos filósofos à missão de explicá-las. Não se pode negar que a busca em se explicar a 

diversidade humana havia iniciado muito antes do chamado Século das Luzes, mas é entre 

1730 e 1830 da nossa era que, realmente,  podemos observar o despontar de inúmeras 

hipóteses, baseadas nas análises feitas a partir do surgimento de campos científicos distintos.  

Hobsbawn afirma que o período da revolução dupla, isto é, entre 1789 e 1848, 

“pertence à pré-história de todas as ciências sociais, com exceção da economia política, da 

linguística e talvez da estatística”. E afiança que somente a segunda metade do século daria 

lugar a uma sólida construção de bases científicas para o estudo da sociedade humana. 

(HOBSBAWN, 2008, p. 399) 
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De 1830 a 1848, as  investigações sociais através de meios estatísticos e de sociedades 

estatísticas se multiplicaram, e foram fundadas na França e na Inglaterra sociedades especiais 

para estudar “as raças do homem”. É fato que a  Sociedade Etnológica Francesa, em suas 

“instruções gerais aos viajantes”, dava a seguinte orientação: "descobrir o que as memórias 

dos povos têm preservado de suas origens, o que as revoluções têm significado em seu idioma 

ou costumes, em sua arte, ciência e riqueza, seu poder ou governo, através de causas internas 

ou de invasão estrangeira".
21

 Contudo, apesar do grande volume de material descritivo 

acumulado, essas instruções não tiveram efeito e ficaram restritas a um programa. 

Contrariamente, o que predominou nos resultados dessas pesquisas foi uma firme 

determinação em explicar as diferenças sociais humanas em termos de meio ambiente e  um 

forte comprometimento com a teoria da evolução, de acordo com a definição dada em 1787 

por Chavannes à então nascente etnologia: "a história do progresso dos povos em direção à 

civilização"
22

.  

As teorias de raça foram um sombrio subproduto dos primórdios do desenvolvimento 

das ciências sociais. Desde o Oitocentos, discutia-se sobre a existência de diferentes raças, e 

filósofos e homens de reflexão arrazoavam sobre a questão da criação única ou múltipla do 

homem. Os monogenistas criam que a ciência não conflitava com as Sagradas Escrituras e 

defendiam a evolução e a igualdade humana. Os poligenistas, grupo que reunia tanto 

cientistas de boa-fé, quanto escravagistas e racistas, postulavam a existência de diferentes 

linhagens para as raças humanas. Estas discussões sobre as raças fizeram proliferar os estudos 

antropométricos, baseados na coleção, classificação e medição de crâneos.  

A crença em linhagens raciais se encaixava tanto com os desejos revolucionários de 

homens que aspiravam encontrar uma emblemática individualidade nacional, justificando, 

assim, suas missões messiânicas, quanto com a necessidade de atribuir sua hegemonia e 

riqueza a uma “superioridade inata”.  

A historiadora Claudia Heynemann enfatiza a importância da classificação e da 

ordenação no século XVIII, em que o universo dos gabinetes de história natural, dos jardins 

botânicos, das coleções e das grandes viagens substitui o mundo mitológico tão preponderante 

em centúrias anteriores.  

 

                                            
21

 Citado em Encyclopédie de la Pléiade, Histoire de la Science (1957), p. 1465. 
22

 Essaie sur l’éducation intellectuelle avec le projet d’une Science nouvelle (Lausanne 1787). 
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O que surpreende é exatamente a própria natureza e suas leis e o 

maravilhoso, nesse caso, vem dos relatos dos outros continentes e ainda, 

daquilo que se encontra ao alcance da mão: o microscópio revela todo um 

universo a ser penetrado, ampliando formas vivas, ensejando teorias que 

expliquem a ordem das espécies e dos reinos da natureza
23

. 

 

Aliás, a utilização de instrumentos no processo de reconhecimento da flora e da fauna, 

bem como da geografia dos locais explorados, desde fins dos seiscentos, já demonstrara a 

ampla relação entre ciência e observação, buscando assim, com o uso de barômetros, 

termômetros e outros aparelhos, reescrever a forma de busca pela exatidão. Finalmente, os 

instrumentos utilizados por viajantes e pelos naturalistas, durante a confecção de suas “leis”, 

ajudaram a refinar a percepção dos observadores ou, aproveitando as palavras dos 

historiadores, a “transformar as sensibilidades, a modelar a percepção da natureza e a redefinir 

as relações entre o homem e o mundo que o cerca ”.
24

      

E o que tem, então, essa paixão classificatória a ver com nossa autora? Qual a 

influência das teorias de raça sobre ela? Adèle Toussaint-Samson é herdeira dessa tradição 

classificatória; ela disserta sobre nativos, europeus, negros, mulatos e orientais, deixando 

perceptível a bagagem cultural que traz consigo. Voltemos à narrativa de Adèle: estamos no 

momento de sua chegada à Baía de Guanabara. A autora passa então a descrever com 

deslumbramento a natureza, a baía, as montanhas, as águas, as ilhas, os frutos.  

Chegando ao Rio de Janeiro, o desembarque foi feito através de faluas, espécie de 

barca tripulada por negros. Adèle prontamente aponta, de forma minuciosa, suas observações 

sobre a compleição física dos primeiros negros com quem se deparou no país: 

 

“Essa foi uma de minhas primeiras surpresas, aqueles negros nus até a 

cintura, de cara achatada e bestial, sulcada por largas cicatrizes (quando são 

negros Minas), o suor escorrendo pelo corpo, impassíveis como estátuas, 

olhando-o sem curiosidade e sem espanto, e não parecendo preocupar-se 

nem com você nem com nada no mundo além de comer e dormir; aquelas 

faces estranhas impressionam.” (2003, p.72) 

 

                                            
23

 Claudia B. Heynemann. História Natural na América Portuguesa – Segunda Metade do Século XVIII. In: 

Varia Historia. Belo Horizonte, número 20, mar/99, p.103.  
24

 Marie-Noëlle & Christian Licope. Les Expéditions Scientifiques : Voyages, Mesures et Instruments, une 

Nouvelle Expérience du Monde au Siècle des Lumières. In : Annales HSS. Número 5, 1997, p.1116-1118.  

(tradução nossa) “ transformer les sensibilités, à modeler la perception de la nature et à redéfinir les relations 

entre l’homme et le monde qui l’environne” 
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Interessante observar o comentário feito por Adèle, quando seus pés não haviam ainda 

tocado o solo brasileiro: para ela, os negros parecem não se preocupar com nada além de 

“comer ou dormir”. Teria ela, nesse momento, dados suficientes para fazer tal avaliação, ou 

seria sua observação fruto de toda a bagagem que trazia de suas leituras prévias? Seu discurso 

não nega a  influencia de teorias muito em voga na Geografia do século XIX, que propagavam 

a indolência e a preguiça dos povos nativos das regiões abaixo da linha do Equador. Adèle 

revela nitidamente sua crença na passividade do africano escravizado no Brasil, na sua 

indolência e preguiça. A questão do determinismo natural já se evidencia nesse primeiro 

capítulo de seu relato, quando ela narra o momento da viagem em que o clíper Normandia 

atinge a Linha do Equador, região chamada pelos marinheiros de brumas opacas. Adèle 

descreve a mudança na fisionomia de bordo, resultante do calor pesado e opressivo. Banhados 

de suor, passageiros arrastam-se e quase não falam; os olhares tornam-se lânguidos, as 

aventuras amorosas se multiplicam; passageiros e tripulação se entregam a escândalos sexuais 

ou crises nervosas. E como Adèle explica tudo isso?  

 

Que querem? Não é culpa de ninguém, aparentemente. Aquela temperatura 

enervante enlouquece a tal ponto que, à noite, muitas vezes acreditei estar 

sob o poder do haxixe, tanto o meu espírito oscilava entre a vigília e o sono, 

tomando alternadamente os sonhos pela realidade e a realidade pelo sonho. É 

aí que as velhas damas de coração jovem têm possibilidades de sucesso! 

Todos os homens confessam: nas brumas opacas, as mulheres já não têm 

idade, e as que eram consideradas horríveis no começo da viagem tornam-se 

de súbito encantadoras, chovem as declarações, são muitas as rendições. 

Pobres maridos, que deixam suas jovens mulheres partirem sós, desconfiem 

das brumas opacas. 

 

O mito da indolência e da preguiça de ameríndios e africanos, expresso pelo 

determinismo natural, foi forjado por cronistas e naturalistas europeus a partir do século 

XVIII. Percebe-se, então, na narrativa de Adèle ao chegar ao Rio de Janeiro, os primeiros 

indícios dessas ideias marcadas no imaginário coletivo. Adèle refletia em seu discurso aquilo 

que Maria Elizabeth Chaves de Mello, em Lições de crítica, chama de “uma tensão entre a 

‘imagem negativa’ do homem e da natureza americana (Montesquieu, Buffon, etc.) e a 

‘imagem positiva’ que lhes empresta Rousseau”
25

. 

                                            

25
 MELLO, Maria Elizabeth Chaves de. Lições de crítica: (conceitos europeus, crítica literária e literatura 

crítica no Brasil do século XIX). - Niterói: EDUFF, 1997, p. 22. 
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Na verdade, as teorias sobre o que, no século XVIII, se chamaria o bon sauvage têm 

início com Montaigne, em sua obra Essais (1580), mais particularmente, nos capítulos Des 

Cannibales e Des Coches. Neles, Montaigne fala dos méritos desse povo puro e inocente, que 

contrastam com a vileza e crueldade dos Europeus, elogia suas qualidades morais e acusa os 

conquistadores de perverterem esse mundo primitivo e bom. 

Mais tarde, no século chamado “das Luzes”, os fundamentos da sociedade, e alguns de 

seus princípios, são questionados. Os povos do Novo Mundo, livres de toda convenção social, 

política e religiosa, encontram uma oportunidade de denunciar o peso do absolutismo real e 

do conformismo social e religioso. Com as desigualdades e a intolerância no foco das 

preocupações dos filósofos do Oitocentos, pensadores, como Diderot e Voltaire, utilizam a 

imagem do bon sauvage para dar uma lição de relativismo, apresentando uma outra 

possibilidade de viver e ser feliz, abrindo espaço para uma reflexão sobre o sentido da vida. 

Para Rousseau, o homem natural, o bon sauvage, seria dotado de virtudes inatas que 

refletiam esse estado de bondade, beleza e inocência de uma natureza idílica. Adão e Eva 

representavam esse tipo de “homem natural”, que foi apartado de suas virtudes e inocência, 

corrompido pelo conhecimento. O homem natural, dotado de generosidade, compaixão e 

empatia, em contato com a sociedade civil, caminhava em direção ao vício e tornava-se 

egoísta e infeliz. A ideia de propriedade obrigava a sociedade a criar um sistema de leis que 

vinculavam as pessoas de forma injusta. Naturalmente livre e sem malícia, a humanidade era 

corrompida pela civilização. O pensamento de Rousseau seria refletido mais tarde, no final do 

Setecentos e início do Oitocentos, na arte e na literatura, com o movimento romântico. 

Se recuarmos ainda aos primeiros relatos de Colombo, veremos que suas concepções 

estavam impregnadas das ideias correntes durante a idade média sobre a realidade física do 

Paraíso Terreal em algum lugar do globo. Sergio Buarque de Holanda, em Visão do Paraíso, 

conta-nos que o tema paradisíaco a propósito do Brasil já se encontrava na carta chamada 

Bartolozzi, redigida por Américo Vespúcio em 1502. Nela, a descrição da “abundância e viço 

das plantas e flores em nossas matas, o suave aroma que delas emana, e ainda o sabor das 

frutas e raízes, chegam a sugerir ao florentino a impressão da vizinhança do Paraíso 

Terreal”.
26

 André Thévet, frade franciscano, explorador, cosmógrafo e escritor, descreveu as 

terras brasileiras no século XVI como um lugar deleitável, “com incontáveis árvores e 

                                            
26

 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do 

Brasil. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000, p. 301. 



42 

 

arbustos que se conservam verdes durante o ano inteiro”. O calvinista genebrino Jean de Léry, 

em seu livro Histoire d’un Voyage faict en la terre du Brésil, termina o capítulo dedicado às 

árvores, ervas, raízes e frutos do Brasil com as seguintes palavras:  

 

Porque todas as vezes que a imagem desse novo mundo que Deus me fez ver 

se apresenta diante dos meus olhos, e que eu considero a serenidade do ar, a 

diversidade dos animais, a variedade dos pássaros, a beleza das árvores e das 

plantas, a excelência das frutas e, enfim, as riquezas em geral com as quais 

esta terra do Brasil é ornada, não posso evitar que me venha à memória a 

exclamação do profeta no salmo 104: Senhor Deus, quantas são as tuas 

obras! Fizeste todas elas com sabedoria! A terra está cheia dos seres que 

criaste 
27

. 

 

Desde então se estabeleceu no imaginário coletivo uma imagem dos Trópicos que 

correspondia à ideia de um verdadeiro paraíso terrestre, do Éden perdido. Nesse paraíso, onde 

a natureza tudo oferecia sem nada exigir, o fruto da terra era conseguido sem o suor do 

homem. Já aí se esboçava um caminho para que filósofos e naturalistas das centúrias 

seguintes estabelecessem uma relação entre o homem e a natureza, que deu origem ao 

determinismo geográfico na formação do caráter e mesmo de certas constituições políticas a 

partir do clima. 

Montesquieu, em L’Esprit des Lois, publicado em 1748, busca as causas físicas que 

agem sobre as leis, propondo a “teoria dos climas”. Segundo Maria Elizabeth Chaves de 

Mello, o problema da relação do homem com seu ambiente físico e natural e as influências 

deste ambiente na sociedade humana não eram uma novidade, mas foi Montesquieu que 

organizou a teoria com maior preocupação com o “rigor científico”. Desde a Antiguidade 

Clássica, viajantes, eruditos e médicos fieis à tradição hipocrática formularam teorias sobre a 

influência do clima, do solo e da topografia sobre o tipo físico, a saúde e o caráter moral dos 

homens. Mas, em meados do século VXIII, Montesquieu e o naturalista Buffon dariam forma, 

num esforço de fundamentá-la na experiência, a essa que era uma das ideias mais antigas e 

persistentes do pensamento ocidental: de que o homem é o reflexo de seu ambiente. A 

diversidade física e as peculiaridades de cada raça seriam, assim, explicadas pela capacidade 

de adaptação do ser humano aos diferentes climas. Por outro lado, a diversidade geográfica 
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 LÉRY, Jean de . Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, Paris : Librairie Générale Française, 1994, p. 

334 (tradução nossa). 
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possibilitaria a compreensão das diferenças culturais dos povos, seus distintos modos de vida, 

costumes, leis e crenças. 

 O naturalista George-Louis Leclerc, conde de Buffon, publicou entre 1749 e 1788, 

ano de sua morte, nada menos que 36 volumes de uma das mais populares e influentes obras 

do século XVIII. Nesta obra, Buffon descreve todos os tipos de criaturas da natureza e 

compara os animais das Américas às espécies do Velho Mundo. Nessas comparações, os 

animais americanos, ainda que apresentassem semelhanças com as espécies da Europa, eram 

sempre menores e mais fracos. Mas Buffon não se limitou a comparar os nossos animais: 

também o indígena foi comparado ao homem europeu. 

