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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo discutir, no contexto do Romantismo brasileiro, 

aspectos relacionados à representação da natureza em duas obras de Visconde de 

Taunay (1843-1899) – Inocência (1872) e Céus e Terras do Brasil (1882) – o 

primeiro um romance sertanejo, o segundo um relato de viagem. Pretende-se 

explorar como a técnica do registro, ou seja, a construção da paisagem pelo viajante 

interfere no trabalho do ficcionista, tendo em mente a equivalência muitas vezes 

estabelecida entre natureza e paisagem, e suas implicações na construção de uma 

perspectiva literária sobre o mundo natural do Brasil. Além disso, é importante 

entender a tradição de viagem – já que Taunay era um viajante – não apenas como 

produtora de conhecimento científico, mas também de impressões esteticamente 

válidas para os propósitos nacionais. Anne Cauquelin afirma em A invenção da 

paisagem que “as palavras podem mentir; a imagem, por seu lado, parece fixar o 

que existe” (2007, p.93), isto é, o que vemos acaba fixando-se com mais facilidade 

ao nosso imaginário. Taunay, portanto, parece utilizar desse “poder da imagem”, já 

que sua escrita se volta para o elemento visual, com grande predominância de 

descrições construídas a partir de referências à linguagem do desenho e da pintura, 

e mesmo sua narrativa se traduz em termos plásticos, ecoando aqui Antônio 

Cândido. A natureza observada e traduzida por Taunay é transformada em 

paisagem, já que se constrói uma sensação, diante das suas descrições, que nos 

remete a observações de quadros/cenas, ou seja, o mundo natural limitado a um 

enquadramento, totalmente organizado e ornado. Propõe-se um estudo que consiga 

averiguar a representação da natureza nas obras de Visconde de Taunay, tendo em 

vista a relação de trânsito textual entre os relatos de viagens e o seu romance no 

processo de construção de uma paisagem brasileira. Além disso, convém considerar 

aspectos da ciência romântica que são importantes para a compreensão das obras 

do autor estudado, uma vez que são colocados em relação o estético e o empírico. 

Palavras-chave: Visconde de Taunay; Romantismo; relato de viagem; natureza; 

paisagem; Ciência Romântica.  



 
 

ABSTRACT 

This dissertation aims to discuss, within the context of Brazilian Romanticism, 

aspects related to the representation of nature in two works by the author Visconde 

de Taunay (1843-1899) – Inocência (1872) and Céus e Terras do Brasil (1882) – the 

first, a “sertanejo” novel, and the second,  a travel report. It is intended to explore 

how the register technique, that is, the construction of the landscape by the traveler 

interferes in the work of the fiction writer, keeping in mind the equivalence 

established between nature and landscape, and its implications in the construction of 

a new literary perspective on Brazil’s natural world. Moreover, it is important to 

understand the tradition of the voyage – since Taunay was a voyager – not only as a 

producer of scientific knowledge, but also of aesthetically valid impressions for 

national purposes. Anne Cauquelin affirms in A Invenção da Paisagem that “words 

can lie; the image, on the other hand, seems to fixate what already exists”1 (2007, p. 

93, free translation), which means that what we just saw ends up fixating it selfmore 

easily in our imaginary. Taunay, therefore, seems to use this “power of the image”, as 

his writing turns to visual elements, dominated by descriptions constructed from 

references to the languages of drawing and painting, and even his narrative 

translates itself in to visual terms, with Antônio Cândido being echoed here. The 

nature observed and translated by Taunay is transfored into landscape, since from 

his descriptions one may feel as if observing a painting or a scene, which means the 

natural world is limited to a framework, fully organized and ornate. The purpose of 

this thesis in to enamine the representation of nature in the works of Visconde de 

Taunay, keeping in mind the relation of textual transit between the travel reports and 

his novel in the process of constructing a Brazilian landscape. Furthermore, I shall 

also consider aspects of romantic science that are important to the understating of 

the author’s works in question, once they are put in relation with the aesthetics and 

the empirical. 

Keywords: Visconde de Taunay; Romanticism; travel report; nature; landscape; 

Romantic Science. 

 

 

                                                             
1
 “a imagem, por seu lado, parece fixar o que já existe” 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - The Witch's Sabbath, 1635-54 ................................................................. 40 

Figura 2 - A Tempestade, c.1505, óleo sobre tela, 82 x 73 cm, Giorgione, Galleria 

dell’Accademia, Veneza, Itália. ................................................................................ 55 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

Introdução ................................................................................................................ 10 

1. Taunay, um viajante .......................................................................................... 18 

1.1 Visconde de Taunay e sua época .......................................................................................... 18 

1.2 Relatos de viagens no romantismo brasileiro ............................................................................. 22 

1.3. Céus e Terras do Brasil: uma leitura do relato ........................................................................... 28 

2. Ver, saber e escrever ........................................................................................ 43 

2.1 Conhecimento científico e estético ...................................................................................... 43 

2.2 Natureza feito paisagem ...................................................................................................... 52 

3. O olhar do artista entre o relato e a ficção ......................................................... 63 

3.1 Quadros humanos e de costumes ........................................................................................ 63 

3.2 Quadros da natureza em Inocência ............................................................................................ 75 

Conclusão ................................................................................................................ 82 

Referências bibliográficas ........................................................................................ 87 

 

  



10 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O dicionário Houaiss define a palavra sertão como uma: 

 
 
1.região agreste, afastada dos núcleos urbanos e das terras cultivadas. 2. 
Terreno coberto de mato, afastado do litoral. 3. A terra e a povoação do 
interior; o interior do país. 4. Toda região pouco povoada do interior, em 
especial, a zona mais seca que a caatinga, ligada ao ciclo do gado e onde 
permanecem tradições e costumes antigos. (...). (HOUAISS, A.; VILLAR, M. 
S.: 2001, p. 2558)  

 
 

Há uma vasta discussão sobre o vocábulo sertão; Gustavo Barroso (1947) 

afirma que, de maneira geral, essa palavra portuguesa nada mais é que uma 

abreviatura da palavra desertão, com significado de grande deserto. Derivada da 

palavra latina desertus, expressa o sentido de interior, corações das terras. Sertão, 

na minha experiência, era um lugar no qual eu não gostaria de estar, pelas diversas 

dificuldades que ali estariam presentes.  

Ainda na graduação fui apresentada ao romance Inocência (1872), no 

momento em que fazia Iniciação Científica. Quando comecei a discutir as ideias que 

estavam presentes no livro, muitas perguntas e dúvidas surgiram a partir da 

natureza apresentada por Taunay. O livro me deixou inquieta, talvez por gostar tanto 

de imagens e conseguir, a partir dos seus escritos, observar uma paisagem que eu 

nunca havia visto: o sertão do Mato Grosso. Eu não tinha muitas leituras sobre o 

romance e muito menos sobre o autor, e o mestrado me deu essa possibilidade de 

conhecer mais e melhor ambos. 

Inicialmente, por Inocência ser um dos romances de Taunay mais 

conhecidos e estudados pela crítica, optei por estudar outro texto do autor: A 

mocidade de Trajano (1871), romance muito interessante, em que Taunay trata de 

assuntos importantes, como a escravidão e o estrangeirismo. No entanto, no 

decorrer do curso de mestrado, percebi a necessidade de estudar o livro que mais 

me inquietava. Acabei lendo também outros textos do escritor que, todavia, não 

constituíam romances, mas sim textos documentais – Céus e Terras do Brasil (1882) 

–, e percebi que havia algo que me intrigava bastante: existia uma transição textual, 

que defendo aqui como a conexão entre o romanesco e o registro documental. 
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Sendo assim, estudei, nesta dissertação de mestrado, o romance Inocência e o 

conjunto de relatos de Céus e Terras do Brasil: cenas, tipos, quadros da natureza, 

fantasia (1872), na tentativa de compreender como a representação da natureza 

acontece na ficção e no texto documental do autor. 

A escolha de obras do Visconde remete a sua origem enquanto filho de Félix 

Emílio Taunay, um dos fundadores da Academia Imperial de Belas Artes do Brasil, e 

neto de Nicolau Antonio Taunay, um pintor paisagista que foi um dos preceptores de 

D. Pedro II. A relevância conferida à ascendência familiar deve-se à compreensão 

de que a inserção de Taunay em uma família de paisagistas teria implicações nos 

modos de descrever o ambiente natural em seus textos. Taunay dominava muitos 

conhecimentos: foi pintor, engenheiro, militar, professor, político, historiador, 

sociólogo, romancista e memorialista. Quando falamos da sua importante 

contribuição para a literatura, não nos referimos apenas à ficção, mas também à 

diversidade de sua obra, que conta com relatos de viagem. A seguir por esse viés, 

optamos por textos de natureza ficcional e documental para a composição do 

corpus, mais precisamente Inocência e Céus e Terras do Brasil, como já dito.  

Na prosa de Taunay, identificamos fragmentos que constituem sua escrita 

como fluida, permitindo assim o trânsito do texto documental para o ficcional, e do 

ficcional para o documental. Isso pode ser considerado quando o primeiro capítulo 

do romance estudado é o mesmo capítulo que abre Céus e Terras do Brasil. Há 

apenas uma diferença, já que em Inocência foram introduzidas duas epígrafes que 

tentamos justificar no decorrer do texto. Acreditamos, no entanto, que essa 

característica de escrita só foi possível pela sua vivência no lugar que descreve, ou 

seja, a experiência in loco. Em Visões do Sertão (1923), outro texto documental de 

Taunay, ele diz textualmente que algumas das personagens do seu romance foram 

retiradas da sua experiência com a observação.  

Taunay foi um homem que viajou bastante por conta do seu ofício como 

militar, e foi a partir desses trânsitos que escreveu os seus textos mais famosos. 

Essa questão do testemunho tem uma relação forte com a sua literatura, visto que 

ele observava a natureza e seus componentes, para depois transcrevê-los em suas 

histórias e documentos.  

Nesse contexto, o que está sendo proposto nesse texto é um estudo sobre a 

representação da natureza brasileira no romance Inocência e no livro de viagem 

Céus e Terras do Brasil, tendo em vista a relação de transição textual no processo 
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de construção de uma paisagem nacional. Da mesma forma, o estudo da 

representação do mundo natural, na perspectiva proposta, parte da ligação da 

ciência romântica com a escrita de letrados brasileiros.  

A necessidade de renovação dos estudos relativos ao século XIX é algo que 

precisa ser ressaltado, especialmente na crítica literária, a fim de apresentar 

perspectivas diferentes das já consolidadas e, assim, contribuir para a produção de 

conhecimento novo. Assim, esta  dissertação representa uma tentativa de atender à 

demanda de novas propostas de reflexão sobre a construção de paisagens na 

literatura ficcional romântica brasileira.  

Maria Lidia L. Maretti, em O Visconde de Taunay e os fios da memória 

(2006), relembra a discussão sobre a questão do valor e da literariedade. Nesse 

sentido, entende-se que a obra de Taunay, no seu conjunto, é considerada pela 

crítica historiográfica brasileira como inferior à de outros autores – na verdade, os 

críticos considerados canônicos acabam excluindo do seu conjunto o que não 

corresponde aos critérios de valorização. Como exemplo, cito o crítico Antonio 

Candido, que, no livro A formação da Literatura Brasileira (1981), considera que 

“poucos fizeram levantamento tão cabal do país quanto Alfredo de Taunay” (1981, 

p.296), e complementa afirmando que o autor “só fez descrever as suas cidades e 

campos, a natureza e o homem, preocupado em registrar, depor, interpretar” (1981, 

p.296). Ainda nesse texto, Candido chega a compará-lo ao escritor José de Alencar, 

colocando o autor de Inocência em uma escala de posição menor. 