 

[...] ainda que o selvagem do Novo Mundo possua aproximadamente a 

mesma estatura do homem de nosso mundo, isso não é suficiente para que 

ele constitua uma exceção ao fato geral do apequenamento da natureza viva 

em todo este continente. O selvagem é débil e pequeno nos órgãos da 

reprodução; não tem pelos nem barba, nem qualquer ardor por sua fêmea: 

embora mais ligeiro que o europeu, pois possui o hábito de correr, é muito 

menos forte de corpo; é igualmente bem menos sensível e, no entanto, mais 

crédulo e covarde; não demonstra qualquer vivacidade, qualquer atividade 

d’alma; quanto à do corpo, é menos um exercício, um movimento 

voluntário, que uma necessidade de ação imposta pela necessidade: prive-o 

da fome e da sede e terá destruído simultaneamente o princípio ativo de 

todos os seus movimentos; ele permanecerá em um estúpido repouso sobre 

suas pernas ou deitado dias inteiros 
28

. 

 

 Os conceitos e pontos de vista de Buffon tiveram grande peso sobre a reflexão 

ilustrada a respeito do mundo natural. Pequeno, fraco, covarde, crédulo, frio, pouco sensível e 

preguiçoso, são os conceitos produzidos pela descrição de Buffon. A inferioridade é vista até 

mesmo em seus órgãos sexuais e na capacidade de sentir desejos e responder aos instintos 

mais básicos. Nesse texto, Buffon fala do ameríndio. Mas qualquer semelhança entre este 

discurso e o de Adèle falando dos negros do Rio de Janeiro, não é mera coincidência. E ela 

não está só. Vejamos o que diz Jean-Baptiste Debret, artista que viveu entre nós nas primeiras 

décadas do Oitocentos, e cuja obra é um clássico de nossa iconografia. 

 

O negro é indolente, ele vegeta onde estiver, se satisfaz na sua 

nulidade, e faz de sua ociosidade, suas delícias; assim, a prisão, para 

ele, é tão somente um asilo de paz, onde ele satisfaz sem medo sua 

paixão por nada fazer; incontrolável tendência que, em todo tempo, 
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 BUFFON, apud GERBI, 1904, p. 21. 
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recoloca o chicote na mão dos feitores que os governam! Entretanto, o 

amor é para ele, menos uma paixão que um frenesi incontrolável, que 

frequentemente o levam a fugir da casa de seus senhores, e, 

subjugados pelo ardor de sua sensualidade, se expõem, assim, aos 

mais cruéis castigos; contudo, graças à capacidade de conformação de 

suas fibras e de suas sensações, logo depois de ter entrado em sua 

prisão, ainda sangrando pelo castigo que acaba de sofrer, ele esquece 

suas dores, ao som do débil instrumento africano que carrega consigo, 

salmodiando algumas palavras improvisadas sobre seu infortúnio 
29

. 

 

Todas essas presunções não surgiram repentinamente, mas viajaram através dos 

séculos, alicerçando, fundamentando e construindo essa imagem depreciativa do negro, do 

índio, enfim, das populações autóctones dos continentes americano e africano. Buffon 

defendia que a Europa possuía um clima temperado e, portanto, ideal para que a espécie 

humana alcançasse sua perfeição em termos de sociabilidade. Assim, o naturalista entendia 

existir três estágios classificatórios da humanidade, que definiriam o nível de evolução dos 

homens: o selvagem, o polido e o civilizado. De acordo com esta classificação, a Europa seria 

a representação do “país” civilizado, onde o homem se encontrava num nível acima dos 

demais espalhados pela terra. Portanto, o que fazia dos indivíduos europeus existências 

superiores era a influência do clima e as maneiras fixadas, isto é, a cultura de seus povos, que 

caminhavam juntos, em benefício de um grupo, de uma raça e, finalmente, de uma espécie 

inteira. Ao fim, a Europa era um modelo de civilização.  

Ao analisar algumas características de povos americanos, Buffon concluía que muitas 

dessas gentes viviam como se tivessem se degenerado da espécie humana. E toda sua feiura, 

esquisitice e deformações levavam a crer que pertenciam a uma variedade inferior, física e 

moralmente, e que “vivendo à margem, no limite do mundo habitado, formavam uma 

humanidade quase marginal, que os rigores do clima destinam à ‘degeneração’ nos espaços 
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 DEBRET, J. B. Voyage Pittoresque et Historique au Brésil ou Séjour d’un Artiste Français au Brésil depuis 

1816 jusqu’en 1831 inclusivement. Tome Deuxième. Paris: Firm Didot Frères, Imprimeurs de L’Institut de 

France, MDCCC XXXV, p.132. 

(tradução livre) « Le nègre est indolent, il végète où il se trouve, se complaît dans sa nullité, et fait de l'oisiveté 

ses délices; aussi la prison n'est pour lui qu'un asile de paix, où il satisfait sans terreur sa passion de ne rien faire; 

indomptable penchant qui, sans cesse , remet le fouet à la main des préposés qui le dirigent ! Cependant l'amour 

est pour lui moins une passion qu'une frénésie indomptable, qui souvent le porte à fuir de la maison de ses 

maîtres, et subjugué par la fougue de ses sens, il s'expose ainsi aux plus cruels châtiments; mais, grâce à la 

mobilité de ses fibres et de ses sensations, rentré ensuite dans sa prison, encore tout sanglant de la correction 

qu'il vient de subir, il oublie ses douleurs, au son du chétif instrument africain,dont il s'accompagne, en 

psalmodiant quelques paroles improvisées sur son malheur ! » 
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onde foram se aventurar" ».
30

 Então, devemos rematar que, para Buffon, o clima tinha 

importância fundamental na degeneração da espécie humana, resultando em raças diferentes e 

que, na natureza, havia um protótipo geral para cada espécie, e este protótipo foi se alterando 

ou se aperfeiçoando em função das conjunturas dentro das quais o indivíduo vivia.  

Tzvetan Todorov também abraça a ideia de que “qualquer diferença social (de 

costumes, de técnica), bem como qualquer diferença no uso da razão, logo levam Buffon a 

formular julgamentos de valor sobre os povos”. 
31

 Um exemplo citado por Todorov é que a 

população da América era considerada por Buffon como pequena, somente por conta de seu 

insuficiente desenvolvimento social. Na verdade, o naturalista entendia que os povos 

americanos teriam chegado bem recentemente naquelas terras, em duas vagas migratórias, 

uma pela região da Califórnia e outra, tempos mais tarde, pela Groelândia e, portanto, teriam 

se espalhado pelo continente.  

O que a historiografia reteve, de uma forma geral, da obra de Buffon, é a capacidade 

de, subsidiado pelo viés científico, propor que o grau de civilização dos grupos humanos era 

influenciado não somente por conta de seus costumes, mas também por causa dos caracteres 

físicos. Verificando as observações que o naturalista fazia a respeito de povos catalogados 

pelos viajantes, podiam-se encontrar passagens onde se faziam alusões aos homens, 

considerando claramente, de forma bastante depreciativa, o aspecto físico dos indivíduos. 

Para Buffon, não somente o clima influenciava essas aparências, mas, de alguma forma, 

também a alimentação e os costumes dos grupos. Firmado estava, então, o pressuposto de que 

a matriz da humanidade estava ancorada no mundo europeu, branco e civilizado, e partindo 

desse ponto, estabelecia-se o maior ou menor grau de civilização dos outros povos. 

 Michèle Duchet compreende que a antropologia de Buffon considerava a ideia de 

degeneração de forma muito contundente, uma vez que, para o naturalista, a partir de 

influência do clima, a raça, ou espécie primitiva, teria passado por transformações que, ao 

longo dos tempos, teriam redundado em diversidades da matriz original, com implicações na 

aparência física. Assim, falava-se dos povos americanos como aqueles que, vivendo quase à 

margem do mundo habitado, teriam se formado em uma humanidade quase ripícola e o rigor 

do clima, definitivamente, tinha papel fundamental nessas mudanças.  
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Um novo passo é dado na pesquisa das “causa naturais”. Elas são 

tanto geográficas quanto históricas.  A influência do clima e a mistura 

dos sangues esculpem os corpos, modelam os rostos, mas, sob a 

diversidade das aparências, se perpetuam os caracteres essenciais de 

uma raça. A “cor” e o “natural” começam a aparecer como caracteres 

secundários, ligados ao meio geográfico e ao modo de vida, não à raça 

propriamente. [...]
32

  

 

Dessa forma, as influências climáticas se relacionavam diretamente com as diferenças 

físicas, e Buffon entendia que todas as espécies possuíam uma matriz original que, de acordo 

com o clima e com a geografia, enfim, caminhava em direção à civilização ou se degenerava. 

O caso do homem americano, nesse aspecto, se tornava ponto principal de pesquisa para 

Buffon. 

Maria Elizabeth Chaves de Mello observa que a teoria dos climas “vai ser em grande 

parte responsável não só pela visão europeia da América, mas também pela imagem que 

fazemos de nós mesmos” (MELLO, 1997, p. 22). De fato, os discursos deterministas de cunho 

científico de filósofos e naturalistas, como Montesquieu, Lineu, La Mettrie e Buffon, não só 

construíram no imaginário europeu, a partir do século XVIII, o contraditório conceito de 

paraíso e lugar inferior, como também incutiram e perpetuaram esta concepção, de forma 

duradoura, na forma como os próprios sul-americanos se veem, e no olhar que muitos 

estrangeiros nos dirigem até hoje.  

Voltando à nossa viajante, após o desembarque, ei-la no Cais Pharoux, diante do Paço 

Imperial e  do Mercado. É neste último, que a autora considera “um dos locais mais pitorescos 

da cidade”, que Adèle se depara pela primeira vez com as “grandes negras Minas (...) e seus 

negrinhos inteiramente nus” (2003, p.74). É lá também que ela tem seu primeiro contato com 

uma língua africana, chamada “língua da costa”. Nesse ponto, em que a autora poderia 

verdadeiramente ter se estendido num exame mais aprofundado das características da língua, 

Adèle se limita a observar, com grande estranhamento, que “parece que nela (na língua) não 

existe nenhuma consoante; não se distinguem absolutamente mais que ohui, y, a ahua, o, y, 

o.” Sua observação sobre a língua dos negros denota certo menosprezo a essa língua da qual, 

se ela chegou a aprender algumas palavras, não pôde (ou não julgou necessário) retê-las por 

                                            
32

 DUCHET, Michèle. Présentation et notes...In: BUFFON. De L’Homme. Paris: Librairie François Maspero, 

1971, pp.21/22. (tradução livre) “Um nouveau pas est franchi dans la recherche des ‘causes naturelles’. Elles 

sont à la fois géographiques et historiques. L’influence du climat et le mélange des sangs sculptent les corps, 

modèlent les visages, mais sous la diversité des apparences se perpétuent les caractères essentiels d’une race. La 

‘couleur’ et le ‘naturel’ commencent à apparaître comme les caractères secondaires, liés au milieu géographique 

et au mode de vie, non à la race elle-même.” 



47 

 

muito tempo, sendo “quase impossível reter uma linguagem da qual se ignora inteiramente a 

ortografia”. (2003, p. 78) Frantz Fanon, em seu ensaio que busca examinar as relações entre o 

homem negro e o branco, Peau noire, masques blancs, diz que “falar é existir absolutamente 

para o outro”.
33

 A forma depreciativa que se depreende da sua fortuita análise da língua falada 

pelos negros evidencia que Adèle se nutria das diferentes teorias que “quiseram ver no negro 

um caminho mais lento na evolução entre o homem e o macaco”. (FANON, 1965, p. 13) Falar 

uma língua não é tão somente se exprimir empregando certa sintaxe, ou ainda dominar sua 

morfologia, mas, sobretudo, assimilar uma cultura, apoiar o peso de uma civilização. Numa 

sociedade em que existe a escravidão, sustentada por uma ideia de inferioridade de um povo, 

só a língua e a cultura das nações ditas civilizadas são portadoras de valor. Que razões teria 

então nossa autora para se aprofundar um pouco mais na questão da língua dos tais negros em 

seu “estudo sobre os usos e costumes”? 

Entrando na cidade, a autora, depois de passar pelo Largo do Passo, atravessa a Rua 

Direita (atual Avenida 1º de Março), “uma das mais belas da cidade”. Adèle descreve 

rapidamente a larga avenida, suas construções, com suas sacadas e igrejas, para, então,  se 

deter mais detalhadamente na descrição das “grandes negras Minas”, acocoradas à porta das 

igrejas e lojas. A autora explica-nos que “os Minas são originários da província de Mina, na 

África Ocidental” (atual Gana). Adèle passa a descrever suas vestimentas, calçados e 

ornamentos com as minudências às quais, em geral, só uma mulher atentaria. Rendas, 

musselinas, saltos, cores e estampas: nada escapa à cuidadosa descrição de Adèle, que ainda é 

acompanhada de uma fotografia de autoria de Cristiano Jr, intitulada “Minha negra romana”. 

 

(...) ornadas com seus mais belos enfeites; uma fina blusa, guarnecida de 

renda, mal esconde seu colo, e uma saia de musselina branca, com babados, 

posta sobre uma outra de cor vistosa, formam todo o seu traje; elas têm os 

pés nus numa espécie de chinelas, com saltos altos, chamadas tamancas, 

onde deve entrar a ponta do pé; seu pescoço e seus braços estão carregados 

de colares de ouro, de fileiras de coral e de todo tipo de fragmentos de 

marfim e de dentes, uma espécie de manitus que, segundo elas, devem 

conjurar a má sorte; uma grande peça de musselina é enrolada duas ou três 

vezes em volta de sua cabeça em forma de turbante, e uma outra peça de 

pano raiado é lançada sobre seus ombros para as cobrir quando sentem frio 

ou para cingir suas costas quando carregam um filho 
34

.  
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Adèle acrescenta, então, à descrição da indumentária das negras, apreciações estéticas 

e morais que enchem seu “estudo sobre os usos e costumes” de seus juízos de valor, e de sua 

visão eivada pelo racismo científico e pela crença de que os povos nativos das regiões abaixo 

da Linha do Equador são, pela influência do clima, fortemente inclinados à libertinagem. 

Numa exposição baseada na observação das características físicas das negras Minas, a autora 

revela não conseguir ver beleza nesses traços, que lhe são tão distintos. Buscando descrever 

seus aspectos físicos com precisão científica, parece mais apresentar-nos uma espécie animal, 

que um ser humano. 

 

Muitos homens acham belas essas negras; quanto a mim, confesso que a lã 

crespa que lhes serve de cabeleira, sua testa baixa e côncava, seu olhos 

injetados de sangue, sua enorme boca de lábios bestiais, de dentes separados 

como os das feras, assim como seu nariz achatado, nunca me pareceram 

constituir mais que um tipo bastante feio 
35

.  

 

 

Torna-se explícito para o leitor de Uma parisiense no Brasil a busca da objetividade 

científica evidenciada pelo discurso de sua autora, combinada à subjetividade de suas 

opiniões, forjadas a partir de toda uma construção cultural. A autora segue o caminho já 

observado em outros viajantes. Historicamente, ainda segundo Odile Gannier, o viajante, que 

teria primeiramente o intuito de dar a seu relato um aspecto de “visão geral”, acaba por se 

deixar expandir mais e dar suas próprias impressões de sua viagem, dos lugares visitados, dos 

tipos encontrados e dos fatos observados.  

Adèle prossegue contando-nos que essas negras têm uma invulgar forma de andar: 

cabeça erguida, mostrando uma altivez “como da espanhola”. Com um provocante 

movimento dos quadris, braços erguidos, sustentando uma carga de frutas na cabeça, muitas 

vezes com o filho amarrado às costas, não encontrando dificuldade em amamentá-lo dessa 

forma. Mas o notório em seu discurso é um tom de indignação e repúdio ao caráter libidinoso 

que ela enxerga, não somente nos negros, mas nos brasileiros em geral, como veremos mais 

adiante. 

Seu peito mal é velado por sua blusa fina e mesmo, algumas vezes, têm um 

seio exposto; mas poucas têm o colo bonito. Apenas nas mulatas muito 

jovens encontra-se por vezes essa beleza. (...) Nada mais devasso que essas 

negras Minas: são elas que depravam e envenenam a juventude do Rio de 
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Janeiro; não é raro ver estrangeiros, principalmente ingleses, sustentá-las e 

fazer loucuras por elas. (...) Quando essas criaturas são desejadas, não se 

precisa mais que lhes fazer um sinal, e elas o seguem.
 