As perspectivas defendidas e consolidadas pela historiografia definem os 

textos mais estudados do autor, caso de A Retirada da Laguna e Inocência. Por 

isso, a escolha deste último para compor o corpus da dissertação atende à proposta 

de realizar uma revisão do posicionamento crítico que condena a descrição na ficção 

e desqualifica a obra a partir desse critério. 

Ainda na tentativa de renovação crítica literária, investigamos a relação de 

influência que a ciência romântica assume nos textos de Taunay, na medida em que 

ajuda a compreender a representação da natureza feita pelo autor e, deste modo, 

entender a associação que na maioria das vezes se estabelece entre o mundo 

natural brasileiro e a construção de uma identidade nacional no século XIX. Daí se 

ter pesquisado também a relação de trânsito entre seus escritos. Na verdade, 

tentou-se entender como a representação da natureza articula essa mobilidade entre 

modos de escrita. O vínculo com a viagem é outro aspecto importante para 
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interpretar essa proposta de trânsito textual, pois é através do trânsito no sertão – é 

importante perceber que Taunay apresenta uma paisagem sertaneja, sendo  um 

autor que não trata do litoral – que a paisagem é retratada.  

Apostamos aqui que, para a renovação desses estudos e a superação de 

lugares-comuns é preciso, portanto, propor abordagens sugeridas pela reflexão 

crítica e teórica contemporânea.  Diante disso, trabalharemos com textos de Maria 

Lidia L. Maretti, Alcides Bezerra e Mary del Priore para uma discussão que leve em 

consideração a formação e vida de Visconde de Taunay, a fim de entender como 

funciona a relação do autor, sob perspectiva biográfica, com a representação da 

natureza. 

No primeiro capítulo, trata-se Taunay como um escritor-viajante, pois, de 

fato, ele era um viajante. Foi um militar que deveria viajar por ofício, afinal, viajou 

para lutar na Guerra do Paraguai, e muitos de seus relatos são oriundos dessa 

experiência vivida. Nesse momento da dissertação, contaremos com estudiosos 

como Olga Castrillon-Mendes, que faz uma reflexão sob viés memorialista de 

Taunay. Para nos ajudar a pensar a viagem, elemento importante nessa perspectiva 

tomada, considerou-se uma importante contribuição o estudo de Flora Sussekind em 

seu livro O Brasil não é longe daqui (1990), bem como a tese de doutoramento A 

viagem e a escrita: uma reflexão sobre a importância da viagem na formação e 

produção intelectual de escritores-viajantes brasileiros (2002), da pesquisadora 

Claudete Daflon, o livro Cientificismo e Sensibilidade Romântica, da historiadora 

Márcia Naxara (2004), e a coletânea por ela organizada, Conceitos e Linguagens: 

construções identitárias (2013). 

Em um segundo momento, foi feita uma discussão sobre o que chamou-se 

de ciência romântica e conhecimento estético, pautada em estudos sobre Alexander 

Von Humboldt, a exemplo do que é desenvolvido na biografia proposta por Andrea 

Wulf em A Invenção da natureza (2016), que trabalha a vida e as descobertas do 

cientista alemão. Além disso, utilizaremos os estudos de Lucia Ricotta, em que ela 

problematiza a designação de uma ciência romântica e faz uma discussão muito 

importante sobre a ciência de Humboldt. Para trabalhar diretamente com os estudos 

de ciência romântica, utilizamos a tese de doutoramento de Marcelo Fetz, uma 

análise sobre o desenvolvimento sob a perspectiva sociológica da ciência romântica 

no Brasil. 



14 
 

Nesse trabalho, foi desenvolvida uma argumentação sobre os significados 

de natureza e paisagem, termos correntemente tratados como semelhantes, mas 

que teóricos como Anne Cauquelin e Michel Collot compreendem como diferentes. 

Cauquelin afirma que “a paisagem é uma construção” (2007), e é nesse sentido, de 

construção de paisagem, que tracei esta pesquisa, entendendo o gesto de Taunay 

como parte de uma perspectiva do olhar.  

Todas as reflexões dos autores indicados foram consideradas no contexto 

do romantismo brasileiro, do qual participou Visconde de Taunay. Consideram-se 

trabalhos críticos consolidados como os de Antonio Candido, sem deixar, porém, de 

problematizar a perspectiva eurocêntrica representada pelo autor, de modo a 

questionar critérios estabelecidos e tradicionalmente empregados pela crítica. Foram 

investigadas outras possibilidades de leituras e parâmetros que não apenas os 

europeus. Em outras palavras, as reflexões que se pretendeu desenvolver na 

dissertação foram construídas a partir de problemas locais, ou seja, compreendeu-

se que a apreciação da produção literária no Brasil demanda estabelecimento de 

critérios próprios, o que não seria possível por meio de importação de ideias e 

modelos.  

A pesquisa trilhou caminhos para responder como, na produção de Visconde 

de Taunay, a construção da paisagem pelo viajante interfere no ofício do romancista. 

Nesta análise, foi considerado o seu envolvimento na composição de uma 

perspectiva literária sobre a natureza brasileira. É importante deixar claro que o 

estudo proposto não seguiu o mesmo caminho que o de Flora Sussekind em O 

Brasil não é longe daqui, no qual a pesquisadora, ao apresentar o início da ficção 

brasileira, revela a importância que a viagem vai assumir na configuração do 

narrador nos textos brasileiros do século XIX. Sussekind destaca, também, a 

relevância que os relatos de viagem de estrangeiros tiveram para os românticos, e 

como a visão desses viajantes de outros lugares influencia a representação de Brasil 

no romantismo. Ainda que não tenha seguido o caminho dela, a sua pesquisa foi de 

grande importância para a minha: no entanto, o objetivo foi entender os processos 

cruzados entre o relato de viagem e a produção romanesca de Visconde de Taunay 

de modo a evidenciar contaminações entre o científico e o estético na representação 

da natureza brasileira.  

A produção teórica e crítica foi muito importante para uma orientação inicial, 

de modo a permitir que o contato com os textos estudados possibilitasse: refletir 
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sobre o contexto do romantismo no século XIX; estabelecer o que se entende como 

ciência romântica; compreender questões trazidas pelo romance ou pelo relato; 

analisar a viagem como método importante para o conhecimento científico e a 

experiência estética; e considerar a própria construção da natureza como parte da 

identidade nacional.  

Foi possível observar, nas obras escolhidas para compor o corpus dessa 

pesquisa, a representação da paisagem como deslumbrante e grandiosa, o que nos 

remete ao sublime romântico. Kant, em sua Crítica da faculdade do Juízo (1993), 

contribui para a definição do termo ao afirmar ser o “sublime aquilo que é 

absolutamente grande, e notando que a beleza se liga à forma do objeto, tendo, 

assim, limites, e que o sublime é caracterizado pelo informe e pelo ilimitado”(1993, 

p.204). Na perspectiva Kantiana, a natureza seria o objeto que suscitaria a ideia do 

sublime naquilo que denota poder e grandeza. Entende-se que essas características 

de poder e grandeza são representadas por Taunay em ambos os textos que 

constituíram o corpus dessa dissertação.  

Além de considerar a representação da natureza como sublime, pensou-se 

que sua construção como paisagem, segundo as propostas de Anne Cauquelin e 

Michel Collot, fazia parte da execução de um projeto, ou seja, mostrar a natureza 

brasileira como ideal e o homem brasileiro sendo associado a ela. 

Percebeu-se ainda que os quadros naturais “pintados” nesses textos sofrem 

uma grande influência de Alexander von Humboldt, no sentido de apresentar uma 

natureza empírica, de dar a ver ao seu leitor a partir de uma experiência que 

também é estética. Olga Castrillon-Mendes, em artigo “Mato Grosso na literatura 

brasileira: imagem, memória e viagem” (2009), afirma que Taunay: “constrói uma 

obra articulada entre o sentimento e a razão, irremediavelmente marcada pela 

estética da natureza” (2009, p.84) e que “constrói uma imagem [...] para além da 

mera produção do natural”. (p.84) 

Ademais, ao tratar preliminarmente a relação de transição entre os textos de 

Taunay, foi possível perceber que no romance estudado havia uma forte 

interferência dos relatos do escritor enquanto viajante. Por esse viés, obras como A 

Retirada da Laguna (1867)2 abrangem uma referência importante, já que alguns de 

                                                             
2 Não foi escolhido o livro A Retirada da Laguna pelo fato de Céus e Terras do Brasil possuir um capítulo 
idêntico ao romance. Além disso, Taunay, nesse texto documental, faz uma seção apenas para o que ele chama 
de Fantasias, e esse capítulo do relato é importante para o que se foi proposto neste trabalho.  



16 
 

seus romances foram baseados nessa experiência de guerra. O escritor trabalha 

com a sua vivência in loco, e neste momento temos a relação de “sentimento 

natureza”, tal qual propõe Humboldt. Ele sente a natureza, o local, as pessoas, e 

escreve sobre esses elementos. Além disso, o que interessa nesta pesquisa é que 

nos relatos de Taunay há também o ficcional. Por isso foi interessante pensar em 

como a descrição técnica interfere nos seus escritos. É preciso esclarecer que, 

inicialmente, essa questão seria analisada com mais atenção; no entanto, devido ao 

tempo, não foi possível dar ao assunto a atenção que merecia. 

O primeiro capítulo desta dissertação, portanto, foi voltado para a relevância, 

nesta pesquisa, de Taunay ser um viajante. Ademais, fez-se longa discussão sobre 

a sua biografia, para que fosse compreendida a importância da influência familiar, 

por ter ascendentes paisagistas, em suas composições, e por conta da sua 

formação. Entende-se que a vida de Taunay faz parte da sua constituição como 

escritor descritivo da paisagem brasileira. Ao longo do capítulo, apresentei alguns 

dos seus textos e relatos, não deixando de conectar as criações textuais à viagem. 

O deslocamento sempre fez parte da vida do autor de Inocência, e isso é mostrado 

para conferir legitimidade nos seus textos documentais e também nos textos 

românticos. Para finalizar a seção, fiz uma análise do relato de viagem Céus e 

Terras do Brasil, refletindo sobre o comportamento assumido de Taunay em transitar 

pelo modelo poético e documental. O texto que, alocado como documento, possui 

características de escritos ficcionais, me permitiu perceber também a questão da 

descrição e do conhecimento empírico, o que me levou à aproximação com o 

movimento científico que acontecia no Brasil, chamado por Marcelo Fetz de 

Segunda Revolução Científica, ou Ciência Romântica.   