As negras, com seus 

ardores africanos, estiolam a juventude do Rio de Janeiro e de suas 

províncias. Há em seu sangue um princípio acre que mata o branco 
36

.  

 

A observação da autora em relação ao suor das mulheres negras, na verdade, 

representava uma constante nos relatos de viajantes desde, pelo menos, a segunda metade do 

século XVII. A partir do Século das Luzes, quando teóricos como Conde de Buffon e Lineu 

buscaram escrutinar e explicar a diversidade humana, a questão do odor dos negros se tornou 

assunto recorrente. Para muitos autores, o clima dos trópicos era o principal responsável pelo 

mau cheiro que exalava dos indivíduos de cor negra; outros defendiam que o odor proveniente 

dos negros tinha relação com a parte interna dos corpos de homens de origem africana, 

possuidores de uma bile corporal com coloração diferente da do homem branco. Estando 

expostos ao ardente sol do Novo Mundo, o calor fazia com que essa bile corresse de forma 

mais rápida pelo corpo, não só escurecendo a pele, como causando um odor desagradável aos 

indivíduos de tez escura. É verdade que essa hipótese não era unanimemente aceita; mas é 

inegável que nossa autora comungava com a opinião de que o cheiro acre vindo da pele de 

mulheres negras além de desagradável era perigoso.  

 

 

 

E não somente o sangue ou as emanações dos corpos dos negros, mas também seus 

dentes são extremamente perigosos. Adèle afirma ter visto mais de um exemplo, no Brasil, de 

senhores europeus que, mordidos por seus negros, ou que simplesmente haviam se chocado 

contra seus dentes, tiveram seus braços amputados. 

Homens como o Conde de Buffon, ao falar de homens vermelhos (indígenas) e negros 

(africanos e seus descendentes), já apontavam, no século XVIII, não só o suor como marca da 

degeneração sofrida por parte da humanidade, como também entendiam que o clima era o 

maior fator para explicar essa degradação humana.  

Adèle menciona, escandalizada, um trecho lido por ela na obra Mulheres e costumes 

do Brasil, do escritor francês Charles Expilly, que viveu no Rio de Janeiro entre 1852 e 1862, 

portanto, aproximadamente na mesma época em que a autora viveu aqui.  
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Em uma obra sobre o Brasil do Sr. Expilly, li estas palavras: ‘Aquele que 

respirou o perfume acre e penetrante da catinga, achará insípido, daí em 

diante, o odor exalado pela pele das mulheres brancas’.  Meu Deus, sim! É 

absolutamente como os que adoram o perfume do alho e o preferem ao das 

trufas ou então, ainda, como os que põem o álcool na frente dos vinhos 

finos
37

. 

 

É interessante notar o despeito e a exacerbada reação ao suposto apelo sexual 

percebido nessas mulheres negras, de “cintura bem-feita” e andar provocante. Adèle se mostra 

ultrajada pela comparação feita pelo escritor-viajante Charles Expilly entre as negras, 

biologicamente ‘inferiores’ e as mulheres brancas civilizadas; e contra argumenta, usando 

inversamente o próprio raciocínio de Expilly na sequência omitida por ela do trecho citado: “o 

que quer dizer que um paladar habituado às especiarias não mais se poderá privar delas, e que 

os pratos desprovidos de condimentos enérgicos não terão sabor algum”.
38

 Adèle dialoga 

exaltadamente com o texto de Expilly, publicado na França em 1863, tão logo ele retornou à 

pátria, e vinte anos antes da publicação de Uma Parisiense no Brasil. 

Deixando transparecer claramente o incômodo que os ardores dos trópicos lhe 

provocam, a autora afirma que era um costume corrente nas casas brasileiras que, terminado o 

serviço doméstico, as negras tivessem a permissão de suas senhoras para sair por algumas 

horas para se prostituir, tendo, assim, “com que comprar um pedaço de renda”. Tal declaração 

mereceu uma indignada nota de pé de página da tradução brasileira de 1883: “Que injúria às 

famílias brasileiras faz aqui a autora, por informações ou desculpas de uma escrava devassa!” 

(2003, p.84). 

 Na sua visão repleta de estereótipos, resultante dessa paixão classificatória, os negros 

são feios, lascivos e devassos (principalmente as mulheres); os crioulos formam uma raça 

inteligente, mas indolente, fraca, abastardada e orgulhosa; os índios ou caboclos (segundo 

Adèle, os únicos aptos a trabalhar na lavoura), são selvagens e antropófagos, e “não se espera 

poder domá-los tão cedo”; os chineses, imigrados para trabalhar na cultura, numa tentativa de 

substituição gradual da mão de obra escrava, constituíam uma raça preguiçosa e deteriorada. 

 

Quanto à raça brasileira, mistura sangue europeu, americano e africano, tem 

toda a indolência crioula, é fraca, abastardada, muito inteligente e não menos 
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orgulhosa. É evidente que é ao comércio com os negros que se deve em parte 

a deterioração dessa raça 
39

.  

 

Percebe-se, inclusive, a distinção que a autora faz entre os próprios europeus. Ao 

ponderar sobre a condição da mulher no Brasil, sobre o isolamento que lhes é imposto, Adèle 

deixa  transparecer sua crença na superioridade cultural dos países que deram à luz a da dupla 

revolução: 

 

As brasileiras de hoje, educadas em colégios franceses ou ingleses, ali 

adquiriram pouco a pouco nossos hábitos e nossa maneira de ver; de sorte 

que, muito lentamente, conquistam sua liberdade. Ora, como sua inteligência 

é muito viva, creio que em pouco tempo terão superado seus mestres 
40

.  

 

É significativo que, nesse momento de sua narrativa, Adèle associe o que ela chama de 

“nossos hábitos e nossa maneira de ver”, isto é, os hábitos e a maneira de ver dos franceses e  

ingleses, filhos da dupla revolução, com expressões  como “liberdade”, “inteligência” e 

“mestres”. Mas é igualmente interessante o julgamento expresso indiretamente sobre as 

vizinhas nações ibéricas, quando a autora faz menção ao caráter patriarcal dessa sociedade 

que encerra suas mulheres entre os muros de suas casas. 

 

É no interior do país, onde as estradas só são transitáveis em lombo de mula 

e tornam as comunicações com a capital bastante difíceis, que ainda se pode 

estudar todos esses costumes de origem portuguesa ou espanhola. Assim, 

quando se chega a uma fazenda, nunca se avista a senhora, ao passo que ela 

sempre tem meio de ver o estranho sem que ele desconfie disso 
41

.  

 

A rusticidade e o atraso das remotas paragens, inacessíveis e afastadas da civilização, 

onde os hábitos e os espíritos ainda não haviam sido alcançados pelos ventos da modernidade, 

são aqui associados aos costumes e às tradições oriundos de Portugal e Espanha. Esses reinos, 

diferentemente da ilustrada França da Revolução, viviam sob o forte jugo dos dogmas da 

religião católica  e  haviam arrastado a Inquisição até as primeiras décadas do século XIX.   O 

eurocentrismo, aqui, institui uma hierarquia entre as sociedades dentro da própria Europa. Na 

região Ibérica, a força política da igreja isolaria Portugal do restante da Europa, levando ao 

fracasso qualquer tentativa de desabrochamento do Humanismo. Enquanto a França liberal 

avançava no Humanismo e nas modernas teorias de secularização da política, Portugal 
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manteve-se preso a um tradicionalismo, que o distanciava do “pensamento político universal”, 

isto é, do pensamento europeu, ou, mais especificamente, da Inglaterra e da França, que, nesse 

momento de hegemonia, ditavam “o que deveria ser” para as demais sociedades.  

No século XVIII, principiou-se um processo de apagamento da figura do “selvagem” 

nas narrativas de viagem sobre o Brasil. O indígena brasileiro já não tinha o brilho que tivera 

no Seiscentos, nem suscitava mais tanto interesse para a civilização ou a religião. Segundo 

Jean Marcel Carvalho França, “ficara para trás a ambiguidade de um Léry ou de um Pezieu e 

ainda não se consolidara o ‘bom selvagem’ de Rousseau ou os ‘nativos de alma nobre’ do 

romantismo” 
42

. No lugar destes, outros personagens ganharam destaque: o colono branco e o 

escravo negro. Porém, estes não chegaram a gozar dessa aura de exotismo que envolveu, a 

princípio, os nativos indígenas e despertara por eles todo tipo de curiosidade e encantamento. 

 

(...) no Brasil dos visitantes estrangeiros, os negros eram degradados ou 

desgraçados e os brancos não passavam de um arremedo de europeus – 

aqueles da península ibérica –, corrompidos e amolecidos pelas benesses e 

pelo calor dos trópicos 
43

.  

 

França lembra-nos do papel fundamental das narrativas de viagem, que circularam na 

Europa ao longo de três séculos, na construção da imagem do Brasil e nos diz que, aos olhos 

dos europeus, os colonos eram preguiçosos, ignorantes, carolas, ciumentos, desonestos e, 

sobretudo, extremamente vaidosos e libidinosos. França assevera que viajantes de países e 

grupos sociais distintos reiteravam essas ideias, constituindo uma espécie de vocabulário que 

era exaustivamente repetido, estabelecendo um discurso com estatuto de verdade, largamente 

aceito pelo público e que compunha uma espécie de “senso comum”. O inglês James Forbes, 

por exemplo, criticando os péssimos hábitos e a crueldade dos portugueses para com os 

escravos negros, escreveu: “o orgulho, a pobreza, a indolência e a superstição são as 

principais características desses portugueses degenerados. Eles parecem não ser dotados de 

nenhuma das virtudes de seus nobres ancestrais” 
44

. Não é difícil concluir que Adèle 
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Toussaint-Samson tenha bebido e se fartado dessas fontes de informação antes de empreender 

seu projeto de narrar as suas experiências nas terras da América tropical.  

E o que diz essa parisiense sobre as outras etnias que compunham esse pot-pourri que 

era a sociedade da corte de D. Pedro II do século XIX?  

 Faz parte de todo discurso hegemônico a naturalização da própria cultura e o 

tratamento das demais como tradições culturais. Todorov, em seu estudo da reflexão francesa 

sobre a diversidade humana, lança-nos a seguinte proposição:  

 

Existiriam valores universais, e assim, uma possibilidade de se fazer 

julgamentos para além de suas fronteiras, ou, na verdade, todos os valores 

são relativos (a um lugar, a um momento da história, ou até mesmo à 

identidade dos indivíduos)? 
45

 

 

Constata-se que nossa escritora-viajante, ainda que mulher letrada e de ideias liberais e 

avançadas para a sociedade do Rio de Janeiro do Oitocentos, não tem elementos que lhe 

permitam se perceber reproduzindo conceitos que são frutos de construções culturais forjadas 

ao longo de alguns séculos, tampouco romper com essa tutela ideológica. Todorov nos chama 

a atenção para a projeção inconsciente que se faz de si sobre os outros:  

 

 O que se chama sabedoria em cada país é tão somente a loucura que lhe é 

própria. Consequentemente, os julgamentos que fazem as nações umas sobre 

as outras nos informam a respeito de quem fala, não do que se fala: nos 

outros povos, os membros de uma nação só estimam aquilo que lhes é 

próximo 
46

. 

 

A partir do momento em que as diferenças revestem-se de conteúdo semântico, 

positivo ou negativo, atribuído a uma pessoa ou um grupo minoritário pelo grupo dominante, 

migramos para o domínio da alteridade, o que, como se constata na história da humanidade, 

traz sérias consequências.  Esta semantização de traços diferenciais é o que faz o tempo todo 

nossa autora: os negros são feios, lascivos e devassos, sobretudo as mulheres; os crioulos – 

mistura de sangue europeu, americano e africano – formam uma raça inteligente, mas 

indolente, fraca, abastardada e orgulhosa; os índios ou caboclos – que seriam, segundo Adèle, 

                                            
45

 TODOROV, Tzvetan. Nous et les autres : La réflexion française sur la diversité humaine. Paris : Éditions du 

Seuil, 1989, p. 24 (tradução nossa) “Existe-t-il des valeurs universelles et donc une possibilité de porter des 

ugements par-delà les frontières, ou bien toutes les valeurs sont-elles relatives (à un lieu, à un moment de 

l’histoire, voire à l’identité des individus)?  
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 (tradução livre) “ce qu’on appelle sagesse dans chaque pays, n’est que la folie qui lui est propre. Par 

conséquent, les jugements que portent les nations les unes sur les autres nous informent sur ceux qui parlent, non 

sur ceux dont on parle : dans les autres peuples, les membres d’une nation n’estiment que ce qui leur est proche.”  
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os únicos aptos a substituir os negros na lavoura – eram selvagens e antropófagos; os 

chineses, imigrados para trabalhar na cultura, numa tentativa de substituição gradual da mão 

de obra escrava, raça preguiçosa e deteriorada. Mas o Outro pode também ser o compatriota 

francês: aquele que não comunga do círculo letrado e culto do qual Adèle fazia parte; o que 

desaprendeu em algumas décadas de permanência no Brasil o pouco da língua de Voltaire e 

de Molière que porventura um dia tivessem sabido; ou o parvenu de mau gosto e desprovido 

de qualquer elegância e sobriedade; enfim, todos estes compatriotas que, para Adèle, davam 

um péssimo exemplo da sociedade francesa.  

 

É preciso dizer que a colônia francesa compunha-se em grande parte de 

operários, de cabeleireiros e de modistas, saídos pobres de seu país para ir 

tentar fortuna na América, e que toda essa gente não brilhava muito pelas 

maneiras e pela educação. No entanto, havia também no Rio um pequeno 

núcleo de pessoas bem-educadas, artistas, jornalistas, comerciantes, que se 

teriam reunido com prazer na casa do representante de seu país e ali teriam 

podido dar aos habitantes do Rio uma melhor ideia da nação francesa do que 

a que lhes vinha, na rua do Ouvidor, dos alfaiates e floristas (FRANÇA, 

1012, p. 256). 

 

Na sua análise sobre os brasileiros, a autora reprova a soberba daqueles cujo dinheiro é 

a única superioridade que reconhecem. Censura a falta de charme de nossas mulheres que 

desconhecem a elegância da simplicidade, da amabilidade e da delicadeza. Condena o 

ambiente de corrupção e aqueles que fazem fortuna por meios pouco honestos. E se 

surpreende ao ver que o filho de D. Pedro I, educado por este povo tão frívolo, tenha se 

tornado “um homem honrado, um cientista, um imperador liberal” (2003, p.159). Para ela, o 

Brasil desconhece a galanteria, despreza a mulher que passou dos trinta anos, lê pouco, não se 

interessa pelas questões filosóficas, é católico “sem exame”, não aprecia as artes (com 

exceção da música), não é amante da boa conversação, acha-se nos primeiros limbos de sua 

literatura, e é atrasado sob o aspecto artístico. 

Janet M. Paterson, em seu texto Diferença e alteridade: questões de identidade e ética 

no texto literário, nos chama a atenção para este ponto essencial: “Como pensar o Outro, 

compreendê-lo evitando os obstáculos do essencialismo e dos estereótipos? (...) Como 

explicar as noções de diferença e alteridade em um contexto multiétnico sem visar a alguns 

grupos e sem ratificar estereótipos execráveis?” Este me parece ser o grande ponto ao analisar 

o discurso de Adèle Toussaint-Samson, chamado por ela de “estudo”. Adèle cai na armadilha 
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de, não discernindo toda complexidade da diversidade, pressupor-se a portadora da “Verdade” 

que diz respeito a uma construção semântica que parte de seu grupo de referência. 

Segundo Paterson, embora a reflexão sobre a alteridade nos conduza ao conceito de 

diferença, essas duas noções têm significados distintos. Ela explica que a noção de diferença,  

fundamental na organização de nossos processos cognitivos, leva-nos a “compreender que o 

dia não é a noite, que uma criança é diferente de um adulto, que a mulher é biologicamente 

diferente do homem”. A diferença nos permite construir o sentido do mundo. O infinito 

número de dualidades opostas, remetendo-nos à  questão da dessemelhança, da realidade com 

relação a si mesma, permite-nos identificar que uma coisa não é outra, podendo situá-las e 

estabelecer uma relação entre elas. 

 

Ora, a alteridade, como assinala Landowiski, resulta de uma passagem a um 

outro plano que pressupõe a presença de um grupo de referência (religioso, 

político, nacional, familiar, social, etc.) grupo este que investirá de um 

conteúdo semântico as diferenças de uma pessoa ou de um grupo 

minoritário. Desse modo, para que haja alteridade, as diferenças tornam-se 

significantes em vista da construção de um universo de sentido e de valor. 
47

. 

 

Em última análise, compreendemos que a diferença, seja ela física, religiosa, étnica ou 

qualquer outra, não é o que está em jogo, e, sim, a alteridade que resulta de uma semantização 

de traços diferenciais, estigmatizando a diferença de forma positiva ou negativa e, com isso, 

operando um processo de exclusão. 

 

Não há, portanto, (...) fronteiras naturais entre Nós e os Outros; não existem, 

para novamente citarmos Landowski, ‘senão demarcações por nós 

construídas’ (Landowski, 1997, p. 28). Daí o fato de que a atribuição da 

alteridade varie de uma época a outra e de uma sociedade a outra 
48

. 

 

                                            

47 PATTERSON, Janet M. Diferença e alteridade: questões de identidade e de ética no texto literário in 

FIGUEIREDO, Euridice e PORTO, Maria Bernadette Velloso (org.). Figurações da alteridade. Niterói: EDUFF, 

2007, p. 14. 
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Sem a possibilidade de distinguir as ambiguidades e complexidades das atribuições 

identitárias, a escritora-viajante Adèle Toussaint-Samson cai na armadilha do essencialismo, 

mesclando  em sua narrativa arrogância e humanismo, preconceito e ideias avançadas para a 

sociedade brasileira de então, pudicícia e novos valores, crítica e humor, dando-nos um relato 

de um Brasil que, embora mitificado pela exuberância de sua natureza, desde o Renascimento, 

é visto pelo olhar ambíguo dos franceses como um mundo tosco e primitivo, que precisa ser 

civilizado.  
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3. 2 O OLHAR SOBRE A ESCRAVIDÃO 

 

Como já vimos, o discurso de Adèle Toussaint-Samson mostra-se impregnado do 

racismo biologizante, revelando sua crença na superioridade do branco-europeu em relação 

aos negros. Por outro lado, observamos que a escritora também se escandaliza e sofre com a 

violência impingida aos escravos e se revolta contra a impiedade com que são tratados. Adèle 

diz que um dos grandes tormentos durante sua estada no Brasil foi o “espetáculo da 

escravidão”, que muito contribuiu para que ela sentisse muitas saudades do seu país nos 

primeiros anos aqui. Ela descreve como seu coração sangrava quando ela passava por um  

leilão de escravos e via os negros em pé sobre uma mesa, onde eram minuciosamente 

examinados até os dentes, como animais de um rebanho. Também sentia seu coração se 

revoltar quando uma jovem negra era vendida para serviços sexuais e famílias eram 

separadas. Ela conta também o quanto era  assustador  cruzar com um negro usando uma 

máscara de ferro, segundo ela, como punição ao alcoolismo, e diz que era tomada de revolta e  

raiva ao ver os castigos e açoites aos quais os escravos eram submetidos em suas “correções”. 

 Muitos pintores deixaram quadros marcados pelo realismo social, que ilustram bem as 

cenas mencionadas pela autora. O dinamarquês Paul Harro-Harring deixou-nos, entre outras 

obras executadas para estigmatizar a escravidão, a sépia Inspeção de negras recentemente 

desembarcadas da África (1840), na qual observamos a visão do pintor abolicionista: Diante 

do olhar pudico de duas senhoras, dois lascivos compradores escolhem para si jovens negras 

aterrorizadas no mercado de escravos africanos do Rio. Também Jean-Baptiste Debret, artista 

que melhor fixou a vida diária do carioca e que pintou os acontecimentos máximos de nossa 

história no período de 1816 a 1831, seguiu essa veia realista. Em sua obra Escravo com 

máscara de flandres (1835), um escravo é retratado portando a “máscara de ferro”, referida 

por Adèle,  que servia não só pra evitar que os escravos tomassem bebidas alcoólicas, como 

ela nos explica, mas também para prender, transportar, sujeitar os escravos, além de impedi-

los de praticar a geofagia. Aliás, o título em francês dado por Debret a seu desenho foi 

Masque de fer-blanc que l’on fait porter aux esclaves qui ont la passion de manger de la 

terre. O ato de comer terra era citado com frequência por viajantes, que o interpretavam como 

uma deliberada ação em direção à morte, como uma forma de suicídio lento dos escravos 

negros que sofriam de um estado de depressão psicológica, conhecido como “banzo”.  Hoje, 
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pesquisadores afirmam que “a geofagia como suicídio não se sustenta, pois não se 

determinaram suas consequências sobre a saúde”.
49

 

Françoise Lapeyre, em seu livro Quand les voyageuses découvraient l’esclavage,  

reflete sobre a reação das viajantes do final do século XVIII e do século XIX em face à 

escravidão. Ela nos conta que, sendo, em geral, mulheres que creem em Deus e até mesmo 

piedosas, e que veem o mundo pela perspectiva dos conceitos de bem e mal, e da noção 

pecado, não lhes era possível vivenciar a experiência e o contato com a escravidão sem que o 

fato lhes trouxesse senão alguma crise de consciência, ao menos, algum desconforto moral. 

Tal “profanação dos valores do humanismo e da caridade” demandava uma forma de se 

encontrar uma acomodação pessoal a essa realidade. Algumas tranquilizavam seu espírito 

denunciando o sistema e até mesmo comprando escravos para libertá-los; outras o negavam 

ou até mesmo encontravam meios de justificá-lo ou tomar sua defesa. É o caso, por exemplo, 

da escocesa Jane Schaw que contribui para o racismo cristão da época, criando uma adaptação 

de ‘inspiração bíblica’: “o negro é um ser cuja perversidade o exclui do paraíso terrestre que 

lhe proporcionaria as maravilhosas plantações do Caribe, se assim não o fosse”. 

Tendo sido, segundo Lapeyre, uma das primeiras testemunhas femininas sobre a 

escravidão e também sobre as belezas do Caribe, Schaw pinta um cenário idílico do lugar, 

onde um grupo de “alegres negros” caminha para o mercado, vestidos de musselina branca, 

com a sua cabeça envolta em turbantes de seda, e sobre esta, cestas que se balançam no ritmo 

de seu gingado!  “Todos caminham ordenadamente e fazem pensar num belo grupo de fiéis 

indo render graças a seus Deuses indianos” 
50

. Lapeyre lembra-nos que a cena nos remete a 

certas pinturas, como as dos artistas-viajantes holandeses do século XVII, Frans Post e Albert 

Eckhout, que davam um ar encantadoramente idílico a essas regiões da América tropical. As 

mesmas impressões que, aliás, já tinham sido deixadas pelas belas ilustrações naturalistas da 

flora e da fauna, levadas à Europa pelas numerosas expedições científicas. Também a 

descrição que Schaw faz de um leilão de escravos, nada tem a ver com os horrores descritos 

por Adèle. Diante de um desembarque de negros, ela os descreve rindo, brincando, fazendo 

caretas e absolutamente despreocupados com sua sorte. Sua preocupação recai sobre os 
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 HAAG, Carlos. Dos desgostos provenientes do cativeiro. Pesquisa FAPESP, 2010. Disponível em 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2010/06/26/a-saudade-que-mata/  

50 LAPEYRE, Françoise.  Quand les voyageuses découvrent l’esclavage. Paris: Payot & Rivages, 2009, p. 22. 

(tradução livre) Tous marchent en ordre et font joliment penser à un groupe de fidèles allant rendre grâce à 

leurs dieux indiens. 
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fazendeiros que têm grande responsabilidade na escolha dos escravos e correm o risco de 

terem grandes prejuízos, se não tiverem sabedoria para escolher o negro certo para a função 

certa. 

Se Janet Schaw passou a maior parte de seu relato pintando um quadro esplendoroso 

da vida colonial, este não é, como vimos, o caso de Adèle Toussaint-Samson. Em certa 

ocasião, estando ela acometida de problemas de saúde, o casal Samson aceitou o convite de 

um brasileiro conhecido de seu marido para passar um mês em sua fazenda no interior do 

país. É verdade que Adèle se extasia com a gloriosa natureza que descreve com 

encantamento.  Ela nos conta, inebriada, o princípio dessa longa jornada: 

 

Para chegar lá, primeiro tivemos que atravessar de barco a vapor aquela 

admirável baía do Rio, toda salpicada de ilhas encantadoras, entre as quais se 

nota a do Governador e a outra, chamada Paquetá, que é um encantamento 

por sua luxuriante vegetação, emergindo do meio das águas como um 

imenso ramo de flores 
51

.  

 

Mesmo confessando que a natureza havia lhe dado grandes alegrias no Brasil, Adèle 

não omite o horror que era, a seus olhos, o espetáculo da escravidão. Seu relato se difere 

inteiramente da forma como Janet Schaw descreve seu “divertido bando”. O que Adèle vê é 

tão assombroso quanto uma multidão de fantasmas cobertos de trapos, “um espetáculo de 

horror e feiura”. E o quadro que ela descreve com suas palavras é inteiramente diverso. Para 

Françoise Leypere, de todas as mulheres-viajantes chocadas pelo terror da escravidão, é Adèle 

que expõe a cena de forma mais pungente. Deixemos que a autora nos exponha, ela mesma, 

como . 

 

O feitor tocou o grande sino, depois gritou com uma voz tremenda: “Salta 

para a reza”! [...] Ao chamado do feitor, vimos erguer-se na sombra uma 

espécie de fantasmas, cada um saía de sua pobre senzala, um tipo de 

choupana feita de terra e lama, com folhas secas de bananeira por telhado, 

triste abrigo onde a água penetra quando chove, onde o vento sopra de todo 

lado e de onde sai uma horrível fumaça à hora em que o negro ali aquece sua 

refeição da noite, pois a senzala não tem nem chaminé nem janela, de sorte 

que o fogo é feito com um molho de lenha, aceso no meio do quarto. Os 

negros atravessaram o pasto e subiram um a um as duas escadas da varanda, 

onde se havia aberto uma espécie de armário, formando altar em um dos 

cantos. Foi lá que as misérias da escravidão apareceram para mim em toda a 

sua hediondez. Negras cobertas de andrajos, outras seminuas, tendo por 
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vestimenta apenas um lenço atado atrás do pescoço e sob os seios, que mal 

velava seu colo, e uma saia de chita, cujos rasgos deixavam ver seu pobre 

corpo descarnado; negros de olhar feroz ou embotado vieram pôr-se de 

joelhos nas lajes da varanda. A maior parte deles trazia nos ombros as 

marcas das cicatrizes que o chicote ali imprimira; vários estavam afetados 

por terríveis doenças, como a elefantíase ou  a lepra. Tudo aquilo era sujo, 

repugnante, hediondo. O temor ou o ódio, eis o que se lia em todos aqueles 

rostos que eu nunca vi sorrir. 

[...] 

 A visão daquelas misérias e daqueles sofrimentos, e aquele grito de 

desespero que me parecia elevar-se até Deus, tudo aquilo era espantoso e de 

uma horrível beleza, mesmo do ponto de vista artístico 
52

. 

 

O que separa Adèle Toussaint-Samson e a escocesa Janet Schaw? Podemos enumerar 

alguns importantes pontos de distinção. Dentre eles, o tipo de colonização praticado pelas 

nações de onde elas provinham. Janet, mulher do século XVIII, de matriz britânica, nos traz 

informações de um espaço colonizado pelos ingleses, que tinha, portanto, outro tipo de 

relação com os escravos, e onde a repulsa pelo humano negro, pela cor de sua pele, e o nojo 

do cheiro do escravo era ainda mais gritantes. Por isso, ignorar a humanidade dos mesmos era 

simples, e desprezar seu sofrimento, comum (não esquecendo, entretanto, que sempre houve 

homens de diferentes segmentos da sociedade que condenaram a escravidão na América do 

Norte); Adèle, francesa do século XIX, filha de uma revolução que mantinha uma relação 

ambígua com a escravidão. Embora ancorada nos pressupostos de liberdade, a Revolução 

Francesa, de fato, foi contra a escravidão em solo europeu. Contudo, os revolucionários e os 

pós-revolucionários, raramente estiveram dispostos a discutir a escravidão em solo americano. 

Não podemos deixar de atentar para o fato de que o ideário de igualdade da Revolução estava 

reservado à Europa, e não aos escravos da colônia. De fato, muitos historiadores consideram 

que o século XIX foi muito mais racista e muito mais condescendente com a escravidão do 

que qualquer outro. Sobretudo no Brasil. Também, não se pode desprezar as interferências das 

vivências individuais de cada uma, ainda que essas sejam mais difíceis de discernir. Pouco 

conhecemos sobre a vida pessoal de Janet Schaw, além do fato de que ela esteve na América 

entre 1774 e 1776, aos 32 anos, em companhia de irmãos, um dos quais ocuparia um cargo 

administrativo na Carolina do Norte. Sabemos, entretanto, um pouco mais sobre Adèle, que 

era esposa, mãe, professora e já, então, poeta e escritora. O que as duas têm em comum, além 

do fato de serem mulheres, é terem vindo ambas da Europa para a América e terem deixado 
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os relatos de sua viagem, que se mostram, aliás, bem distintos. Se, como veremos mais 

adiante, certos estudiosos observam alguns traços que ligam a produção feminina na escrita de 

viagem, vemos também aqui que, para além da unidade do discurso eurocêntrico, a fala das 

viajantes vai variar em função da época, nacionalidade, religião, classe social e até mesmo, 

das particularidades individuais. Portanto, é preciso ser cauteloso ao tratar com a noção de 

gênero na escrita. 

Ao mesmo tempo em que Adèle se entristece com a forma de tratamento dispensado 

aos cativos, também não vê possibilidade de mudança nas formas de produção da colônia. 

Podemos dizer que ela era uma mulher vivendo em um mundo paradoxal, onde precisava 

defender a liberdade, mas com restrições. Como forma de se apegar a tudo que pudesse 

tranquilizar uma consciência pressionada pela aberração da escravatura, algumas viajantes 

aceitavam o fato de que os negros eram extremamente resistentes. É o caso, por exemplo, da 

inglesa Lady Maria Nugent. Em 1801, quando ela chega à Jamaica, nem a época, nem a 

situação social lhe permitem condenar a escravidão. Ela tratava bem os escravos que tinha, 

dava-lhes uma educação religiosa e até os batizava. Diferente da opinião geral de então, 

Nugent acreditava que os negros tinham uma alma e padecia com os maus tratos a eles 

dispensados. Nos engenhos de cana-de-açúcar, as negras voltavam ao trabalho poucos dias 

depois de haver dado à luz seus filhos; as crianças pequenas eram cedo separadas de suas 

mães para o trabalho nas plantações; e escravos passavam, pelo menos, doze horas 

trabalhando em torno dos caldeirões quentes de melado, sem comer, nem beber, nem se 

repousar. Sentindo-se muito chocada pelas condições de trabalho impostas aos escravos, 

Maria Nugent tentava apaziguar sua alma, agarrando-se à ideia da suposta resistência negra. 