O segundo capítulo, por sua vez, tem como foco a discussão sobre o que 

chamou-se de conhecimento científico e estético. Num primeiro momento, fiz uma 

argumentação sobre o termo Ciência Romântica, percebendo que é uma expressão 

contraditória. Contudo, Marcelo Fetz, autor utilizado para pensar o desenvolvimento 

dessa ciência no Brasil, desenvolve a tese de que o pensamento científico natural no 

país inicia seu processo de difusão através de uma ciência organizada entre a 

“razão científica e a fruição artística” (2013, p.1). Trabalhou-se seguindo esse viés, 

já que se entende que a ciência foi uma prática utilizada por viajantes-naturalistas no 

século XIX. Aproximou-se o pensamento e o modelo de escrito de Taunay ao do 

cientista alemão Alexander von Humboldt, para que se pudesse fazer uma análise 
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mais precisa de conhecimentos estéticos, por ser o autor alemão um dos pioneiros 

nessa descrição técnica. Em seguida, entrei em uma discussão para compreender a 

diferenciação entre natureza e paisagem. Sabe-se que estas palavras estão ligadas 

e que, às vezes, são confundidas, porém, tentei demonstrar que possuem 

significados diferentes. A natureza aparece como uma forma de totalidade, enquanto 

a paisagem como uma construção. 

No terceiro capítulo, foi feita uma análise do romance Inocência sem deixar 

de compará-lo ao texto documental, com o intuito de comprovar a escrita fluida de 

Taunay. Além da comparação por conta da escrita, percebeu-se, com a pesquisa, 

alguns efeitos que são considerados tanto no documento quanto no texto romântico, 

a exemplo dos quadros escritos pelo escritor. Assim como no relato, em que 

apontou-se os quadros da natureza, neste momento, percebeu-se ainda os homens 

e os costumes daquele local.   

No projeto de pesquisa dessa dissertação tinha como hipótese a 

transitoriedade entre os textos documentais e ficcionais de Taunay. Então, por conta 

disso, a pesquisa se propôs a explorar como a técnica do registro – ou seja, a 

construção da paisagem pelo viajante – interfere no trabalho do ficcionista, tendo em 

mente a equivalência muitas vezes estabelecidas entre natureza e paisagem e suas 

implicações na construção de uma perspectiva literária sobre o mundo natural do 

Brasil.   
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1. TAUNAY, UM VIAJANTE 

 

1.1 Visconde de Taunay e sua época 

 

A família francesa Taunay3 chega ao Brasil no ano de 1816. No início desse 

ano, a convite de D. João VI, deslocam-se para o Brasil, temerosos com as 

consequências da queda de Napoleão Bonaparte na França, artistas que faziam 

parte da Academia de Belas Artes; entre eles: Joachim Lebreton (1760-1819), Jean 

Baptiste Debret (1768-1848), Nicolas Antoine Taunay (1755-1830), Auguste 

Grandjan de Montigny (1776-1830) e o escultor Auguste Marie Taunay (1768-1824). 

Esse grupo de artistas ficou conhecido na história brasileira pela denominação de 

Missão Artística Francesa, e teve “um papel bastante relevante na nova vida cultural 

brasileira” (Joseph Jurt, 2012, p.482). A inclusão de um novo estilo de pintura – o 

estilo neoclássico – é um dos feitos, num contexto em que o Brasil ainda era 

marcado pelo barroco colonial. A criação de uma Academia de Belas Artes Brasileira 

também foi realizada com a ajuda desses artistas e arquitetos.  

Em 22 de fevereiro de 1843, nasce Alfredo Maria Adriano d’Escragnolle 

Taunay, neto do pintor paisagista Nicolas Antoine Taunay, filho de Félix Émile 

Taunay (1795-1881), um dos preceptores e amigo do Imperador D. Pedro II, também 

pintor que dirigiu a Escola Nacional de Belas Artes, e de D. Gabriela Hermínia de 

Robert d’Escragnolle, baronesa de Taunay (1815-1899). Visconde de Taunay foi um 

homem de muito preparo intelectual e artístico, ele era um produto de sua casa. 

Tinha uma formação híbrida, segundo Antonio Candido indica na Formação da 

Literatura Brasileira (1981 [1959]) por sua família ser francesa: possuía uma 

educação franco-brasileira, além de parentesco com artistas plásticos e escritores. 

Sendo aprovado nos exames preparatórios do colégio Pedro II, tornou-se bacharel 

em Letras aos quinze anos, muito antes do que era esperado de um aluno dessa 

idade. 

Seu desejo inicial era formar-se médico; no entanto, sua família entendia 

que era uma profissão servil, “não condizente, portanto, com a nobreza a ser 

mantida na família” (Maretti, 2006, p.29). Por isso, em 1859, matriculou-se na Escola 

Militar, “tendo sido na verdade quase uma imposição dos pais” (2006, p.29). Ser 

                                                             
3 As informações biográficas foram retiradas de Maretti (2006), Mary del Priore (2011) e Prado (2013) 
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militar, então, funcionava como uma tradição familiar. Essa imposição da profissão 

do escritor foi muito importante para sua formação como artista, já que foi diplomado 

como engenheiro geógrafo e bacharel em ciências físicas e matemáticas. Além 

disso, foi professor da língua francesa, ensinou geologia, mineralogia e botânica; 

essa capacidade de conhecer e entender temas tão variados é comprovada em suas 

obras – tanto nos textos documentais, quanto nos seus romances.  

Em 1864, dirigiu-se ao curso de Engenharia Militar, contudo, antes de 

terminar, por carta assinada pelo Imperador, foi promovido a tenente da artilharia 

com “aprovação em todas as matérias do curso e grau 10 na classificação geral” (del 

Priore, 2011, p.11). No penúltimo ano do curso, Taunay teve de abandoná-lo e 

seguir como secretário de uma comissão de engenheiros para o Mato Grosso por 

conta da Guerra do Paraguai, iniciada com a invasão do Paraguai ao sul do Mato 

Grosso, atacando a província da Argentina, com o intuito de penetrar o Uruguai. Por 

conta disso, os representantes dos três países atacados juntaram-se e firmaram o 

acordo da Tríplice Aliança.  

Visconde de Taunay, ainda com 22 anos, recebeu a notícia de uma 

expedição que se organizava para atacar a República do Paraguai, saindo de São 

Paulo em julho de 1865 e chegando ao seu destino em janeiro de 1867. Mesmo com 

o pedido de seu pai Félix ao Imperador para que o filho não participasse da guerra, a 

sua nomeação saiu e o jovem Taunay partiu junto à coluna expedicionária. O 

escritor passou por muitas aventuras durante esse momento de sua vida, segundo 

Maretti: “Destas participações na guerra resultaram muitos títulos de sua obra 

completa [...] nos quais se percebe a grande variedade de motivos que o levou à 

escritura” (2006, p.31). A atitude observadora do engenheiro durante sua passagem 

pela guerra acabou influenciando seu modelo de escrita: “esses textos vão desde 

aqueles que, escritos no calor da hora, relatam o dia-a-dia das campanhas com 

profusão de detalhes técnicos e descritivos” como também “os escritos 

posteriormente, com elaboração diferenciada, suscitados e sugeridos pela memória 

que foi se acumulando em face dos acontecimentos bélicos” (2006, p.31). 

Em 1867, foi promovido a primeiro-tenente, depois de ter sido escolhido para 

levar notícias ao governo imperial, notícias da guerra. Publica no mesmo ano o 

Relatório Geral da Comissão de Engenheiros, que foi escrito no decorrer do 

combate do Mato Grosso. Em 1868, lançou Cenas de viagem, cujos primeiros 
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escritos, segundo Mary Del Priore, foram discutidos junto ao Imperador, que se 

tornou seu amigo pessoal.  

Percebe-se que Alfredo Taunay participou ativamente da vida intelectual, 

artística, política e cultural brasileira de sua época. Como político, foi presidente das 

províncias de Santa Catarina e Paraná, além de ocupar vários outros cargos. É 

interessante saber que Taunay era filiado ao Partido Conservador, no entanto, 

Maretti destaca que existia “um traço reformista-modernizador da atuação política de 

Taunay, coerente com suas ideias, tidas como avançadas para a época” (2006, 

p.32) era um homem com ideias diferenciadas e mais liberais. Enquanto seu partido 

era ainda a favor da escravatura, ele defendia o fim, a abolição desta. Também era 

defensor da monarquia e de D. Pedro II; além disso, deu apoio à instituição do 

casamento civil no país.  

Alcides Bezerra (apud MARETTI, 2006, p.50) define o talento do escritor 

como “polimórfico”, ou seja, Taunay escreveu sobre muitos temas e também em 

gêneros diferentes: contos, romances e relatos de viagens; além dos textos 

documentais, políticos, científicos, traduções, composições musicais, discursos e 

muitos outros. O autor foi membro e fundador da Academia Brasileira de Letras 

(ABL), com a cadeira de número 13; tradutor de textos para o francês e para 

português, colaborador da Revista Brasileira e associado do Instituto Historiográfico 

e Geográfico Brasileiro (IHGB). No entanto, mesmo sendo muito importante para o 

Brasil, e com participações relevantes em diversos cargos de instituições 

respeitáveis, apenas duas de suas obras são consideradas pela crítica como 

valorosas: A Retirada da Laguna (1871) e Inocência (1872). 

Toda essa apresentação do escritor não foi feita apenas a modo de exibi-lo. 

Na verdade, a sua formação tem uma grande importância na maneira como ele 

escreveu os seus textos. O teórico Antonio Candido, em capítulo de título “A Corte e 

a Província”, na Formação da Literatura Brasileira (1981), afirma que Taunay é “um 

caso raro da literatura do tempo, para a qual trouxe uma rica experiência de guerra e 

sertão” e continua dizendo que esse conhecimento se deu “depurada por 

sensibilidade e cultura nutridas de música e artes plásticas” (1981, p.307), ou seja, 

foi essa experiência que gerou o conhecimento. Sendo assim, a participação dele na 

guerra do Paraguai e a sua formação cultural, educacional e familiar fazem parte 

diretamente das suas obras. 
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A paisagem natural fazia parte do imaginário de nossos literatos para a 

representação do Brasil. A exuberância de nossos trópicos e as cenas do nosso 

cotidiano, geralmente, faziam parte do contexto dos nossos romances. Taunay não 

se afasta disso, pelo contrário, o mundo natural brasileiro está muito presente em 

seus textos; no entanto, o que é central para que se entenda a forma de escrever do 

franco-brasileiro é a educação artística dada a ele. Ele afirma em suas Memórias 

(1948), livro publicado postumamente: 

 
 

Com educação artística que recebera de meu pai, acostumado desde 
pequeno a vê-lo extasiar-se diante dos esplendores da natureza brasileira, 
era eu o único dentre os companheiros, e, portanto de toda força 
expedicionária, que ia olhando para os encantos dos grandes quadros 
naturais e lhe dando o devido apreço. (TAUNAY apud CANDIDO, 1981, 
p.307) 

 

 

Ele foi educado para ver de maneira artística a natureza brasileira, se 

intitulando um “ingênuo paisagista”. Ele desenhava em seus livros as cenas de suas 

viagens, e não eram desenhos simples, pelo contrário, ele estava atento à realidade 

“e transpondo-a com amenizada placidez” (1981, p.307). 

Da mesma maneira que Franklin Távora faz uma crítica a José de Alencar, 

chamando-o de escritor de fundo de gabinete, Taunay também trabalha com o 

mesmo julgamento, no qual entende que a natureza descrita pelo autor de Iracema 

(1865) é muito mais aquilo que foi lido do que aquilo que foi visto/ experienciado. Na 

verdade, experenciar e ver são considerados mais relevantes, pois o parâmetro de 

valoração que orienta Távora e Taunay tem a ver com um posicionamento estético 

desfavorável a exercícios de “fantasias” livrescas.  