O mesmo argumento da resistência física do negro foi usado por Adèle para justificar 

a demora em se abolir a escravidão no país. 

 

Não se deve acusar o imperador do Brasil por esse estado de coisas. Ele é, ao 

contrário, cheio de humanidade, e seus escravos são tratados com muita 

brandura; mas, ao subir ao trono, encontrara esses usos estabelecidos, e não 

podia em um dia mudar os costumes do país; precisava fechar os olhos ao 

tráfico de negros, pois apenas eles eram capazes de suportar os trabalhos de 

cultura sob aquele sol de fogo 
53

. 

 

  A política de imigração, pensada desde as primeiras décadas do Império, teve uma 

eficácia ilusória até a supressão do tráfico de escravos, quando se investiu em medidas 
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estimulando a entrada de europeus e favorecendo o novo povoamento de colonos brancos.  

Contudo, o catolicismo institucional ajudou a travar a imigração europeia, impondo a 

interdição de cultos pelo Código Criminal do Império. Quem viria trabalhar? Se fosse pra 

trabalhar para outros, isto é, para os fazendeiros, nas plantações, qualquer raça serviria. Se 

fosse para trabalhar por conta própria, deveria preencher as características étnicas e culturais 

desejadas pelos funcionários do Império. Com o fim do tráfico negreiro em 1850, 

preocupados  e precisando suprir sua necessidade de braços para a lavoura, os fazendeiros e 

senhores de engenho  procuraram armar um circuito de transporte de asiáticos e de africanos 

livres para substituir os escravos.  

Adèle se interessou pela questão da imigração no país  e faz sua própria análise das 

possibilidades que foram aventadas na época: 

 

Haviam sido feito muitos esforços para trazer colonos de todos os países 

para substituírem lentamente os negros; mas os franceses, mal resistiam 

alguns meses; os ingleses, que pretendiam continuar seu regime de gim, logo 

morriam congestionados; os chineses, raça preguiçosa e deteriorada, não 

davam nenhum bom resultado. Apenas os alemães haviam chegado a fundar 

uma pequena colônia, mas, ainda assim, era na parte alta e montanhosa do 

país, cujo clima aproxima-se um pouco do da Europa. Que fazer então? Se a 

escravidão fosse repentinamente abolida, o país estaria arruinado. O 

imperador achava-se diante de todas essas dificuldades 
54

. 

 

Adèle ainda explica que a única raça adequada à cultura no Brasil é a raça indígena, 

mas, sendo estes selvagens indomáveis e antropófagos, que se refugiavam nas florestas, não 

se deve contar com eles. Tampouco com os brasileiros, “raça abastardada, fraca e orgulhosa”, 

mistura de sangue que carrega toda a indolência crioula.  

Como vemos, apesar de toda a compaixão e dor provocados em Adèle  pela afronta 

aos valores humanistas que a escravidão representava, a viajante, como parte de um grupo que 

usufruía dos benefícios da sociedade escravagista, concilia um lado reformista e libertário 

com outro que admite que a sociedade precisa que alguém faça o trabalho duro das lavouras. 

E, segundo as tendências racistas e elitistas da época, não haveria de ser a elite branca que iria 

fazê-lo.  

É bem significativo que, no apêndice de seu livro, Adèle tenha incluído dois poemas 

de grandes nomes da poesia romântica brasileira, traduzidos pela própria autora:   “Canção do 

exílio”, de Gonçalves Dias e “O Escravo”, de Fagundes Varela.  
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Antes de comentar os aspectos de cunho reformista revelados pela escolha do poema 

de Fagundes Varela, um dos primeiros poetas brasileiros a escrever sobre a escravidão, 

abramos um parênteses para considerar também o primeiro poema selecionado pela autora.  

Antonio Candido acredita que a terna emoção e o exaltado deslumbramento que nossa 

paisagem trouxe ao olhar dos viajantes, sobretudo os naturalistas do Século XVIII, podem ter 

influído para reorientar a visão dos brasileiros para essa forma de exaltação ao contato com a 

natureza como fonte de emoções, atuando sobre a sensibilidade e “mostrando aos brasileiros 

que a sua contemplação pode despertar o verdadeiro rejuvenescimento espiritual”.
55

 Para ele, 

o poema de Gonçalves Dias, poeta da primeira fase do romantismo brasileiro, foi uma das 

manifestações centrais da literatura romântica, da paisagem como estímulo e expressão do 

nacionalismo. O projeto literário deste período de construção da nacionalidade reforçou de 

algum modo a velha tendência de celebração nativista, exaltando a exuberância da nossa 

natureza na edificação de uma identidade nacional. Candido afirma que o Romantismo no 

Brasil foi episódio do grande processo de tomada de consciência nacional. Se o classicismo 

acabou sendo assimilado à Colônia, o romantismo identificava-se com a independência, 

criando uma literatura baseada em formas e sentimentos renovados, mais adequados ao jovem 

país que procurava se afirmar na sua libertação política. “A Canção do exílio” representa bem 

esse ideal literário (V. ANEXO A). 

Vemos na narrativa de Adèle Toussaint-Samnson, alguns traços do romantismo 

brasileiro, que foi, aliás, tributário do romantismo francês. Antonio Candido aponta algumas 

dessas marcas que permitem entrever a sensibilidade romântica: a expansão da subjetividade, 

a busca da singularidade da emoção, uma manifestação íntima e pessoal, “uma tendência para 

ressaltar o elemento que, na percepção das coisas, e nos estados do sentimento, é 

intransferível e peculiar ao sujeito determinado”
56

.  

Outra característica do espírito romântico que perpassa a narrativa de Adèle Toussain-

Samson é a supervalorização da natureza como um lugar de refúgio, puro e não contaminado 

pela sociedade. Em Uma parisiense no Brasil, como já vimos aqui, Adèle descreve, de forma 

absolutamente entusiasta e maravilhada, seu encantamento com o impacto da exuberante 

natureza do Rio de Janeiro. Não diferente de tantos outros viajantes que narraram 

deslumbrados a chegada à baía de Guanabara, a primeira manifestação de culto à natureza, 
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que nos dá nossa cronista, resulta do primeiro encontro de seus olhos com o esplendor das 

matas e das montanhas da cidade de São Sebastião. Mais adiante, a autora descreve um 

passeio à montanha do Corcovado, organizado imperativamente sem delongas, porquanto a 

visita ao Corcovado era parte essencial e imprescindível de uma viagem  às terras cariocas, e 

de todo lado choviam perguntas: “Estiveram no Corcovado? Quando vão ao Corcovado?”
57

. 

A vista que se revelava, à medida que os excursionistas prosseguiam na subida pela 

montanha, arrancou de Adèle os mais extasiados louvores: “Diante de uma natureza tão 

grande, nossas sociedades, ditas civilizadas, parecem bem pouca coisa! Ali, toda coisa 

humana desaparece e não nos devemos lembrar mais que de Deus”
58

. 

Durante o passeio, Adèle, seguindo o costume dos viajantes, com seu olhar 

classificatório, atento, de cuidadosa  observação, lista e descreve  as frondosas árvores, suas 

folhas, suas sementes e seus frutos. Chegando ao topo da montanha, a autora fala do 

magnífico panorama que se estendeu diante de seus olhos. Porém, confessa que, havendo 

antecipado a esplêndida vista que a esperava no alto, “não pudera pressentir a emoção 

profunda que sentiria à visão de uma natureza saindo virgem das mãos de Deus”, e  foi 

“tomada de mais entusiasmo no meio da montanha que em seu cume”. 

Encontramos, neste e em outros trechos de seu discurso, nos quais Adèle enxerga e 

exalta a manifestação da gloriosa criação de Deus, não só os vestígios da visão do paraíso 

perdido, tão presente no imaginário dos viajantes ao longo dos séculos, mas, sobretudo, outro 

traço do nosso Romantismo. Candido salienta que o Romantismo no Brasil teve, 

frequentemente, cunho espiritualista. Sua primeira fase foi marcada por uma religiosidade que 

ocupou grande espaço. Mas, para Candido, o que explica o condicionamento da religiosidade 

romântica era, primeiro, de ordem histórico-social, isto é, o renascimento da fé, depois da 

Revolução Francesa, em países que nos inspiraram literariamente, a saber, a França e a Itália; 

e também, motivos de ordem literária, ou seja, a voga desses mesmos países. É a fé que 

comanda o espírito romântico, e não mais a razão. O romântico acredita nas coisas do espírito, 

aspira a outro mundo, valoriza a intuição e a capacidade mística. 

Voltemos agora para o tema da escravidão e debrucemo-nos sobre o segundo poema, 

escolhido por Mme. Toussaint-Samson para ilustrar seu relato: “O escravo”, de Fagundes 

Varela (V. ANEXO B). 
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Fagundes Varela foi um poeta da terceira geração do romantismo, cujo temário fez  

prosperar a poesia política e humanitária. Hábil poeta do verso, escreveu sobre uma variedade 

de temas, porém,  a angústia e o sofrimento eram os mais constantes. Numa época de 

transição estética, Varela tratou em sua poesia de questões sociais, em especial, o 

abolicionismo. Para Afrânio Coutinho, Varela foi “o último dos poetas ultra-românticos de 

algum valor” e o que deu início à “poesia de solidariedade em relação aos escravos”.
59

 

Coutinho ressalta o lado “democrático-popular” do Romantismo, citando Samuel 

Putman quando diz que “nunca foi tão íntima a relação entre arte e sociedade.” Coutinho vê o 

Romantismo como um movimento que acompanha lado a lado a revolução burguesa e o 

movimento pela independência e a democracia, transformando-se em poderosa arma de luta 

social. Repercutindo a era inaugurada pela Revolução Francesa, “a revolução burguesa 

triunfava com a Independência e a democracia” 
60

. 

Antonio Candido acrescenta que, na década de 1860, a densa atmosfera política gerou 

explosões cívicas que determinaram a nova orientação poética, e fez com que a poesia dita 

“participante” eclodisse e atravessasse todo o decênio 
61

. 

Célia Maria Marinho de Azevedo, em seu livro Abolicionismo: Estados |Unidos e 

Brasil, revela que os abolicionistas brasileiros raramente tratariam o senhor como um inimigo 

dos escravos, como fizeram os abolicionistas estadunidenses. Ao contrário, usavam  

argumentos nos quais os escravos, inimigos domésticos, representavam um grande risco para 

os senhores e seus filhos. Os abolicionistas salientavam não só o perigo de insurreições e 

revoltas, como as que aconteciam na Bahia desde o início do século XIX, como incidentes 

específicos, em que escravos assassinavam seus senhores em seus próprios leitos, durante o 

sono. Celia Azevedo diz que, certamente, se quisessem ser ouvidos pelos proprietários 

escravistas, era necessário falar-lhes num discurso “que fizesse sentido no cotidiano do senhor 

do escravo do campo e da cidade”.
62

 Entretanto, ela assevera que não se pode reduzir a ideia 

do escravo como inimigo doméstico, simplesmente como um “expediente tático” usado para 

persuadir senhores escravocratas do erro da escravidão. E informa que essa imagem está nos 

textos emancipacionistas desde o início do século XIX, tendo suas origens no antigo e 
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conflitante relacionamento entre senhores e escravos, ao longo de séculos de cativeiro 

africano. Para Azevedo, “no caso do abolicionismo brasileiro, a crítica à escravidão não 

significava uma completa ruptura com a ideologia escravista”. Se o estereótipo do escravo 

rude e mau tinha suas raízes na atmosfera escravista imperante em todo o Brasil, também o 

tinha na absorção da literatura Iluminista pelos abolicionistas brasileiros. Azevedo afiança 

que, embora pareça paradoxal, essa imagem de escravo inimigo doméstico combinava 

perfeitamente com as ideias do Iluminismo que, “com sua ênfase de que a natureza humana e 

a razão requeriam a liberdade, acabou por produzir a imagem do escravo como um ser 

privado de razão e, portanto, visto como um ser abaixo da natureza humana e mais semelhante 

a uma besta”. E exemplifica com uma carta pessoal enviada pelo escritor francês Victor Hugo 

ao abolicionista Joaquim Nabuco, que era, para ela, a síntese da opinião herdada do 

Iluminismo. 

 

A escravidão é o homem transformado em besta dentro do próprio homem. 

Tudo quanto sobrevive de intelligencia (sic) humana nessa vida animal é 

propriedade do capricho e da vontade do senhor. D’ahi scenas aboninaveis. 

(sic) 
63

 

 

Celia Azevedo diz ainda que os próprios filósofos do Iluminismo iniciaram uma 

reflexão sobre o problema da escravidão, impulsionados pelos relatórios e cartas alarmistas 

enviados à França e à Inglaterra das colônias. Ela salienta ainda que a imagem do escravo 

bestial tanto podia apontar para o escravo violento e inimigo, capaz de crimes atrozes, como 

para a imagem oposta, a saber, a do escravo passivo. E diz que essas duas visões permearam o 

universo literário abolicionista brasileiro e podiam aparecer alternadamente nas obras de um 

mesmo autor, citando, como exemplo, Fagundes Varela.  

Varela nasceu na fazenda Santa Rita, no Rio de Janeiro, em 1841. Tendo passado a 

infância na fazenda, na juventude, foi enviado por seus pais à cidade, onde faria seus estudos 

de direito, o que lhe permitiu mesclar as primícias de sua formação no ambiente escravagista 

da fazenda de seu pai às ideias revolucionárias e iluministas com as quais teve contato nas 

universidades de São Paulo e Recife. Celia Azevedo conclui que foi desta mistura de 

experiências que surgiu “o escravo patético cuja razão tinha sido aniquilada pela violência da 

escravidão”, no poema “O Escravo”, que compõe a obra Cantos meridionais, publicada em 

1869.  “Nada de humano havia restado naquele escravo destituído de razão, que permitiu a 
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seus algozes matá-lo  tão passivamente quanto ‘a ovelha no altar’, ou então ‘como a criança 

no ventre da mulher! ’”.
64

 Azevedo acrescenta que o fato dessas duas imagens, ora a do 

escravo inimigo, ora do escravo passivo, terem permeado a literatura abolicionista brasileira, 

causa estranheza aos estudiosos do abolicionismo estadunidense que tem sua ênfase no 

“escravo-irmão”. 

Sobre os escritores abolicionistas brasileiros, Azevedo acrescenta: 

 

Nunca deixaram de chamar a atenção para aquelas vívidas memórias da 

escravidão, as quais fundavam a sua suposição de que o escravo 

assemelhava-se a uma besta, ou seja, algo abaixo de um ser humano. É claro 

que estas memórias não lhes chegavam apenas do passado. Elas estavam 

mais do que vivas – sempre se reproduzindo ou ameaçando se reproduzir – 

no presente daqueles que viveram no Brasil até o último dia da escravidão.
65

 

 

 Tendo tratado essas observações feitas por Celia Azevedo, fruto de seus estudos 

comparativos da história da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos da América, cabe 

insistir, no caráter significativo da escolha de Adèle pelo poema  “O escravo”. À parte 

qualquer consideração sobre o valor estético ou literário deste poema –  que é inquestionável 

–,  impõe-se uma reflexão sobre o quanto Adèle revela, na seleção desse poema e nas linhas e 

entrelinhas de seu relato, quando discorre sobre os negros e a escravidão, a forte influência 

dessas múltiplas vozes que ressoavam inúmeras construções engendradas ao longo dos 

séculos. Afinal, aproveitando as palavras do escritor e historiador italiano Carlo Ginzburg, 

“nenhum homem é uma ilha, nenhuma ilha é uma ilha” 
66

. 
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3.3 O OLHAR SOBRE A MULHER NA SOCIEDADE  

Segundo Lapeyre, as viajantes francesas frequentemente expõem, em seus relatos, um 

panorama da condição feminina no mundo do século XIX. Seus testemunhos apresentam 

situações de extremo contraste, mas, principalmente, circunstâncias duramente penosas: 

miséria, sujeição, enclausuramento, violência, falta de instrução e abandono à ociosidade. 

Tais árduas conjunturas muitas vezes inspiraram nessas viajantes o sentimento de serem, elas 

mesmas, mulheres privilegiadas. 

O século XIX foi um século sombrio para as classes trabalhadoras europeias. Na 

França, as mulheres também lutavam contra a miséria e a necessidade. Forçadas a entrar 

massivamente no mercado de trabalho, sem formação ou instrução, as mulheres francesas da 

revolução da máquina sofriam com a exploração desenfreada. Muitas eram empurradas dos 

campos para as cidades, onde trabalhavam como criadas, amas, ou cozinheiras, cujo trabalho 

lhes impunha intermináveis horas, em geral, determinadas ao bel prazer de seus patrões. As 

operárias viviam esmagadas sob terríveis condições de trabalho e moradia.  A prostituição, 

temporária ou permanente, era muitas vezes a única solução de sobrevivência para algumas 

mulheres dos meios urbanos e, muitas vezes, de seus filhos. A situação moral e material das 

mães solteiras era extremamente difícil.  

Ainda que uma classe privilegiada não sofresse toda essa miséria que grassava na 

França do Oitocentos, o fato é que, pobres ou burguesas, as mulheres ainda não gozavam de 

liberdade. Privadas de seus direitos cívicos e relegadas a uma posição subalterna dentro do 

lar, uma mulher não poderia, por exemplo, sem que isso lhe trouxesse grandes prejuízos 

morais e financeiros, separar-se de seu marido. Ainda assim, Lapeyre considera que a França 

pode se gabar de “uma tomada de consciência e de um movimento feminista muito ativo, 

mesmo que não triunfante”. (LAPEYRE, 2008, p. 197) Afinal, foi também nesse século que 

surgiram os movimentos sociais, o socialismo, os feminismos e o  movimento sufragista. 

Também aqui, durante este século, a sociedade brasileira sofreu uma série de 

transformações. A consolidação do capitalismo e a ascensão da burguesia fizeram surgir uma 

nova mentalidade burguesa que reorganizou as vivências familiares e domésticas. Maria 

Ângela D’Incao salienta que o nascimento de um modelo de família burguesa, em que a 

esposa, dedicada ao marido e às crianças e desobrigada de qualquer trabalho produtivo, 
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constituía um “ideal de retidão e probidade, um tesouro social imprescindível”
67

. A boa 

reputação financeira  e a articulação familiar, emblemas deste mundo relativamente fechado, 

criavam uma forma de proteção do mundo externo. 

Chegada da capital francesa, em um país que, em sua nacionalidade nascente, buscava 

nos hábitos e na cultura europeia o seu status de civilidade, Adèle trabalhou como professora 

de francês e italiano, sendo até mesmo recebida na casa imperial, onde seu marido foi 

professor de dança, o que lhe permitiu dissertar sobre as diferentes camadas sociais do 

império. Do paço imperial às mulherinhas que circulavam na Rua do ouvidor, sua pena relata, 

não com tanta isenção quanto ela o pretende, suas argutas observações e sua perspectiva 

avançada sobre a situação da mulher no Império brasileiro. 

Vivendo com as dificuldades impostas por uma sociedade androcêntrica e 

discriminante, na qual as mulheres eram confinadas em suas casas, restringidas aos cuidados 

do lar, do marido e dos filhos, Adèle era obrigada a sair à rua sozinha para trabalhar, o que lhe 

valeu desagradáveis experiências, galanteios grosseiros e comentários maldosos.  

Se Adèle foi capaz de discernir e criticar a discriminação que sofriam as mulheres na 

sociedade brasileira, inclusive as francesas, vistas como “liberais” e que aqui 

desempenhavam, muitas vezes, o papel de cortesãs, e manifestou-se contra os formalismos e 

convenções de uma sociedade patriarcal e misógina, também deu prova de agir, ela mesma, de 

forma discriminatória para com o que lhe era estranho. A intelectual das rodas artísticas e 

literárias parisienses manifestou, por inúmeras vezes, muitas críticas repletas de juízo de valor 

e de ideias pré-concebidas endereçadas ao que constituía para ela o Outro, o desconhecido, o 

diferente. Não só os decotes e a semi-nudez das negras escravas lhe causavam repúdio, mas 

também o despudor provocante dos vestidos das senhoras brancas a escandalizava.  

 

Quanto à sua mulher, muito robusta também, como dizia, pavoneando-se em 

sua poltrona com um vestido decotado, que mostrava o que ela deveria 

esconder com cuidado, interrompia a sua partida de cartas para gritar a todo 

instante: “Ô negrinha! Passa-me o leque”, “Ô negrinha, dá-me a caixa de 

rapé!”, “Ô negrinha! Apanha meu lenço!” E principalmente esse lenço, ela 

lançou no chão mais de vinte vezes durante a reunião, para ter o prazer de 
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fazer uma negrinha de sete a oito anos, acocorada a seus pés, apanhá-lo outras 

tantas vezes. 
68

 

 

Como as mulheres raramente saíam às ruas, tinham um restrito acesso à educação 

formal e não participavam da vida política, as francesas, que “riam naturalmente e 

conversavam tanto com os homens quanto com as mulheres”, eram vistas como presas fáceis 

por galanteadores presunçosos e vulgares. E aquelas “mulheres que, por ir a pé, sozinhas, 

ganhar a vida a ensinar sob um céu de fogo” eram confundidas com prostitutas. (SAMSON, 

2003, p. 152/3) A parisiense admite a presença de numerosas cortesãs compatriotas. 

 

Como as brasileiras jamais saíam sozinhas às ruas naquela época, na cidade 

eram encontradas apenas francesas ou inglesas que, por esse único fato de 

saírem sós, viam-se expostas a muitas aventuras. “É uma madame”, diziam 

sorrindo os brasileiros, o que significava uma francesa e subentendia uma 

cortesã; pois a exportação de nossas cortesãs para o estrangeiro não é uma 

das partes menos importantes de nosso comércio 
69

. 

 

No Brasil imperial, o estilo de vida da elite dominante era marcado por influências do 

imaginário da aristocracia portuguesa. A mulher brasileira, ainda por conta de uma grande 

influência do antigo regime Ibérico, entendia que o trabalho era algo que denegria sua 

dignidade, não só a delas como a de seus companheiros. Aliás, cidadãos das boas famílias da 

corte de D. Pedro não trabalhavam, fossem eles homens ou mulheres. Usar as mãos para 

conseguir o próprio sustento não era algo compatível com o ideal de nobreza português. 

Entretanto, o ideário burguês já estava melhor estabelecido e ambientalizado na sociedade 

francesa de onde veio Adèle, na qual as mulheres que não pertenciam à classe aristocrática ou 

à alta burguesia, mesmo sendo letradas e instruídas, haviam sido lançadas no mercado de 

trabalho. Se, do ponto de vista da sociedade francesa, isso já era uma realidade aceitável, no 

Brasil, que carregava a herança da cultura ibérica, o trabalho, em geral, era visto com 

desprezo, e o labor feminino, como uma vergonha. E esse fato não passa despercebido por 

Adèle: 

 

Uma das opiniões mais geralmente aceitas sobre a brasileira é que é 

preguiçosa e permanece ociosa o dia inteiro. Enganam-se. A brasileira não 

faz nada por si mesma, mas manda fazer; põe seu amor-próprio em jamais 

ser vista em uma ocupação qualquer. Porém, quando somos admitidos em 
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sua intimidade, encontramo-la, de manhã, os pés nus em tamancos, um 

penhoar de musselina por toda vestimenta, presidindo a confecção dos 

doces, da cocada, arrumando-os no tabuleiro de suas negras ou de seus 

negros, que logo vão vender pela cidade os doces, as frutas ou os legumes da 

habitação 
70

. 

 

 Adèle ressalta que as brasileiras, muito altivas para se  permitirem ser vistas em 

qualquer tarefa, mas tendo o dinheiro como “única superioridade que reconhecem”, não só 

presidem em casa a produção de doces e víveres que serão vendidos nas ruas por seus 

escravos de “ganho”, como, também, preparam a costura que as escravas farão para este fim. 

É assim que, segundo a autora, as brasileiras ganham algum dinheiro para suas pequenas 

despesas pessoais e para a satisfação de suas pequenas fantasias. 

 

Como dizia há pouco, uma brasileira coraria de ser surpreendida em uma 

ocupação qualquer, pois professam o mais profundo desprezo por tudo que 

trabalha. O orgulho do sul-americano é extremo. Todo mundo quer ser 

senhor; ninguém quer servir  
71

. 

 

Guacira Lopes Louro, em seu artigo “Mulheres na sala de aula”, põe-nos a par dos 

primeiros movimentos de revolta contra a condição de sujeição em que viviam as mulheres no 

Brasil imperial e das primeiras e revolucionárias reivindicações de emancipação feminina no 

início da segunda metade do século XIX. Segundo ela, ainda que os homens continuassem 

garantindo suas posições estratégicas nos jogos de poder da sociedade, o discurso oficial após 

a independência ressaltava a necessidade de mudar a imagem de país “atrasado, inculto e 

primitivo” da época do Brasil colônia, e a discussão sobre a importância da educação na 

modernização do país era recorrente. Os jornais libertários de então frequentemente traziam 

“artigos que apontavam a instrução como uma arma privilegiada de libertação para a mulher”. 

Mas a despeito dos ventos revolucionários que começavam a soprar, a educação das moças de 

então visava torná-las, “não apenas uma companhia mais agradável ao marido, mas também 

uma mulher capaz de bem representá-lo socialmente”. O domínio da casa era seu destino e 

sua circulação pelos espaços públicos restrita a situações especiais. As mulheres, segundo um 

discurso que se aplicava a muitos grupos sociais, “deveriam ser mais educadas que 

instruídas”
72

.  
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 Adèle Toussaint observou bem essa exclusão da mulher na sociedade brasileira 

oitocentista, sobretudo por ter saído do meio artístico parisiense onde, segundo ela mesma, 

“fora habituada a ouvir debater todas as questões sociais, políticas, literárias e artísticas na 

casa de meu pai, fiquei muito surpresa, quando cheguei ao Rio,  com essa absoluta falta de 

conversação”. 

Quando o brasileiro volta da rua, reencontra no lar uma esposa submissa, 

que ele trata como criança mimada, trazendo-lhe vestidos, jóias e enfeites de 

toda espécie; mas essa mulher não é por ele associada nem aos seus 

negócios, nem às suas preocupações, nem aos seus pensamentos. É uma 

boneca que ele enfeita eventualmente e que, na realidade, não passa da 

primeira escrava da casa, embora o brasileiro do Rio de Janeiro nunca seja 

brutal e exerça seu despotismo de uma maneira quase branda. Tudo isso, 

aliás, como já disse, está em via de mudar radicalmente 
73

. 

 

Notamos que a autora de Uma parisiense no Brasil não deixou passar despercebidos 

os primórdios da lenta, lentíssima e ainda não concretizada transformação de nossa sociedade 

rumo à emancipação da mulher. E quanto a esses ventos de mudança que sopravam na corte, 

Adèle os atribui, como já foi tratado aqui, à benéfica influência dos franceses e ingleses, 

enquanto que a condição de atraso encontrada no interior do país exemplifica a nefasta 

influência dos povos ibéricos.  

Em seu ensaio “Escritora, escritas, escrituras”, Norma Telles destaca que o século XIX 

foi um século de lentas modificações que não alterariam profundamente as estruturas do 

Brasil. Lado a lado com as ideias reformadoras que iniciaram seu processo ainda no final do 

século precedente, conviviam “ideias de quietação e posições intermediárias, versões locais 

do reformismo ilustrado” 
74

. Somente nas últimas décadas do século XIX, às vésperas do 

século XX, a ideia da Nova Mulher, difundida por toda a Europa e a América do Norte, 

começou a se espalhar pelo Brasil. Telles menciona um artigo veiculado no número 425 da 

Revista Ilustrada, de 1886, intitulado “O eterno feminino”, que, lembrando o tempo em que 

os honrados pais de família não permitiam que suas filhas aprendessem a ler, dizia: “é tempo 

de examinar se a educação da mulher deve ser ampliada”. 
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Adèle Toussaint-Samson, porém,  demonstrou, na prática,  o desejo de ver instaurar-se 

um processo civilizador naquela sociedade, no que diz respeito à emancipação das mulheres. 

Ela que, por diversas vezes, tomou a defesa dos escravos, oprimidos e abusados por seus 

proprietários, também se mostrou tomada de indignação pelo tratamento recebido por 

algumas mulheres brasileiras. Ela nos conta que, a caminho de sua segunda visita à fazenda 

São José, a família teve que pernoitar em uma fazenda desconhecida, a fim de evitar os 

perigos de uma viagem noturna. Foram recebidos pelo administrador, que lhes ofereceu sua 

hospitalidade, já que seus patrões há anos não moravam ali. Na manhã seguinte, Adèle 

conheceu sua esposa. A mulher do administrador contou, então, à Adèle o quão infeliz era ela, 

pelo tratamento indigno e humilhante que recebia da parte de seu marido. O administrador 

fazia das mulatas as verdadeiras senhoras da fazenda, levando-as para a cama do casal, onde a 

mulher era obrigada a presenciar suas carícias. Se ela se recusasse, ele a espancava e ela era 

insultada pelas escravas. Adèle, comovida e revoltada com tamanho desrespeito, tentou 

aconselhá-la a libertar-se do jugo de seu marido e abandoná-lo. Antes de deixar a fazenda, 

deixou-lhe seu endereço, dizendo-lhe que fosse procurá-la quando tivesse se cansado de sofrer 

e quisesse viver de seu próprio trabalho. Três meses mais tarde, a mulher do administrador 

bateria em sua porta, com um dos filhos nos braços. Adèle a contratou como empregada para 

cuidar dos negros domésticos e cuidar da roupa da casa. 

 

Dizer que me pagou, em seguida, com a mais profunda ingratidão é não 

ensinar nada a meus leitores. Que importa! Meu objetivo fora alcançado, eu 

desenvolvera em sua alma o sentimento de dignidade humana, e ensinara-a 

(sic) a trabalhar para viver; reabilitara-a moralmente e a curara fisicamente. 

A senhora Maria jamais me pôde esquecer, estou certa disso 
75

. 
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5. A SUBJETIVIDADE NA NARRATIVA DE 

ADÈLE TOUSSAINT-SAMSON: 

ENTRE MEMÓRIA, HISTÓRIA E FICÇÃO 

 

 

 

É desta natureza o estranhamento das viagens: não é nunca relativo ao 

outro, mas sempre ao próprio viajante; afasta-o de si mesmo, deflagra-

se sempre na extensão circunscrita de sua frágil familiaridade, no 

interior dele próprio. O distanciamento das viagens não desenraiza o 

sujeito, apenas diferencia o seu mundo... quando, é verdade, ele não se 

mostra demasiadamente compacto – e defendido – para deixar 

penetrar o tempo. 

Sérgio Cardoso, 1988, p. 347. 
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4. A SUBJETIVIDADE NA NARRATIVA DE ADÈLE TOUSSAINT-SAMSON: 

ENTRE MEMÓRIA, HISTÓRIA E FICÇÃO 

 

Na narrativa de viagem, o escritor–viajante é produtor do relato, seu 

organizador, e diretor de seu próprio personagem. Ele é narrador, ator, 

experimentador e objeto de experimentação, memorialista de seus próprios 

feitos e gestos, herói de sua própria história em um teatro estrangeiro do qual 

ele se faz analista, cronista e observador privilegiado. Ele é, sobretudo, 

convencido de que, por ser viajante, é também uma testemunha única
76

. 