Taunay era um viajante, andou pelo sertão brasileiro a fim de conhecê-lo e 

mostrá-lo através das suas escrituras; aquilo que ele apresenta em seus textos não 

é apenas o que ele leu, mas o que vivenciou, conheceu. Provavelmente por isso sua 

descrição seja tão próxima à realidade, ou seja, rica em detalhes que impressionam 

quem lê/vê. 

As diferenças e semelhanças entre natureza e paisagem serão discutidas 

em capítulo mais adiante, no entanto, considera-se necessário esclarecer essas 

questões. É humanamente impossível descrever toda a natureza brasileira, o que 

está sendo apresentado é um recorte de um todo. Marcia Naxara (2013) interpreta 
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que a “paisagem implica recorte que confere à natureza – ilimitada – uma 

delimitação [...]” (p.100), ou seja, o que Taunay nos apresenta nada mais é que a 

natureza limitada a partir do olhar que a constitui como uma paisagem, “a 

sensibilidade de compreender, de descrever e de representar, ou seja, a percepção 

que temos de natureza é obra do olhar e da apreensão do homem” (NAXARA, 2013, 

p.105). Ou seja, através da perspectiva, temos a paisagem. Portanto, o sertão 

brasileiro é configurado a partir do olhar do Visconde de Taunay. 

Logo, fica entendido neste momento que o que se apresentou da extensa 

vida e obra de Taunay neste trabalho se deveu ao intuito de esclarecer as ações que 

por ele foram realizadas. A sua biografia é muito importante para que entendamos a 

configuração de seus textos. A questão da pintura está fortemente ligada à sua obra, 

da mesma maneira que a viagem faz parte tanto da sua vida quanto das suas 

personagens; além disso, não há como ignorar o serviço de campo militar que o fez 

experimentar muitos lugares e, com o seu olhar artístico, transformar o que via em 

paisagem: dar a ver o sertão.  

  

1.2 Relatos de viagens no romantismo brasileiro 

 

Viajar é experiência. É essa frase assertiva que guiará o capítulo enquanto 

se discutem algumas ideias relacionadas a viagens, relatos e viajantes. Falar de 

viagem no século XIX é algo recorrente, já que os nossos romances de fundação 

fazem referências ao “descobrimento do Brasil”, à natureza tropical e aos indígenas 

que aqui viviam; além disso, viajar fazia parte da vida dos homens letrados e, com a 

abertura dos portos, muitos viajantes-naturalistas vieram ao Brasil. No entanto, o 

que se propõe é uma investigação de como a viagem funciona como um mecanismo 

de experiência e transmissão de conhecimentos.  

Walter Benjamin enfatiza, em seu texto O Narrador (1986), que narrar é 

muito mais do que apenas contar histórias, mas sim um testemunho de 

experiências. Um intercâmbio de situações, conhecimentos e vivências entre os 

homens, e não apenas suas histórias de vidas isoladas e atomizadas. Nesse 

sentido, as narrativas, para o autor, seriam aquelas compartilhadas por narradores 

anônimos, fossem eles viajantes ou camponeses, e histórias quase indistinguíveis 

das narrativas de tradição oral. Nesse sentido, Nicolai Leskov, escritor russo do 
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século XIX conhecido à época pelo conteúdo polêmico de seus escritos, figura para 

Benjamin como um grande exemplo de narrador, tendo em vista que seu trabalho 

como agente de uma firma inglesa o possibilitou viajar por seu país, permitindo-lhe 

partilhar histórias tanto da classe operária quanto dos camponeses e experimentar 

diversas realidades.  

Claudete Daflon (2002), em tese de doutorado A viagem e a escrita: uma 

reflexão sobre a importância da viagem na formação e produção intelectual de 

escritores-viajantes brasileiros, afirma que, segundo Benjamin, “Tecer a narrativa se 

aproxima, assim, do trabalho do artesão”; contudo, “a sabedoria, adquirida via 

experiência apreensível no remoto temporal ou espacial, conferia ao narrador 

autoridade” (2002, p.19). A narração em si, vale ressaltar, não teria como 

característica apenas a memória coletiva, mas uma utilidade por trás de sua 

transmissão. Seja o legado de informações técnicas referentes à agricultura – como 

se pode ver em um dos livros do escritor suíço Jeremias Gotthelf –, ou à simples 

prática do aconselhamento e transmissão de valores, como se pode ainda perceber 

nos relatos bíblicos que, em sua gênese, antes mesmo de serem escritos e 

posteriormente compilados no que hoje conhecemos como a Bíblia, faziam parte de 

uma tradição oral onde as histórias eram contadas e passadas de aldeia para aldeia, 

divergindo em certos pontos, devido à região ou à necessidade de aplicação destas 

mesmas histórias em um determinado contexto. 

É no romance, no entanto, surgido aos moldes do ideário de singularidade 

burguesa, que o valor utilitário e coletivo da narrativa sofrerá desvios entre as 

bifurcações da teia social e se perderá entre as brumas das palavras. Nele, em 

primeiro plano, não se encontra mais a experiência da comunidade ou a sabedoria 

comunitária difundida pela tradição oral da narrativa, e sim o indivíduo isolado, 

redimensionado socialmente a um átomo de importância e arrogância, preocupado 

em dar sentido a sua existência em detrimento do contínuo da circulação das 

experiências sociais. 

Voltando ao narrador, que é peça importante para que se entenda a ideia da 

viagem, a estudiosa o considera alguém importante e capaz de dar conselhos. Ou 

seja, quando há a narração da viagem, ele está apresentando a sua perspectiva, o 

recorte daquilo que observou e experimentou. Segundo Claudete Daflon: “O viajante 

precisa contar para permitir aos que ficaram a aquisição de conhecimento [...]” 
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(2002, p.22). A partir do estudo de Walter Benjamin, a pesquisadora entende que o 

autor dá a esse narrador uma dimensão prática, como na citação a seguir: 

 
 

Tudo isso esclarece a natureza da verdadeira narrativa. Ela tem sempre em 
si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode 
consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja 
num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é 
um homem que sabe dar conselhos. (BENJAMIN, 1994:2000 apud 
DAFLON, 2002) 
 
 
 

 Daflon faz uma discussão em que discute o papel desempenhado pela 

viagem, sob a perspectiva das elites brasileiras, no processo da formação de jovens 

que pertenciam às classes mais privilegiadas. No século XIX, viajar era considerado 

uma prática da elite, ou seja, os homens que viajavam eram considerados os mais 

distintos socialmente.  

Como a educação no país não era considerada completa, ou seja, não 

existiam muitos colégios além dos que estavam ali por conta das missões jesuítas, e 

estes não ultrapassavam o equivalente ao secundário, muitos jovens viajavam para 

obter uma formação mais completa na Europa. Por conta das limitações da 

educação local, para que se completassem os estudos, viajar era uma prática 

necessária, e Coimbra era uma das universidades preferidas desses letrados 

brasileiros. De acordo com a pesquisadora, tornar-se bacharel era um caminho para 

garantir lugar na elite, acesso ao poder, ou mesmo a manutenção de ambos.  

Com a chegada da família real portuguesa em 1808 ao Brasil, houve muitas 

mudanças significativas em vários âmbitos da colônia, e na educação há algo a se 

destacar: a criação dos primeiros cursos superiores no solo do Brasil. No entanto, é 

interessante pensar que mesmo com a criação de cursos superiores, as viagens à 

Europa continuavam, e isso tem relação com a ideia de a cultura europeia ser 

superior à cultura local, ao mesmo tempo em que as elites brasileiras almejavam 

usufruir as comodidades disponíveis na Europa: 

 
 

Viajar compreendia, por conseguinte, não só a oportunidade de encontro 
com ‘a cultura’ como representava também compartilhar hábitos que 
permitissem um aumento da qualidade de vida. O desejo de melhora efetiva 
das condições em que viviam as famílias da elite consolidou a prática de 
importação de costumes e produtos europeus juntamente às viagens 
periódicas ao Velho Mundo. (DAFLON, 2002, p.49) 
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 A partir da citação, percebe-se que, além do valor que a educação 

europeia possuía, somavam-se a questão da cultura e as possibilidades de conforto 

e lazer que seriam concedidos a partir dos avanços tecnológicos desenvolvidos pela 

Europa.  

Ainda nesse sentido, para este trabalho, é importante a proposta de 

distinção entre viajante e turista. Segundo Daflon (2002), a perspectiva elitista 

associada à viagem está na base do estabelecimento de condições capazes de 

definir um viajante, tais como; as incursões pelo mundo buscam o conhecimento, e 

para que ele seja considerado um viajante ele precisa estar apto a conhecer; é 

necessário saber o que se está procurando e a partir da sua experiência com o local 

escrever ou não sobre o que viu/sentiu. Já quanto ao turista, pode-se entender que 

viaja atrás de experiência, mas não precisa necessariamente ir atrás de 

conhecimento e ser o homem certo a viajar. Ele vai ao seu destino sem a pretensão 

do saber.  

Retornando ao momento em que a família real portuguesa chega ao Brasil e 

relembrando as mudanças importantes a partir disso, é pertinente rememorar que os 

portos foram abertos e com isso muitos viajantes respeitados vieram conhecer e 

experienciar o Brasil. Dessa maneira, muitos relatos de viagens foram feitos 

baseados nas visitas de intelectuais de praticamente todo o mundo: franceses, 

ingleses, alemães, todos esses países tiveram seus representantes para 

compreender a flora e a fauna brasileira, e a maioria deles descrevia a imagem de 

um Brasil exótico e com florestas grandiosas.  

Esses relatos foram escritos no decorrer das viagens e, às vezes, no retorno 

ao país de origem do viajante. Pode-se dizer que era comum associar a linguagem 

científica descritiva a uma linguagem poética; a descrição da natureza era feita com 

detalhes minuciosos, garantindo assim a legitimidade do documento; no entanto, é 

possível constatar uma linguagem ligada à literatura. Não se pode considerar esses 

documentos como poesia de fato, contudo, Castrillon-Mendes (2007) compreende 

que esses textos “asseguram a posse, o domínio e a conquista de territórios” (2007, 

p.113), já que eles estabelecem uma história, e estão preocupados em produzir 

“sentidos pela anotação minuciosa da geografia cronológica” (2007, p.113). Os 

títulos desses relatos nos remetem à ideia de relatórios: Crônicas, Notícias Práticas, 

Compêndios Cronológicos das Notícias, História de uma Viagem, Resumo de 

Viagem, entre outros. 
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Pode-se considerar Visconde de Taunay um “escritor-viajante”. Embora, na 

contemporaneidade, o autor seja de modo geral mais conhecido pelas obras 

romanescas Inocência e A Retirada da Laguna, ele escreveu alguns relatos, como 

por exemplo: Céus e Terras do Brasil (1930); Diário do Exército: A Campanha da 

Cordilheira (1927); Paisagens Brasileiras (1926); Viagens de Outrora (1921); Visões 

do Sertão (1928) entre outros. É importante pensar que o mesmo começou a 

escrever como consequência de seu serviço militar. Não estamos dizendo que ele 

não escrevia antes da guerra, porém fica nítido que a experiência da viagem foi o 

momento no qual escreveu e desenvolveu as suas obras consideradas maiores, 

Castrillon-Mendes afirma que: “Taunay se constrói como escritor após a viagem e a 

participação na guerra, notadamente, após sua permanência em Mato Grosso.” 

(2007, p.118).  

Sabe-se que Taunay viajou e escreveu durante a guerra alguns documentos 

oficiais, e Castrillon-Mendes entende que a sua formação como escritor literário é 

uma consequência de suas experiências in loco no Mato Grosso. Foi baseado nas 

suas andanças por esse lugar e pelas suas vivências na guerra que produziu um 

dos seus livros mais famosos: A Retirada da Laguna. Nesse texto, o escritor elabora 

um enredo envolvendo a coluna expedicionária que viajou ao Paraguai por conta da 

guerra da Tríplice Aliança, para tanto, lança mão de seus saberes e dos 

conhecimentos aprendidos e vividos. É possível perceber em momentos do texto a 

questão da descrição minuciosa ligada também a uma linguagem mais literária; além 

disso, pode-se igualmente observar a relação da natureza grandiosa transformada 

em paisagem. Os olhos são as principais fontes para que se veja; todavia, é preciso 

levar em conta a definição de viajante. O homem local não olharia contemplando e 

depois analisando aquela natureza, já o viajante é capaz de fazer isso.  

Taunay viaja e escreve, por isso, é considerado um viajante. O fragmento a 

seguir demonstra um exemplo do que estamos considerando como uma linguagem 

técnica e também poética: “Os pequenos rios e regatos oferecem por todo canto 

água excelente e abundante. Nossos olhos já não precisavam pousar sobre as 

tristes perspectivas dos pântanos; ao contrário, deleitavam-se em contemplar...” (A 

Retirada da Laguna, p.47-48). Castrillon-Mendes defende o que foi pontuando 

acima, vai além da questão da formação do escritor, ela entende que ali se forma 

também o paisagista. Quando a autora cita o próprio Taunay em Memórias, fica 

mais claro compreender o que ela quer dizer, já que o autor fala em contemplar, 
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observar e questiona o não parar durante a caminhada e, com isso, não conseguir 

compreender “cada perspectiva nova, cada singularidade inesperada” (TAUNAY, 

1923, p.10. apud CASTRILLON-MENDES p.117). Isso é importante, já que se leva 

em consideração as paisagens descritas por Taunay como quadros pintados: 

 
 

Em maior ou menor grau, os relatos da guerra são resultados da 
experiência da viagem, lugar onde se constrói o viajante e, 
consequentemente, o paisagista. O viajante confere impressões a ponto de 
gravá-las tão profundamente que, pelo fato de não ter tempo suficiente para 
concluir os textos, considera certa infidelidade ao trabalho. Pois, além de 
captar o real para a descrição, Alfredo Taunay desejava: 
‘contemplar de perto, examinar, ver todos aqueles aspectos da serra com 
pausa e vagar[...] Tudo passava ao meu olhar embelezado rápida e 
fugazmente, como que num colossal caleidoscópio, e cada perspectiva 
nova, cada singularidade inesperada, mais me aumentava o pesar de não 
poder parar por um pouco, pelo menos’ (TAUNAY, 1923, p.10, apud 
CASTRILLON-MENDES p.117). 

 
 

Como viajante–escritor, Taunay viajou de um litoral brasileiro já conhecido 

para o interior do Brasil, um lugar não conhecido: o sertão – interior do Mato Grosso. 

As cenas representadas em seus romances, na maioria das vezes, têm uma forte 

relação com a natureza do sertão, contudo, o que o autor faz quando retrata a 

paisagem do interior do país é organizar uma visão sobre o Brasil interior. Em artigo, 

“Significados do sertão”, contido no livro Conceitos e Linguagens: construções 

identitárias (2013), o pesquisador Luiz Francisco A. Miranda afirma que: 

 
 
Desde o período colonial, a imprecisa imensidão sertaneja simboliza a 
rusticidade. Enquanto o litoral do Brasil encontra-se mapeado desde a 
Renascença, o sertão ainda precisa ser conhecido, pois representa a 
fronteira entre o humano e o animalesco. É uma espécie de terra de 
ninguém, na qual o homem enfrenta as feras - a onça - e domestica o boi. É 
o espaço do boiadeiro, do índio, do jagunço, do caçador e do viajante-
naturalista, nômades que vivem livres de cercas perambulando pela 
vastidão dos campos e florestas sem fim, pois o sertão, semelhante ao 
oceano, não possibilita repouso e segurança, como as cidades do litoral. Lá 
os seres humanos precisam andar e andar, enfrentando o sereno da noite e 
o calor inclemente do sol, aprendendo a lidar com seus antípodas. (2013, 
p.126) 

 

Miranda dá uma de muitas definições propostas para sertão, que entende-se 

como uma terra despovoada e distante do litoral. É importante pensar que, para este 

trabalho, que gira em torno do século XIX, o litoral brasileiro já era conhecido por 

conta de romances que o apresentavam e ao processo de ocupação que aconteceu 
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durante a colonização. O interior significava o estabelecimento de fronteiras, 

demarcações e defesa de território. O sertão fazia parte do projeto Imperial brasileiro 

para garantir as dimensões continentais do país. Isso, porém, não quer dizer que 

não houvesse grandes áreas interioranas não ocupadas e que muitas, ainda que 

ocupadas, eram esquecidas ou negligenciadas pelo Estado. O sertão era 

desconhecido, tomado pelo calor, o lugar do animalesco, da precariedade, no 

entanto, essa visão mudou. Taunay mostra um sertão completo: com suas belezas e 

suas dificuldades, numa tentativa de incluir esses espaços recalcados no mapa do 

império e, portanto, do Brasil oficial. 

  

 

1.3. Céus e Terras do Brasil: uma leitura do relato 

 

 

Visconde de Taunay, em 1882, publica oficialmente um conjunto de relatos 

sob o título Céus e Terras do Brasil: scenas e typos, quadros da natureza, fantasia. 

Essa obra é dividida em três partes, e essa separação é muito significativa para a 

proposta de trabalho do autor; por isso, serão identificadas cada uma delas, para 

que este estudo e discussão sobre a “antologia de textos descritivos” (MARETTI, 

2006) fiquem mais claros e precisos. 

Taunay faz a distribuição da antologia em três partes: “Cenas e Tipos”, na 

qual se encontram os capítulos “O sertão e o Sertanejo” e “O camarada”; a segunda 

parte é intitulada “Quadros da Natureza Brasileira”, e é composta pelos textos 

“Aurora”, “Ao Meio-dia”, “Trovoada”, “Temporal”, “A Tarde”, “A Noite”, “O Rio 

Aquidauana” e “Armação de Itapocoroi (Santa Catarina)”; por fim, a terceira seção – 

“Fantasias” – que abriga duas narrativas ficcionais, que não fogem, todavia, à 

tendência à descrição observada nos capítulos anteriores: “O sonho de um Sabiá” e 

“A Araponga e a Onça”. Apenas pela separação, percebe-se que o relato não é 

caracterizado exclusivamente como um documento, pois, em meio a descrições de 

cenas e quadros, é intencionalmente estabelecido um lugar para o texto ficcional. 

A crítica literária atribui muitas características ao escritor. Maria L. S. Maretti, 

em seu livro intitulado O Visconde de Taunay e os fios da memória (2006), esclarece 

que Taunay é considerado pela tradição um “virtuose da descrição”, ou seja, uma 

das suas preocupações nos seus textos era realizar a representação fidedigna do 
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espaço/ambiente com que estava em contato. Ele foi neto de um pintor paisagista, 

Nicolas Antoine Taunay, que estabelecia um tipo de “relação entre o olhar e o real, 

mesclando paisagismo e história” (MARETTI, 2006, p.114). Visconde de Taunay 

nasceu em uma família que tinha como interesse as pinturas de paisagem; no 

entanto, ele não participa ativamente da tradição de artistas plásticos como o seu 

avô e seu pai Félix. Na verdade, a aproximação com a família se dá a partir da 

construção de quadros de paisagens através da sua literatura ou dos relatos que 

são considerados documentos, “o olhar de Alfredo é o de alguém que escreve a 

paisagem [...]” (MARETTI, 2006. p.117). 

O processo descritivo é um recurso literário utilizado por muitos escritores no 

século XIX, e Taunay, como já dito, utiliza dessa forma discursiva para escrever 

seus romances e relatos. Por ser de família francesa, era quase impossível que o 

autor não apreciasse a cultura europeia e, como outros autores brasileiros, também 

foi influenciado pela obra do naturalista alemão Alexander Von Humboldt. Além da 

aproximação das descrições minuciosas que ambos faziam, referentes à experiência 

in loco, Taunay utiliza um termo já empregado por aquele viajante europeu: Quadros 

da Natureza, título de uma das obras mais importantes e conhecidas de Humboldt.  

Marcelo Fetz, em seu artigo “Entre razão e fruição: notas sobre a ciência 

romântica no Brasil” (2013), apresenta questões que estamos discutindo, como a 

experiência in loco e a representação da realidade local: 

 
 
As obras de viagem são provas desse vai e vem de ideias e de atividades, 
que sempre colocavam o viajante na mesma condição: em alguns 
momentos, utilizava-se de suas habilidades experimentais para a realização 
da cultura e curiosidades na forma de cultura de precisão; em outros 
momentos, os cenários indescritíveis, observados, sentidos e vividos pelos 
viajantes, necessitavam de uma linguagem para – além – do – científico 
[sic] para a sua devida comunicação. Nesses momentos, o recurso literário 
parecia ser fundamental, sobretudo quando se era apresentada uma 
descrição poética dos sons, dos cheiros, das cores, das luzes e das formas 
que compunham os diferentes cenários naturais. Na tentativa de oferecer 
aos não-viajantes a experiência única de viver e de sentir aquelas cenas, 
aspecto que se tornava procedimento formal para a segunda revolução 
científica, o naturalista lançava mão do recurso da pintura de paisagem, 
articulando razão lírica e razão estética com o objetivo de elaboração de 
uma proposição de conhecimento sistemático. (FETZ, 2013, p.21-22) 
 
 

O sociólogo apresenta o mundo dos escritores do século XIX e observa a 

tentativa deles de mostrar o mundo sensível como um todo orgânico. Isso também 

acontece com a escrita de Taunay. Ele é considerado um escritor-viajante porque a 
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ênfase dada à descrição dos espaços constrói a paisagem que ele quer que o seu 

leitor veja além da relação com a viagem, retomando o pensamento de Castrillon-

Mendes, que entende o momento do trânsito que transformou Taunay em um 

escritor. Isso tem uma implicação direta na relação com a questão do nacional. A 

paisagem que Taunay apresenta não funciona apenas como cenário tal qual na 

tradição clássica: ela tem papel. 