 

Daniel-Henri Pageaux 

 

Na França, desde o século XVIII, o termo “viagem” significava tanto o deslocamento 

em si, como também o relato feito da viagem. Já então, o dicionário Richelet, em sua edição 

de 1759, propunha a seguinte definição para o vocábulo “viagem”: o livro que trata de 

qualquer viagem. A maioria deles é mal feita e  repleta de mentiras ou exageros77. 

Numa narrativa de viagem, um escritor, seja ele nômade ou sedentário, tem a 

prerrogativa de escrever sobre viagens reais ou imaginárias. Se um relato de viagem pode se 

basear, por exemplo, na reunião de anotações de um carnê de viagem – como é o caso de 

Adèle Toussaint-Samson –, é também capaz de trazer mil e uma peripécias fictícias que 

podem ter sido redigidas sem que o autor nem mesmo tenha colocado os pés fora de sua casa. 

Este é, por exemplo, o caso de um editor mencionado no prólogo de Adèle Toussaint Samson, 

que, sem jamais ter conhecido ou explorado o Brasil, escreveu e publicou uma novela que se 

passava no país e que “fez muito sucesso”, segundo ele mesmo. O autor-editor alegou ter-se 

servido de “alguns relatos mais ou menos verdadeiros sobre a América” e com eles ter 

costurado sua fábula 
78

. 

Qual seria então o status desse gênero, cuja confiabilidade estaria de imediato sujeita à 

suspeição? De acordo com Odile Gannier, em sua obra La littérature de voyage, a narrativa de 
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viagem é sempre “um ponto de vista, datado e subjetivo” (Gannier, 2001). Gannier afirma que 

a escrita do relato, frequentemente posterior à viagem, faz a descrição de seu percurso, das 

“coisas” vistas, das pessoas encontradas e de seus costumes, apenas vislumbrados e 

decodificados de acordo com as referências culturais do escritor. A questão do “real” então se 

coloca. É em vão que alguns gêneros literários tentem se disfarçar sob uma capa de 

objetividade. Gannier diz que o relato de viagem se mostra eminentemente subjetivo, “o que o 

autor às vezes admite, às vezes nega com insistência”. Ainda segundo ela, o relato de viagem 

é também um gênero no qual a personalidade do autor está presente e assume um papel 

preponderante. O autor organiza sua narrativa e ele mesmo a comenta e responde por sua 

veracidade.  

A preocupação de Adèle Toussaint-Samson com a veracidade de sua narrativa já se 

mostra na introdução do livro, quando ela se dirige ao leitor para lhe contar da grande 

dificuldade encontrada junto aos editores para publicar as notas que ela havia recolhido ao 

longo de sua extensa estadia no Rio de Janeiro:  

 

“E nunca lhes direi nada que não tenha visto, desejando que estas 

notas sobre o Brasil, na falta de outro mérito, tenham ao menos o de ser de 

uma inteira veracidade” 
79

. 

 

Adèle já aí, como em muitas outras observações do gênero feitas ao longo de seu 

relato, revela que não é capaz de questionar ou perceber a mediação do discurso e dos 

referentes culturais impregnados nela. Ela não discerne que, diante da descrição de outra 

cultura e de seus costumes, o problema de interpretação e de julgamento de valor se coloca.  

Assim é que ela descreve seu encontro com o editor-chefe de um dos principais jornais 

ilustrados de Paris. O tal editor resiste à publicação de sua obra, dizendo já ter tantos 

documentos sobre a América do Sul, e já ter publicado tanto sobre o Brasil, que o assunto já 

estava esgotado. Diante disso a autora coloca sobre a mesa toda a coleção do jornal que trazia 

consigo, argumentando que os três únicos artigos publicados sobre o Brasil eram ora 

extremamente sucintos e ultrapassados, ora assaz duvidosos. Adèle dirige-se então a outra 

folha ilustrada, onde o diretor lhe pergunta se há em seu relato “tigres, serpentes e 

missionários comidos pelos selvagens” (SAMSON, 2003, p.45). Surpresa, Adèle se defende: 
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Meu Deus! Não, respondi humildemente; venho propor-lhe um estudo sobre 

os costumes e usos de um país onde vivi por doze anos; digo o que vi e não 

invento nada 
80

.  

 

A preocupação com a verdade, que se encaixa perfeitamente com o espírito positivista  

e sua atitude genuinamente científica, baseada nas regularidades observáveis,  é um ponto 

essencial no relato de viagem: tramitamos pelo terreno do “documentário”. E Adèle insiste 

nisso, afirmando, ao menos dez vezes ao longo de sua narrativa (seis delas no prólogo), que 

tudo que diz é a mais absoluta verdade.  A noção de testemunho se impõe no relato do que ela 

viu, ouviu e viveu. Para a viajante, é a impressão trazida pelo olhar que permanece, dando ao 

relato o estatuto de verdade. O fato de ter estado presente, de ter sido testemunha ocular de 

um episódio ou de um hábito cotidiano qualquer, garante à sua narrativa o teor incontestável. 

 

Que fazer então? Renunciar a fazer publicar meus estudos sobre o Brasil, já 

que meus compatriotas não queriam absolutamente saber da ‘verdade 

verdadeira’ e eu, de minha parte, não queria zombar deles 
81

?  

 

Ainda que genuinamente bem intencionada, a autora não consegue evitar a marca de 

sua própria interpretação, num relato longe de ser neutro. Sem se dar conta, a autora projeta as 

ideias, prevenções e preconcepções da sociedade da qual ela é oriunda sobre as paragens e o 

povo que descobre, apropriando-se deles e, de certa forma, recriando-os na manifestação de 

suas observações. Se Adèle insiste em afirmar que seu relato é fiel, afiançando sua 

veracidade, a autora passa ao largo da isenção pretendida. Seu relato reflete sua experiência 

pessoal, e seu discurso, ancorado em preconcepções, é pontuado de críticas, objeções e 

desaprovação. A autora adapta, recorta, omite ou enfatiza fatos a seu bel prazer. Sua função 

de narradora a autoriza e garante sua liberdade de exprimir sua experiência pessoal. A 

experiência pessoal não só é lícita, como também é quase que uma obrigação do gênero. 

Segundo Gannier, são precisamente esses dois aspectos, aparentemente antinômicos – a 

credibilidade e a liberdade narrativa – que caracterizam a retórica deste gênero. Mas a questão 

se coloca quando um autor tenta apagar as marcas desta subjetividade. Nossa autora, 

pretendendo total imparcialidade, nega estar, ela também, ligada a um sistema de 

representação do mundo, a uma civilização em particular, com sistemas de compreensão 
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distintos e alguns mitos particularmente inscritos no imaginário coletivo. Sobretudo, ela 

assegura estar isenta da tentação de lançar mão de clichés associados a um exotismo voyeriste. 

 

Quando se apresenta um brasileiro entre nós, tem-se o hábito de fazer dele 

um pele-vermelha, de pôr-lhe jóias (sic) em todos os dedos e de lhe dar ares 

de selvagem ou de macaco. Eu quis que ele fosse mais bem conhecido; 

mostrei-o como é. (...) Permita-me ele, portanto, dizer-lhe seus defeitos 

assim como suas qualidades, a fim de que a imparcialidade empregada em 

meu julgamento dê a esse juízo todo o seu valor. Que ele saiba ouvir a 

verdade, é o sinal da força moral. 

 (...) e de esperar que estes esboços sobre os costumes brasileiros, 

absolutamente verdadeiros, pudessem ter algum interesse para meus 

compatriotas. Desejo-o e peço também aos brasileiros que os recebam bem; 

pois, o que quer que possam penar sobre eles, foram escritos por uma pena 

imparcial, mas amiga 
82

. 

 

Adèle parece não ter a menor consciência de que, pra ela também, diante do 

desconhecido, reações contraditórias se manifestam. Não considera suas reações como 

instintivas, passionais, que brotam diante da manifestação do que lhe é estranho. Não percebe 

que a surpresa pode também lhe provocar o horror. 

No final do século XVIII, o Guide des voyageurs en Europe, de Henrich Ottokar 

Reichard, reeditado inúmeras vezes e plagiado outras tantas, apresentava, em seu volumoso 

prefácio, “Observations générales et pratiques sur les voyages”, escrito pelo Conde de 

Berchtold, conselhos que instruíam sobre a melhor maneira de se viajar. O primeiro conselho 

dado pelo Conde de Berchtold orientava aqueles que pretendessem empreender uma viagem 

a, primeiramente, adquirir todos os conhecimentos necessários dentro de uma imensa 

variedade de disciplinas, discriminadas por ele, tais como legislação, história natural, 

mineralogia, arquitetura, geografia, agricultura, línguas, desenho, escrita, música, gostos em 

matéria de Belas Artes, a arte de nadar,  conhecimentos básicos de medicina, conhecimento 

dos homens, do governo e da pátria, enfim, entre outros conhecimentos mais técnicos, cuja 

aquisição era fortemente recomendada antes de dar início a qualquer périplo em terras 

estranhas. Sugeria-se consultar pessoas que já tivessem viajado e pudessem lhes passar suas 

experiências, mas, sobretudo, aconselhava-se muita leitura, pois, segundo Berchtold, as 

informações escritas tinham grande valor, já que a forma escrita possibilita uma reflexão mais 

amadurecida do que pode realmente ter utilidade para outro, que o relato verbal.  
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 Uma parisiense no Brasil é enriquecido de oito fotografias, de quatro fotógrafos 

diferentes, que foram publicadas já na edição de 1883 e que dão um caráter documental ao 

relato. Das oito imagens escolhidas pela escritora para ilustrar seu livro, quatro mostram-nos 

diferentes perspectivas da paisagem do Rio de Janeiro: O Pão de açúcar e a Igreja da Glória, a 

Capela  Imperial e a Igreja dos Carmelitas, o Aqueduto da Carioca e o Palácio do imperador 

em São Cristóvão; nas outras quatro, Adèle teve cuidado em selecionar imagens de diferentes 

tipos étnicos descritos pela autora:  duas negras, uma mulata e caboclos. Na segunda metade 

do século XIX, o desenvolvimento dos processos de reprodução fotomecânica procurava 

viabilizar o custo das imagens fotográficas que, por proporcionarem uma representação 

precisa da realidade, corroboravam para subtrair à narrativa seus traços de subjetividade. Para 

o viajante, o fato de ter estado presente a um evento, ou ter vivenciado hábitos cotidianos de 

certo lugar, faz dele uma testemunha ocular, garantindo, assim, um teor incontestável à sua 

narrativa. A impressão causada pelo olhar é a que fica e dá ao relato o estatuto de verdade. A 

problemática da verdade na criação de uma imagem de Brasil enfatiza o papel dos relatos de 

viajantes, notadamente o dos estudiosos naturalistas. Os viajantes tiveram em comum o olhar 

de observadores externos que enquadrava, de maneira classificatória, tipos, costumes e 

normas de comportamento. O mesmo tom de testemunha ocular que fornecia o status de 

verdade presente na escrita em trânsito já era identificado nos desenhos e aquarelas de 

pintores que acompanharam as expedições, como Rugendas e Taunay. O papel da experiência 

visual, tão constante no século XIX, com o crescimento do setor fotográfico, a partir de 1850, 

desempenharia uma função ainda mais determinante na figuração da realidade. 

Syvain Venayre esclarece que os viajantes eram incentivados a considerar a viagem 

como uma forma de aperfeiçoamento de sua formação. “Quaisquer que fossem as razões pelas 

quais se viajava, postulava Mme. de Genlis em 1880 – fosse por prazer, por razões de saúde, 

ou mesmo, como era seu caso, para fugir das consequências da Revolução francesa.”
83

 Para se 

tirar o máximo de proveito das possibilidades de se instruir através da viagem, era necessário 

se informar ao máximo sobre o destino, antes mesmo de partir. Os guias de viagem de bolso 

se multiplicaram no século XIX. A função deste era, tão somente, relembrar ao viajante aquilo 

que ele já sabia. Veneyre salienta que os editores dos guias de viagem faziam questão de 

explicar que as obras volumosas deveriam ser lidas e estudadas antes de partir, e que os guias 
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de bolso obviamente seriam levados na viagem com a função explícita de aide-memoire. O 

pequeno volume, então, ratificava  a principal função da viagem, que era, segundo Venayre, a 

de relembrar, através da experiência, aquilo que o viajante já tinha na memória. 

Evidentemente, o viajante não negligenciaria o seu papel de observador, valendo-se da 

ocasião para identificar, detalhar, confirmar ou corrigir as informações recolhidas 

previamente. Aliás, o Conde de Berchtold também dedicou longas páginas para orientar a 

maneira como os viajantes deveriam tomar notas de suas viagens, não confiando jamais na 

memória. Era preciso ter sempre papel, pluma e tinta à mão, tomando cuidado para não perder 

o bloco de notas, e atentando para transcrever as anotações para o diário todas as noites, sem 

deixá-las acumularem-se, evitando assim, o risco de deixar algo importante cair no 

esquecimento
84

. 

Venayre diz que, em seu próprio Art du voyage, Madame de Genlis, que nunca havia 

lido Reichard ou Berchtold, também insistia na necessidade de se manter um diário detalhado 

de sua jornada.  

Se negligenciarmos este ponto essencial, quanto mais objetos interessantes e 

novos virmos, mais as ideias que ficarão deles serão nebulosas; tudo se 

confundirá na cabeça mais organizada: o tempo, os lugares, os monumentos, 

as pessoas; seremos privados do prazer de nos lembrarmos claramente do 

que vimos, não poderemos nem mesmo comentá-los de uma maneira 

instrutiva ou interessante, diremos, com boa fé, coisas absolutamente falsas, 

e passaremos por mentirosos, sem jamais ter tido a intenção de mentir. É o 

que acontece com a maioria dos viajantes, a quem falta mais a memória que 

veracidade 
85

. 

 

 Podemos, a partir dessas instruções, ressaltar dois pontos fundamentais, que 

constituíram o objeto de nossa atenção até aqui. O primeiro diz respeito à intenção 

documental da viagem e seu relato. A viagem significava, não só um aperfeiçoamento 

pessoal, um enriquecimento cultural para si, mas também para o outro, seguindo o espírito de 

difusão do conhecimento, que dominou o período. Daí, a extrema preocupação, de alguns, 

pelo menos, com a fidelidade e a veracidade dos relatos. O segundo ponto concerne, 

justamente,  à questão das preconcepções fundamentadas, respaldadas e muito bem 
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solidificadas no espírito dos viajantes, muito antes que eles descubram por si mesmos a 

Alteridade. De sorte que, chegando a seu destino, o viajante não será, jamais, de todo 

surpreendido, mas seguirá uma trilha que lhe foi cuidadosamente traçada. 

Sérgio Cardoso, em seu ensaio “O olhar viajante (do etnólogo)”, afirma que nunca 

dantes a questão do olhar esteve tão no centro do debate da cultura e das sociedades 

contemporâneas, e que “as viagens revelam um inequívoco parentesco com a atividade do 

olhar” 
86

. O autor faz distinção entre os verbos ver e olhar, postulando que “o bom emprego 

de um ou de outro se recomenda consoante a maior ou menor intervenção e responsabilidade 

do sujeito no acontecimento da visão, que se guia pela razão da atividade e da passividade do 

vidente com seu encontro com o mundo” 
87

. 

A ação de ver, segundo Cardoso, é realizada  de forma discreta, passiva, ou, ao menos, 

reservada.  Conota uma certa espontaneidade ingênua da parte do vidente, que não imprime 

no que vê a marca de sua subjetividade. “Nele um olho dócil, quase desatento, parece deslizar 

sobre as coisas; e as espelha e registra, reflete e grava.” 