Entrando mais precisamente na análise do relato proposto ao estudo, logo 

no primeiro capítulo, tem-se um exemplo do que é argumentado acima. A primeira 

coisa que o narrador apresenta, quando inicia o texto, é o lugar em que vai se 

passar todo o enredo: o sertão; além disso, identifica o homem que estará presente 

e que faz parte desse mundo: o sertanejo. Este é apresentando como o homem 

local. O sertão não existe sem o sertanejo, e, por outro lado, o sertanejo também 

não existe fora do sertão; sendo assim, entende-se que esse homem compõe o 

meio e vice-versa. Na criação de suas personagens, Taunay não imagina um 

homem universal. Para ele, projetar uma personagem decorre do ambiente, o local é 

muito importante para todo o desenvolvimento da história, por isso, também o motivo 

das descrições minuciosas constatadas, afirmado por Olga Castrillon-Mendes: 

 
 
Em sua obra caracteristicamente de cunho nacional, a natureza adquire 
estatuto de personagem, a exemplo, principalmente, de A retirada da 

Laguna (1968) e Inocência (1872). [...] Pode-se dizer que são 
representações de práticas culturais que produzem imagens simples na 
complexidade das experiências intersubjetivas. Portanto, forças díspares e 
singulares fazem parte de mecanismos de articulação do poder em 
configurações que extrapolam a mera composição decorativa. Não há 
interesse em emocionar o leitor, mas a sensibilidade da percepção dos 
olhares diferenciados em diferentes espaços temporais, imprimir a noção 
de um Brasil possível para os interesses da época; aos olhos de hoje, a 

(im)possibilidade da unidade na diversidade. (CASTRILLON-MENDES, 
2009, p.32, grifo meu) 

 
 

A autora contribui com o que já foi exposto acima ao demonstrar como a 

paisagem de Taunay funciona como uma construção e não é apenas decorativa, 

pelo contrário, ela tem função. Na verdade, considera-se aqui a visão orgânica de 

mundo: homem e a natureza atuando juntos. Em Céus e Terras do Brasil é possível 

verificar o que estamos destacando como “configurações que extrapolam a mera 

composição decorativa”: 
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[...] no desenvolvimento de muitas dezenas de léguas, anda-se 
comodamente de habitação em habitação mais ou menos chegada 
uma da outra; rareiam, porém, depois as casas mais e mais, e caminha-se 
largas horas, dias inteiros, sem se ver morada nem gente, até ao retiro de 
João Pereira [...] 
Ali começa o sertão chamado bruto. 
Pousos sucedem a pousos, e nenhum teto habitado ou em ruínas, nenhuma 
palhoça ou tepera dá abrigo ao caminhante contra a frialdade das noites, 
contra o temporal que ameaça, ou a chuva que está caindo [...]; por toda a 
parte a vegetação virgem, tão virgem como quando aqui surgiu pela 
vez primeira. (TAUNAY, 1930 (1882), p.14, grifo meu) 

 
 

O fragmento retirado do texto é um dos mais variados exemplos de 

apresentação do local. Ele vai observando cada cena possível aos olhos do homem. 

Não há habitação, as casas ou pousadas são longe uma das outras, não há gente 

nesse deslocamento. Taunay define o lugar como o sertão bruto. É um local sem 

vida humana, árido, a vegetação continua a mesma, é virgem. Esse lugar deserto é 

o que Taunay quer apresentar ao Ocidente, por isso o seu deslocamento não se faz 

para o litoral, ao contrário, ele se dirige para dentro do sertão, em busca do 

conhecimento que ainda não tinha. Castrillon-Mendes defende que o autor “cria a 

ideia de que o nacional transcende os espaços da Corte.” (2009, p.122), isto é, não 

é apenas no litoral que o Brasil existe, há uma nação no interior do país, e ele 

aponta isso a partir das suas descrições. 

Além do local, ele apresenta o homem daquele lugar: o sertanejo. “O 

legítimo sertanejo, explorador dos desertos” (TAUNAY, 1930, p.26). Na continuação 

do texto, ele traça as características desse sujeito, o modo/tipo de vida que leva, e 

faz algumas diferenciações entre o olhar do viajante e o olhar do sertanejo. Nos 

exemplos abaixo fica evidente a distinção: 

 
 
O sertanejo que de nada cuidou, que não ouviu as harmonias da tarde, 
nem reparou nos esplendores do céu, que não ouviu a tristeza a pairar 

sobre a terra, que de nada se arreceia, consubstanciado [...]  
Raros são os seus pensamentos; ou rememora as léguas que andou ou 

computa as que tem que vencer para chegar ao término da viagem. 
(TAUNAY, 1930, p.24, grifo meu) 
 
 

Segundo a observação de Taunay, o homem do sertão não é considerado 

apto a enxergar as belezas do interior, o olhar dele é superficial e habituado. O 

estrangeiro, que aqui se entende como o viajante, é aquele que sabe ver; na 

verdade, ele consegue compreender aquele mundo, que se torna conhecimento, e 

onde nada é corriqueiro. Ele tem um olhar qualificado. No entanto, mesmo o homem 



32 
 

de fora tendo esse olhar competente, o escritor acentua a necessidade e a 

importância de se ter um camarada que é definido como “um observador cauteloso, 

não das belezas da natureza, mas de tudo quanto nela possa servir-lhe de auxílio e 

direção”. (TAUNAY, 1930, p. 29), nas viagens para o interior do sertão. Entende-se 

com isso que se trata de outro tipo de conhecimento, e que é considerado muito 

importante para a vida naquele local. Logo, retoma-se a ideia principal da escrita de 

Taunay: o sertanejo e o sertão são complementares, um não funciona sem o outro. 

No final dessa primeira parte, o autor ainda faz uma homenagem ao seu camarada, 

deixando claro o fato de sua experiência ter sido in loco, e assim qualificando o seu 

relato como verdadeiro, dando autenticidade ao que está relatando.  

Sabe-se que natureza e paisagem são concepções que parecem estar 

ligadas e, às vezes, podem até ser confundidas, contudo, possuem significados 

diferentes. A natureza aparece como uma forma de totalidade, enquanto a 

paisagem, como uma construção: “Simmel entende que a natureza funciona como 

‘encadeamento sem fim das coisas [...] unidade fluida do devir’, já a paisagem como 

uma delimitação, realizada pelo olhar humano.” (Naxara, 2013, p.105). 

 Na segunda parte de Céus e terras do Brasil – “Quadros da Natureza 

Brasileira” –, Visconde de Taunay traz uma sequência de quadros que tem como 

principal elemento a paisagem. Pode-se entender o texto como uma exposição 

artística, com uma sucessão de momentos de um dia inteiro. Ele inicia com a Aurora 

e finaliza com a Noite. A natureza retratada por ele em seus “quadros escritos” é 

totalmente organizada, ornada, está no mundo das perspectivas, ou seja, no mundo 

do controle. Pode-se perceber isso logo no início d’A Aurora: 

 
 
[...] o raiar da aurora tem, como em mar alto, um que de repentino e tão 
somente nos céus em certas manhãs é que ostenta o brilhantismo e o 
inesperado das suas infindas graduações. [...] quando a vegetação se 
expande maravilhosa, já em bosques e gramados parecem cuidados pela 
mão de inteligente jardineiro, já em florestas virgens que orlam grandes 
rios, já em graciosos palmeirais ou em milhares de flores [...] (TAUNAY, 
1930, p.40) 
 
 

Taunay mostra o seu conhecimento de pintura, por exemplo, quando traça o 

raiar da aurora com as “infindas graduações”, e em outro momento chega a 

esmiuçar as tonalidades que compõem a paisagem. Além disso, fala em 

brilhantismo e que só em determinadas manhãs é possível ver aquele momento do 
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nascer do dia. Isso tem uma relação direta com a exploração de luz tão importante 

na pintura, ou seja, estamos diante da construção verbal de uma imagem visual. 

 Como confirmação do que foi dito acima, é possível ver um mundo natural 

organizado, e não só ele é tratado como alinhado, como também se parece com um 

jardim, que tem a ver com uma natureza submetida à intervenção humana; tratar a 

natureza do sertão bruto desse modo é como retirá-la da condição de selvagem e 

bárbara, ou seja, é possível interpretar como uma natureza civilizada. 

Taunay enquadra esse momento do dia, e nos faz observar o que quer que 

notemos. Acaba orientando o nosso olhar e a nossa imaginação, e diz isso 

textualmente:  

 

 
Se agora o leitor, por um esforço de imaginação, revestir aqueles 
movimentos todos de terrenos, muito dobrados [...]; se puder na mente 
revesti-los de relva verdejante, cércea e densa, toda sarapintada, em certos 
meses, de milhões de peregrinas e ainda mal conhecidas flores e cortada 
de córregos. (TAUNAY, 1930, p.42) 
 
 

Ele fala diretamente com seu leitor, ele pede que imaginemos aquela cena, é 

algo muito visual, como se fosse um quadro. Instiga-nos a formar uma ideia 

aproximada do que é “o esplendido palco em que vai passar a cena” (TAUNAY, 

1930, p. 42), como se pudéssemos idealizar a imagem a partir do seu olhar, do que 

ele transporta para os seus livros por meio da descrição. Parece haver um jogo 

pendular entre estabelecer a cena como se ela estivesse diante do leitor, que teria 

acesso imediato a ela, e a sua condição de encenação. Segundo Lucia Ricotta 

(2011), esse efeito é chamado de “teatralização da natureza”; “A natureza, portanto, 

não tem nada de natural, é, em sua teatralização da origem, essencialmente 

tékhné.” (p.11). O mundo natural é transformado em uma cena. 

Castrillon-Mendes diz que as localidades, usos e costumes, além da 

representação da natureza, integram as figuras centrais dos escritos de Taunay, e 

questiona como esse “quadro” passa pelo olhar do escritor. Como são analisadas 

todas essas características físicas, geográficas e sociais do local no texto do autor? 

Ela anuncia que Taunay “compara, fica impotente, esquadrinha os lugares e tipos. 

Descreve a desolação, à distância, os horrores do calor e dos insetos, das doenças 

para logo em seguida explodir em sensações de alívio e de prazer” (2009, p. 87). No 

segundo capítulo - “Meio dia”, ele faz exatamente isso, identifica o calor do 

deserto/sertão: “Aos toques brutais do calor, tudo quanto vive e sente retrair-se, foge 
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ou morre” (TAUNAY, 1930, p. 50). Depois expõe as situações difíceis que os 

viajantes estão inclinados a experienciar; os trabalhos dos sertanejos; a 

alimentação, e logo depois disso, fala das chuvas e dos temporais. Temporal esse 

que não demora a ir embora, o céu é limpo, o sol volta e, com isso, o calor de antes.  

 
 

Quando escasseiam as chuvas gerais, depois de atirado o fogo aos 
campos, desde começos de Setembro até meados de outubro, quando 
abortam seguidamente as trovoadas regulares da tarde, então o 
jornadear nas horas quentes do dia é suplício insuportável. Aperta-se 
áspera e irritada a garganta do viajante, encadeiam-se os olhos que 
anseiam por qualquer sombra; zumbe-lhe os ouvidos, e o sangue aflui 
afogueado à cabeça azoada. (TAUNAY, 1930, p. 54) 
Também suspira ansioso o viajante pela tarde que deve trazer-lhe a chuva 
vivificadora, a frescura da atmosfera, a noite estrelada, o bem estar ao 
corpo e o consolo à alma. (TAUNAY, 1930, p. 57). 
Depois de prolongadas secas costuma, já o dissemos, transformar-se a 
trovada em temporal. (TAUNAY, 1930, p.51). 
 