Em oposição ao ver, o olhar reforça a atuação do sujeito, transmitindo ao objeto visto 

suas referências prévias. O olhar “deixa sempre aflorar uma certa intenção, trai sempre um 

certo urdimento, algum cálculo ou malícia”. Ele é inquiridor e se direciona ao objeto de forma 

tensa e alerta, perscrutando-o e se defrontado, então, com “limites, lacunas, divisões e 

alteridade” 
88

.  

Podemos, então, reconhecer em nossa escritora-viajante, esse exercício perscrutador 

do olhar, como se “os olhos arrebatassem todo o corpo na empresa de exploração da 

alteridade”, no seu intuito de investigar, no seu desejo de ‘olhar bem’. O que poderá 

transformá-la mais ou menos, na mesma proporção em que ela se permitir penetrar por essa 

empreitada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
86

 CARDOSO, Sérgio. O olhar viajante (do etnólogo). In O olhar. São Paulo: Editora Schwarcz, 1988, p. 358. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras, tanto dissolvendo-as 

como recriando-as. Ao mesmo tempo que demarca diferenças, 

singularidades ou alteridades, demarca semelhanças, continuidades, 

ressonâncias. Tanto singulariza como universaliza. Projeta no espaço e 

no tempo um eu nômade. Reconhecendo as diversidades e tecendo as 

continuidades. Nessa travessia pode reafirmar-se a identidade e a 

intolerância, simultaneamente à pluralidade e à tolerância. No mesmo 

curso da travessia, ao mesmo tempo que se recriam identidades, 

proliferam diversidades. Sob vários aspectos, a viagem desvenda 

alteridades, recria identidades e descortina pluralidades. 
 

Octavio Ianni,  2003, p. 13. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Octavio Ianni, em A metáfora da viagem, afirma que a história dos povos “está 

atravessada pela viagem”. Estas podem ser reais ou metafóricas. Podem ser o deslocamento 

geográfico, espacial e temporal, ou apenas virtual e imaginário. Ele diz que, ao longo da 

história da humanidade,  toda sociedade, desde os clãs até os impérios, sempre trabalhou a 

viagem, “seja como modo de descobrir o ‘outro’, seja como modo de descobrir o ‘eu’”. O que 

se revela ser, então, o grande motor da viagem é o ultrapassar fronteiras, demarcar as 

diferenças e as semelhanças entre os povos. 

No século XIX, com a narrativa de viagem já consagrada e gozando de grande 

prestígio, vemos surgir a inserção das mulheres nesse papel, até então, restrito ao universo 

masculino. Podemos distinguir uma escrita feminina de viagem? A interseção entre gênero 

literário e identidade sexual divide críticos e autores. Porém, há algumas décadas, a volta das 

discussões feministas trouxe consigo a redescoberta de escritoras viajantes, que passaram a 

ser reeditadas e estudadas. 

Ainda que cuidando para não classificar a escrita feminina de viagem de forma a 

presumi-la uma categoria única e distinta, e considerando a diversidade de narrativa entre os 

relatos das viajantes, assim como suas diferentes perspectivas ideológicas, não podemos 

ignorar os traços de sua feminilidade, impressos na escrita de sua experiência e de sua 

maneira de ver e interpretar o Outro. Em seu artigo “Mulheres viajantes no século XIX”, 

Miriam Lifchitz Moreira Leite diz que “a principal semelhança entre os livros das mulheres 

viajantes é a grande capacidade de observação, que ultrapassa as diferentes circunstâncias 

singulares e as diferentes situações pessoais e políticas que enfrentaram, através do século 

XIX”. Os relatos das viajantes são cheios de riqueza de detalhes, sobretudo na descrição da 

intimidade dos espaços familiares, visto que essas escritoras, em geral, tinham maior acesso à 

privacidade do ambiente familiar, conversando com outras mulheres, compartilhando de 

detalhes do quotidiano das famílias brasileiras. E foi com aguda capacidade de observação 

que nossa autora, não só descreveu os espaços naturais e urbanos, com a multiplidade de seus 

componentes, como abordou e interpretou também o dia-a-dia dos habitantes da corte, de 

diferentes classes sociais, autóctones e imigrantes, homens e mulheres. Adèle, sendo mulher, 

pôde conhecer melhor um pouco dos sentimentos de suas congêneres, compartilhar seus 

problemas, desejos e frustrações, e, até mesmo, aconselhá-las. Sendo professora, circulou em 
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diferentes meios, tendo acesso tanto ao Palácio Imperial, onde seu marido dava aulas de 

dança, quanto às casas dos habitantes da corte imperial, de diferentes posições sociais.  

Frank Estelmann e Friedrich Wolfzettel, no prefacio do livro Voyageuses européenes, 

do qual são coautores, lembram-nos de que, no século XIX, uma economia narrativa que 

valorizava o sujeito, tomou o lugar do gênero descritivo orientado para o objeto. Mais aberta à 

narração autobiográfica que os escritos de viagem mais eruditos do século precedente, essa 

nova maneira de conceber os relatos de viagem, veio a favorecer a narrativa feminina, o que 

explicaria o avanço e crescente presença das mulheres no cenário das viagens.   

Adèle Toussaint-Samson se destacou entre a massa de mulheres viajantes que 

simplesmente acompanharam outros homens em seus deslocamentos, fossem irmãos, 

maridos, pais, grupos de arqueólogos ou missionários. Sua bravura é demonstrada não só pela 

coragem de empreender a viagem e se lançar no desconhecido, mas também pela sua firme 

motivação e empenho em publicar seu relato. Pois, no século XIX, a narrativa de viagem no 

feminino é também a história de muitos relatos que não tiveram a chance de ser publicados. 

Por isso, Adèle Toussaint-Samson desperta ainda hoje nossa atenção, como uma mulher 

audaciosa, cujos escritos contribuem como fonte privilegiada de acesso à história social do 

Rio de Janeiro em 1850, numa década em que pouco foi escrito sobre a cidade. Mas também, 

e principalmente, sua narrativa traz à luz um excelente corpus que nos permite a observação 

da visão dessa viajante, de seu ponto de vista, das lentes através das quais ela enxergou e 

interpretou a nossa terra. Sua contribuição nos possibilita, por um lado, a perspectiva do 

conhecimento de nós mesmos, mas, sobretudo, a possibilidade, através de seu discurso, de 

apreender aquilo que ela representa como indivíduo tributário do ideário de um tempo e um 

lugar específico, refletindo, como num espelho, a mentalidade de um grupo letrado, herdeiro 

das ideias do humanismo e das revoluções que transformaram a Europa – a França e a 

Inglaterra em particular – e que marcaram para sempre o pensamento ocidental.  

Mergulhar no texto de Uma parisiense no Brasil não é só embarcar na experiência de 

Adèle Toussaint-Samson no Rio de Janeiro de 1850; é também viajar no tempo e na história 

do mundo ocidental como um todo, procurando identificar as múltiplas vozes que 

direcionaram a sua ótica, construíram seu código de valores e se mesclaram em seu discurso. 

É revisitar o turbilhão de acontecimentos que mudaram drástica e definitivamente a face do 

mundo. É escrutinar essa França da era moderna que tanto nos influenciou, a nós, brasileiros, 

por tanto tempo, deixando marcas indeléveis em nossa cultura. É o esforço em refletir sobre 

essas relações interculturais, que pode produzir em nós um espírito crítico, não somente para 
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podermos discernir melhor como somos vistos pelo Outro e o porquê, mas também as 

possíveis interferências na maneira como nos enxergarmos até o dia de hoje. A história, é 

certo, é mais do que dinâmica, e o mundo em que vivemos se transforma e se recria, cada vez 

mais, numa aceleração assombrosa. Entretanto, mesmo que de forma conscientemente 

relativizada, admitindo que ao longo do tempo muitas águas rolaram e definitivamente já não 

somos mais os mesmos, como não se perguntar por que, ainda hoje, somos o país da 

malandragem, da corrupção, da preguiça, do pouco esforço, da extrema sensualidade, das 

mulatas (ou louras) com seus micro biquínis de lantejoulas, exibindo seus corpos esculturais e 

sua ginga para os turistas, o que é muito incentivado pelas agências de turismo e o governos, 

que nos vendem lá fora como o país do futebol, do sol, da rede com água de coco, das 

magníficas praias onde corpos bronzeados e belos derrières femininos se deleitam 

preguiçosamente sobre as areias? 

Ao voltar à terra natal depois de mais de uma década de permanência no Rio, Mme. 

Toussaint-Samson já não era mais a mesma. Todorov afiança que “a viagem coincide com a 

vida” e que esta não é outra coisa senão a trajetória do nascimento até a morte. Ele diz que “o 

deslocamento no espaço é o primeiro sinal, o mais evidente, da mudança; ora, quem fala da 

vida, fala de mudança.” O deslocamento físico implica também numa mudança interior. 

Mudança de si e mudança do Outro. Mudança de como se vê e se percebe a si mesmo, e 

mudança na percepção da Alteridade. Há muito de continuidade, mas há também muitas 

rupturas. Todorov lembra-nos de que, desde a Antiguidade, as viagens de descoberta e 

exploração do desconhecido são colocadas lado a lado com as viagens de retorno e de 

apropriação do que é familiar. “Os Argonautas são grandes viajantes, mas Ulisses também o 

é.” Chegada a hora de pisar de novo o solo francês, depois de mais de uma década vivida na 

América, Adèle experimenta a felicidade do reencontro com o que lhe é familiar. A visão dos 

lilases levaram lágrimas a seus olhos. Contudo, ela confessa que “muitas tristezas e 

desilusões” a esperavam. O país que parecia tão belo em sua lembrança parecia-lhe agora 

“estéril triste e cinzento” (2003, p.179). De volta ao país “do pensamento e do progresso” 

(2003, p.181), desacostumada que estava com sua “mesquinha civilização” (2003, p.180), 

Adèle não encontra mais o seu lugar na vida artificial das grandes cidades. Falta-lhe a 

generosidade do espaço, a profusão da vegetação, a imensidão do céu, a fartura da mesa, a 

abundância da água fresca da fonte. Mas parece que, mais que tudo isso, é o estranhamento da 

terra e das gentes que um dia deixou que a impede de se reencontrar.  “Que acontecera com o 

espírito gaulês? Que acontecera com a língua do século XVIII? Que acontecera com a 
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galanteria e a conversação de nossos pais? (...) Era eu que via mal ou as gentes de meu país?” 

(2003, p.181). Esta última pergunta que a autora se faz parece-nos revelar algo até então não 

percebido no discurso de Adèle Toussain-Samson. Não teria ela, finalmente, movido um 

pouco a pesada pedra das representações coletivas de sua civilização, quando confrontada 

com os costumes que lhe eram antes tão exóticos? Creio que podemos nos permitir pensar que 

as considerações comparativas entre os dois países, nesse ponto da vida e da experiência da 

autora, revelam que algumas das escamas de seus olhos começaram a cair e que, 

indubitavelmente, entre continuidades e rupturas, Adèle carrega um novo olhar sobre o 

mundo. 

 

Quem viaja larga muita coisa na estrada. Além do que larga na partida, larga 

na travessia. À medida que caminha, despoja-se. Quanto mais descortina o 

novo, desconhecido, exótico ou surpreendente, mais liberta-se de si, do seu 

passado, do seu modo de ser, hábitos, vícios, convicções, certeza. Pode abrir-

se cada vez mais para o desconhecido, à medida que mergulha no 

desconhecido. No limite, o viajante despoja-se, liberta-se e abre-se, como no 

alvorecer: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar 
89

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
89 IANNI, 2003, p. 30. 
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ANEXO B 

POEMA CANÇÃO DO EXÍLIO 

De Gonçalves Dias 
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Canção do Exílio 

Gonçalves Dias 

 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas tem mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

Em cismar, sozinho à noite, 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar - sozinho, à noite – 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu’inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 
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ANEXO B 

POEMA O ESCRAVO 

De Fagundes Varela 
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O Escravo 

Fagundes Varela 

Dorme! Bendito o arcanjo tenebroso 

Cujo dedo imortal 

Gravou-se sobre a testa bronzeada 

O sigilo fatal! 

Dorme! Se a terra devorou sedenta 

De teu rosto o suor, 

Mãe compassiva agora te agasalha 

Com zelo e com amor. 

Ninguém te disse adeus na despedida, 

Ninguém chorou por ti! 

Embora! A humanidade em teu sudário 

Os olhos enxugou! 

A verdade luziu por um momento 

De teus irmãos à grei: 

Se vivo foste, escravo, és morto...livre 

Pela suprema lei! 

Tu suspiraste como hebreu cativo 

Saudoso do Jordão, 

Pesado achaste o ferro da revolta, 

Não o quiseste, não! 

Lançaste-o sobre a terra inconsciente 

Do teu próprio poder! 

Contra o direito, contra a natureza, 

Preferiste morrer! 

Do augusto condenado as leis são santas, 

São leis porém de amor: 

Por amor de ti mesmo e dos mais homens 

Preciso era o valor... 

Não o tiveste! Os ferros e os açoites 

Mataram-te a razão! 

Dobrado cativeiro! A teus algozes 

Dobrada a punição! 

Por que nos teus momentos de suplício, 

De agonia ede dor, 

Não chamaste das terras Africanas 

O vento assolador? 

Ele traria a força e a persistência 

À tu’alma sem fé, 

Nos rugidos dos tigres de Benguela, 

Dos leões de Guiné!... 

Ele traria o fogo dos desertos, 

O sol dos areais, 

A voz dos teus irmãos viril e forte, 

O brado dos teus pais! 

Ele te sopraria às moles fibras 

A raiva do suão 

Quando agitando as crinas inflamadas 

Fustiga a solidão! 
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Então erguerás resoluto a fronte, 

E grande em teu valor, 

Mostrarás que em teu seio ainda vibrava 

A voz do Criador! 

Mostrara que das sombras do martírio 

Também rebenta a luz! 

Oh! Teus grilhões seriam tão sublimes, 

Tão santos como a cruz! 

Mas morreste sem lutas, sem protestos, 

Sem um grito sequer! 

Como a ovelha no altar, como a criança 

No ventre da mulher! 

Morreste sem mostrar que tinhan’alma 

Uma chispa do céu! 

Como se um crime sobre ti pesasse! 

Como se foras réu! 

Sem defesas, sem preces, sem lamentos, 

Sem círios, sem caixão, 

Passaste da senzala ao cemitério! 

Do lixo à podridão! 

Tua essência imortal, onde é que estava? 

Onde as leis do Senhor? 

Digam-no o tronco, o látego, as algemas 

E as ordens do feitor! 

Digam-no as ambições desenfreadas, 

A cobiça fatal, 

Que a a eternidade arvoram nos limites 

De um círculo mortal! 

Digam-no o luxo, as pompas e as grandezas, 

Lacaios e brazões, 

Tesouros sob o sangue amontoados, 

Paços sobre vulcões! 

Digam-no as almas vis prostitutas, 

O lodo e o cetim, 

O demônio do jogo, a febre acesa 

Em ondas de rubim!... 

E no entanto tinhas um destino, 

Uma vida , um porvir, 

Um quinhão de prazeres e venturas 

Sobre a terra a fruir! 

Eras o mesmo ser, a mesma essência 

Que teu bárbaro algoz; 

Foram seus dias de rosada seda, 

Os teus de atros retrós!... 

Pátria, família, idéias, esperanças, 

Crenças, religião, 

Tudo matou-te em flor no íntimo d’alma, 

O dedo da opressão! 

Tudo, tudo, abateu sem dó, nem pena! 

Tudo, tudo, meu Deus! 

E teu olhar à lama condenado 

Esqueceu-se dos céus!... 

Dorme! Bendito o arcanjo tenebroso 
Cuja cifra imortal, 

Selando-te o sepulcro, abriu-te os olhos 

À luz universal!  