 

Nessas passagens, é possível ver as características sensíveis dos viajantes, 

a relação que o homem tem com o local e as dificuldades que enfrentam por conta 

do insuportável calor. Depois de relatar o meio do dia, em que o sol é mais forte e, 

com isso, tratar também das queimadas que são recorrentes no sertão, o autor 

apresenta as trovoadas que são transformadas em chuvas/temporais, e que acabam 

funcionando como o alívio do aquecimento causado pelo sol daquele determinado 

momento do dia. Tudo isso é costurado de maneira a tornar possível enxergar como 

telas montadas/desenhadas/escritas por Taunay têm o intuito de fazer com que 

reconheçamos o local, a geografia, o tipo e costumes do interior do país – vale 

acrescentar que se quer dar a conhecer e, no entanto, esse dar a conhecer passa 

pelo tratamento estético. 

“A Tarde” é outro momento do dia, e também outro “quadro” escrito por 

Taunay. Depois das trovoadas e tempestades, “vem linda a tarde!” (1930, p.69).  

Além do visual, o autor faz o uso de outra sensibilidade: a audição, que pode ser 

verificada no capítulo “Trovoada”; mas é em “Temporal” que o autor reforça essa 

ideia: “Ouve-se na terra com o estilar cristalino das águas que prestes vão 

achicando, o ruído ingente da vida e o murmurinho da alegria que voltou" (1930, p. 

69, grifo meu). Emprega o verbo ouvir na frase e faz com que os leitores, a partir do 

barulho da gota de água que cai no chão, imaginem e com isso formem uma 

imagem também sonora daquele momento. O aspecto sonoro não pode ser 

ignorado, já que participa da construção textual da paisagem. 
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Há uma continuidade no texto de Taunay. Ele avança na escrita dos 

quadros, e revela a sua aproximação com a sua família, formada por pintores que 

inclusive foram membros da Academia Imperial de Belas Artes. Castrillon-Mendes 

(2009) propõe que na obra do autor não haveria o acúmulo de imagens e sim 

“harmonia de elementos pictóricos que geram os efeitos de um ‘quadro’.” (2009, 

p.89). Tudo nessas obras – chamando de obras os quadros que estamos analisando 

– é harmônico, não há confusão de ideias, e nem imagem superposta à outra, por 

isso pensamos em construção de cenas, algo idealizado. Ainda “n’A Tarde” temos 

alguns exemplos dessa paisagem construída: 

 
 

Transmudam-se os rios de há pouco. Vão cores várias da paisagem 
fundindo-se umas nas outras, esbatendo-se n’um anilado igual, vaporoso 
que se estende por sobre a terra, como translucido véu a envolvê-la toda, 
entre queixosa e arrufada. 
Daí a nada o azul que parece subir encontrar-se-á com o vermelho dos 
céus. Nasce, então, nessa intima união das tintas, a coloração roxa que, em 
seus matizes cada instante mais carregado transfundir-se-á na escuridão da 
noite.  
Mas por ora quantos encantos! (TAUNAY, 1930, p.74) 
 
 

A descrição cria a impressão de se estar diante de uma paisagem 

esplêndida. Taunay usa a linguagem poética, modelos estéticos e conhecimentos 

específicos da arte pictórica, como a fusão de cores para realização de novas 

tonalidades, e, assim, acaba envolvendo o olhar do leitor. Inclusive ele nos 

direciona, dizendo para onde temos que olhar: “Atentai agora para cima” (1930, 

p.75).  

Quando chega “A Noite”, ele nos apresenta outro conhecimento: o 

astronômico. Ele revela o céu do sertão, que é desenhado pelas mais belas e 

perfeitas constelações. Antes, olhávamos para a terra, para as árvores, ouvíamos os 

sons da água no chão. Neste momento o olhar é para o alto, para cima, para as 

estrelas.  

No canto XVIII da Ilíada, de Homero, Hefesto o deus da antiguidade grega, a 

pedido de Tétis, mãe de Aquiles, constrói uma nova armadura para o herói, e com 

isso, desenha na armadura o céu, a terra, o mar, os povos, e as estrelas da Grécia 

Antiga. Taunay não cria uma armadura, e muito menos desenha nela, o que ele faz 

é organizar uma cena do céu, no seu livro, fazendo referência às estrelas que 

estariam no céu do Brasil:  
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Por seu turno, emerge, com o movimento gradual e uniforme da abobada 
celeste, a constelação do Cruzeiro, e os seus quatro pontos mais salientes 
de momento prendem o olhar do filho do Brasil e lhe infundem grata e 

inexplicável comoção. Não são primeira grandeza no empíreo, nem brilham 
todos iguais, mas têm com o nosso íntimo estreitas ligações, como se 
entre eles caminhara pela vastidão do tempo e do espaço o destino da 
pátria! (TAUNAY, 1930, p.79, grifo meu) 

 
 

É uma experiência afetiva a ligação estabelecida com o meio externo. A 

paisagem resulta, portanto, de uma experiência subjetiva que valora o que é visto 

por meio de um sentimento de pertencimento, filiação: filhos da pátria. Sua obra está 

articulada entre o sentimento nacional, a razão e, sobretudo, a marca da estética da 

natureza. Olga Castrillon-Mendes (2011) afirma que esses elementos unidos, 

incluindo a sua formação aristocrática, fazem de Taunay integrante de uma arte 

mediada pelo olhar, isto é, à condição social do autor une-se a marca da vivência, 

tanto no campo familiar como no da guerra, “construindo ideias e firmando ideais”. 

(2011, p.122). 

Lilia K. M. Schwarcz (2003) afirma que a natureza sempre foi motivo para 

“representações de ordem diversas” (2003, p.7), como a econômica, estética e até 

religiosa. Com o mundo natural brasileiro acontece exatamente isso: “convertia-se a 

natureza em cultura” e a estudiosa continua, dizendo que: 

 
 
O fato é que se constituíam novas sensibilidades com relação à natureza; 
diante dos animais, das plantas e da própria paisagem. Afinal o predomínio 
sobre o mundo natural e vegetal foi e é, como diz K. Thomas (1988, p.19) , 
‘uma precondição básica da história humana’. No entanto, não se trata de 
analisar mudanças naturais e sim atentar para a forma como a humanidade 
racionalizou e questionou tal predomínio que vem se constituindo em tema 
vasto e inquietante. [...] a natureza, entendida como um elemento da cultura 
e da história de cada povo passa a ocupar um espaço de memória e de 
reinterpretação. Pode ser percebida, dessa maneira, a construção de uma 
verdadeira mitologia brasileira, quando vão sendo acopladas à paisagem 
natural visões culturalmente herdadas a esse respeito. (SCHWARCZ, 2003, 
p.7-8) 
 
 

Quando o mundo natural é considerado cultural, isso nos leva a pensar no 

projeto literário do romantismo, que tinha como objetivo a ideação da nação 

brasileira, a partir dos componentes locais. Diferente de autores da primeira metade 

do século XIX, como José de Alencar, que “deveriam se concentrar na descrição de 

sua natureza e costumes, dando realce, sobretudo, ao índio, o habitante primitivo” 

(SCHWARCZ, 2003, p.11), e que tinham como cenário o litoral, Taunay parte para o 
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interior do sertão e constrói a imagem do sertanejo e da natureza do interior. Isso 

não faz dele um autor com ideais diferentes dos primeiros escritores do romantismo, 

uma vez que foi um monarquista que, incentivado pela ciência e as artes em geral, 

“construía um projeto nacional muito bem delineado, implicando no fortalecimento da 

Monarquia e do Estado e na consequente unidade nacional” (CASTRILLON-

MENDES, 2011, p.126). E isso surge na configuração de paisagem a partir de 

quadros perfeitos da natureza brasileira. 

Os dois últimos capítulos da segunda parte de Céus e terras do Brasil. são a 

descrição “d’O Rio Aquidauana” e “d’Armação de Itapocoroi”. Taunay inicia o texto 

qualificando o rio como o mais bonito do mundo, dando uma singularidade que tem 

relação direta com o projeto de nação dos românticos, pois, tratar o rio como único é 

uma forma de afirmar que só no Brasil há aquela perfeição natural. E, mais uma vez, 

trata a questão das cenas que participariam daquele lugar: 

 
 

Em todo percurso do rio se formam as mais belas paisagens; em suas 
cercanias, povoadas de toda a casta de animais, as cenas mais 
inesperadas e sorridentes. Por toda a parte é a abundância de pescado e 
caça prodigiosa. Quando em 1866, levados ali por circunstâncias 
curiosas que já deixei contadas, [...] víamos lontras e capivaras que 
mergulhavam espavoridas, [...] inúmeras aves, mutuns, jacus [...] lugares de 
aspecto maravilhoso, paradisíaco. (TAUNAY, 1930, p.86-87) 
 
 

Acerca do fragmento acima é possível verificar que o escritor era um 

viajante, e tudo que estava relatando seria verdadeiro por meio da sua experiência in 

loco. Ele viveu aquela paisagem e, através do seu modo de ver e descrever, 

“constrói as imagens para além da mera reprodução natural” (CASTRILLON-

MENDES, 2009, p.86). A paisagem proposta pela sua escrita é edênica, esplêndida, 

e precisava ser. Pois, para a construção de uma nação baseada na natureza, a sua 

imagem não poderia ser algo ruim, ou destruído, na realidade, de alguma forma, a 

paisagem retratada deveria ser “civilizada”. Esta natureza “civilizada” refere-se ao 

modo comO ela é representada por Taunay: ele transforma a natureza sertaneja em 

um quadro com belas imagens. A natureza que se elege para constituir a nação não 

poderia ser selvagem e nem caótica; e também não deveria ser modificada pelo 

homem. Essa transformação cultural da natureza acaba sendo considerada perfeita 

para dar sentido de Brasil e, por isso, Taunay e outros românticos a apresentam 

como exuberante. No caso de Taunay, até o nascer do sol do sertão é maravilhoso. 

O sertão funciona muito bem nesse aspecto por ser uma natureza intocada, e a 
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partir do modo como escreve seus relatos, Taunay a transforma em paisagem, ou 

seja, apresenta uma ideia de civilidade da fauna e flora brasileira. Essa perspectiva 

sugere uma aproximação com os ocidentais – a relação com a pintura –; é tão linda 

que é digna de ser notada, diferente de uma natureza caótica e selvagem. 

Já o homem está ausente nesses “quadros da natureza” propostos por 

Taunay. De fato, os fragmentos apresentados de descrição da natureza mostram 

que o homem não aparece na natureza, ele é exposto junto a ela, observando o 

mundo natural. Para Castrillon-Mendes isso tem relação com o pensamento de 

Humboldt: “A natureza traduz o ideal estético em que a composição do todo se dá a 

partir da unidade”, isso é uma concepção da visão de mundo proposta pelo 

naturalista “na associação natural dos elementos, formando um todo animado por 

forças interiores” (2011, p.127). Era como se houvesse uma simbiose entre o 

homem e a natureza, ou seja, o homem vê e participa dela. 

Na terceira e última parte do relato, que é considerado um texto documental 

e histórico, Taunay faz algo não muito comum em escritos desse gênero. O autor 

escreve ficção, e intitula a seção como “Fantasias”, dentro de uma coletânea de 

relatos de viagem. Isso é algo muito importante em relação ao que estamos 

estudando, já que tentamos entender como a linguagem fluida na obra do escritor é 

resultado de um trânsito entre os diferentes formatos com que se está trabalhando: o 

relato documental e a narrativa de ficção.  

São dois textos que mais se parecem com fábulas do que com contos. O 

escritor utiliza os animais como personagens e a natureza aparece como plano 

principal e não como mero cenário. O primeiro conto/fábula, “O sonho de um sabiá”, 

é a história de um passarinho que é preso em uma gaiola e, por isso, acaba não 

cantando mais por vingança. A liberdade do pássaro se dá pelo sonho. Sonha com a 

floresta que vivia e como cantava, e era feliz. O segundo, chamado de “A Araponga 

e a Onça”, fala sobre uma aposta entre um pássaro e uma onça, que disputavam 

quem cantava ou rugia mais alto, e que, por isso, seria capaz de dar um susto no 

outro. 

É interessante pensar que tanto no primeiro, quanto no segundo 

conto/fábula, mesmo sendo ficções, Taunay faz uso de uma linguagem científica 

específica e demonstra, como no texto documental/histórico, um vasto 

conhecimento. A natureza é personificada. Não estamos dizendo que na parte do 

texto documental propriamente classificado, ela não características simbólicas, pois 
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como é recurso retórico ele aparece, como por exemplo, na apresentação do Rio 

Aquidauana, em que há uma construção simbólica, mas aqui, como ficção, ela 

possui particularidades próprias a humanos, por exemplo.  

No primeiro texto Taunay expõe como é ruim retirar um animal do seu 

habitat natural e colocá-lo preso em uma gaiola. Parece-nos que se trata de uma 

alegoria, a prisão do pássaro funciona como uma reflexão sobre a liberdade tão cara 

aos românticos e que aparece, nesse contexto, associada à natureza, ou melhor, a 

liberdade estaria associada à vida no meio natural.  E, como se dá recorrentemente 

no Romantismo, coloca-se o mundo natural em um lugar especial, descrevendo uma 

realidade fidedigna em que o leitor consegue imaginar e enxergar o quadro pintado 

pelo escritor. O exemplo abaixo deixa expresso esse pensamento ligado à prisão: 

 
 

Em vez do ramo débil e flexível em que, tomado de loucas e inexplicáveis 
alegrias, se balançava bem no seio das frondosas moitas; em vez dos 
harmoniosos folíolos das palmeiras entre os quais costumava, a hora do 
crepúsculo, ocultar a sua modéstia para cantar mais a gosto, tinha que ficar, 
noite e dia trepado no grosseiro e comprido prego que sustentava a gaiola e 
cujas asperezas férreas lhe magoavam as delicadas patinhas.  
 (TAUNAY, 1930, p.100) 
 
 

Já foi dito que Taunay era um homem de conhecimentos variados. Ele tinha 

relação com as artes plásticas, com a ciência, música e política. E, nesse conto, ele 

faz citação direta a um pintor barroco italiano, Salvator Rosa (1615–1673), e se 

mostra conhecedor da obra do artista. Estamos tratando a escrita de Taunay como 

quadros, e ele mesmo faz uma comparação do seu quadro escrito com a obra do 

pintor, na verdade, das características estéticas de Rosa. No fragmento a seguir, o 

autor mesmo faz uma analogia com o quadro do pintor Italiano.  

 
 

Impossível é aquilatar as amarguras e angustias que curtia a pobre 
avesinha nas vinte e quatro horas do dia! Nem sequer podia dormir, tão 
forte era a dor que lhe estortegava o peito. 
Também em breve lhe caíram todas as penas; mirrou-se magro, pelado, 
horrendo como um desses espectros de pássaro, que Salvador Rosa 
pinta em suas fantásticas composições. Pareceu ir- lhe a vida toda 
concentrando em dois olhos minazes a fuzilarem ódio e indignação, olhos 
esbugalhados, fixos e como que acocorados em cima de um bico 
pontiagudo provocador. (TAUNAY, 1930) 
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Figura 1 - The Witch's Sabbath, 1635-54 

 

 

O narrador compara o pássaro da narrativa ao modelo seguido por Rosa. 

Além da semelhança estética, relacionada à magreza do pássaro, a falta de 

penagem, há a correspondência com a angústia que ambos estão propondo 

provocar no leitor.   

Na segunda parte de Fantasias, Taunay não faz comparações diretas do seu 

texto com quadros, no entanto, ainda é possível observar a criação de imagens. Isso 

é possibilitado pelo conhecimento empírico adquirido graças à experiência in loco e 

pelas informações que os habitantes e viajantes experientes possam ter fornecido. 

Os resultados das viagens empreendidas por Taunay são tomados, aqui, como 

constitutivos da criação literária. 
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Como já apresentado anteriormente, nos contos, os animais são 

personificados, têm família, fazem determinadas coisas que só seres humanos estão 

condicionados a realizar. Em um diálogo entre pássaros de espécies diferentes, 

Taunay constrói a imagem de aves que são casadas. Não há aqui o conhecimento 

científico livresco que seria desenvolvido na viagem; mais uma vez, é construída 

uma alegoria: ele usa pássaros para compor uma cena que faz menção à sociedade 

humana: 

 
 
- Meu marido, arrolou a outra abemolando afetadamente a voz. 
Cumprimentei-os. 
- Muito gosto era conhecê-los 
- Somos casados de fresco, prosseguiu o primeiro com volubilidade. Há 
quatro meses éramos estranhos um ao outro... quando encontrei a senhora 
na margem esquerda do Paranaíba....  (TAUNAY, 1930, p.117) 
 
 

Outro conhecimento apresentado por Taunay é o musical, visto demonstrar 

conhecer notas e modos de cantos, como é possível verificar no texto: “duas oitavas 

abaixo, que cabem uma em cima da outra como aldrabas de ferro a se chocarem” 

(1930, p.124). Mais uma vez ele demonstra suas destrezas sobre as cores, sobre 

pedras valiosas e o conhecimento das cores das plumagens de animais, com isso, 

fortalecendo o argumento em torno do papel conferido à memória e à visão. É 

importante ressaltar que utilizar essas referências de pedras preciosas e relacionar 

com as cores para o processo descritivo remete a formas tradicionais de 

representação; no entanto, ainda é possível considerar um conhecimento importante 

para as descrições: 

 
 

mimosos curruís, thiés, vermelhos como se saíssem de um banho de 
sangue, e sahys de todas as pintas e tamanhos, desde o sai- roxo até ao 
sai – Xe, cuja plumagem variegada, verde, azul, negra e amarela, lembra os 
esplendores do guainambi, ainda que lhe faltem as refulgentes centelhas 
furta- cores, que, no corpo daquele admirável brinco do Criador, tão de suito 
casam os ardentes reflexos do rubi, da esmeralda, da safira e do topázio, 

assim cambiam, se apagam, rebrilham e fogem, transmudando-se, ora em 
vivas chispas de fogo, ora em laminosinhas de ouro esverdeado, prata, 
cobre ou coruscante aço, como se fora metal polido. (TAUNAY, 1930, 
p.114-115)  

 
 

No prefácio da quinta edição, seu filho Affonso de Taunay diz que, antes de 

falecer, seu pai estaria preparando uma edição definitiva de Céus e Terras do Brasil, 

e havia publicado trechos dela em diversos jornais, sobretudo na Gazeta de 
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Campinas. O livro parece seguir uma linha heterogênea na sua estruturação, pelo 

que se pode ver nas análises acima; no entanto, o título estabelece um sentido 

capaz de congregar os textos pelo que teriam em comum, ao mesmo tempo em que 

propõe uma leitura que se volte para a apresentação de espaços naturais e que 

observe o caráter brasileiro que os identificaria.  
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2. VER, SABER E ESCREVER 

 

2.1 Conhecimento científico e estético 

 

A formação de atividade científica no Brasil aparece como um reflexo das 

mudanças que aconteceram, segundo o sociólogo Marcelo Fetz, em artigo intitulado 

“ENTRE RAZÃO E FRUIÇÃO: notas sobre a ciência romântica no Brasil”, no 

decorrer da “Segunda Revolução Científica, durante a passagem do século XVIII 

para o XIX” (FETZ, 2013, p.1). Ou seja, o pensamento científico no Brasil teve seu 

desenrolar a partir da chamada “literatura de viagem científica”, que teria como base 

uma relação entre ciência, literatura e artes que o autor associa à chamada ciência 

romântica.  

O autor entende que o termo “Segunda Revolução Científica” é provocador e 

até mesmo confuso, pois não é algo pacífico. Alguns teóricos não consideram esse 

movimento filosófico-científico como um movimento científico, na verdade, para 

estudiosos das ciências tradicionais, a ciência romântica é considerada uma pseudo-

ciência, visto que o termo “nasce mais da compreensão do mundo artístico-literário 

do que da historiografia científica moderna” (FETZ, 2013, p.8). Hans Eichner, em 

artigo “The Rise of Modern Science and the Genesis of Romanticism” (2016), aponta 

fragilidades nos argumentos dos pesquisadores favoráveis à ideia de ciência 

romântica ou uma Segunda Revolução Científica, afirmando que os românticos 

rejeitaram não apenas os fundamentos da ciência de Descartes, Harvey e Boyle, 

mas também os fundamentos da própria ciência.  

A ideia central da ciência romântica é a crítica ao modelo de ciência da 

Primeira Revolução Científica. O julgamento se dá em primeiro momento por conta 

dos métodos que seriam a fundamentação da ciência na Europa da época: o 

racionalismo, o empirismo e o mecanicismo. Esse modo de fazer ciência, para os 

estudiosos que acreditavam no modelo romântico, é insuficiente, já que ele 

pressupunha a separação metodológica entre objeto e sujeito e isso era considerado 

uma agressão; afinal, nessa concepção de mundo, os elementos estariam 

desconectados e, portanto, não se seria capaz de entender o mundo dinâmico e 

orgânico que é a base do pensamento romântico. Com isso, o cientista não 

analisaria o todo e sim uma parte componente desse todo, às vezes por indução, 

quando se parte de um caso específico para o geral, e outras vezes por raciocínio 
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dedutivo, a partir de inferências gerais para estabelecer um conhecimento mais 

localizado.  

Como dito, a linha tradicional da ciência não reconhece a ciência romântica 

“enquanto elemento componente da historiografia científica” (FETZ, 2013, p.12), no 

entanto Fetz a considera como “parte componente da trajetória percorrida pelo 

pensamento científico moderno” (2013, p.12). Ele oferece alguns exemplos para 

justificar a sua posição quanto a isso; o autor entende que a ciência româtinca faz 

parte de um sistema intelectual da época, e mesmo que tenha contribuído com 

questões ligadas à estética e à literatura, a mesma forneceu um programa de 

pesquisa e uma proposta de interpretação de mundo totalmente contrários ao 

pensamento tradicional científico; em segundo lugar, trouxe novas ideias para a 

concepção científica da época, o que ocasionaria resultados importantes para a 

mudança 4da geração científica do mundo durante o século XX.  

O mundo considerado como rígido e com suas regularidades matemáticas, 

defendido pela primeira revolução científica, deu lugar ao questionamento, à dúvida, 

“a uma imagem relativa da realidade, onde se tornava possível pensar, imaginar e 

observar, por exemplo, a curvatura da luz” (FETZ, 2013, p.11).  Portanto, era uma 

ciência singular, na qual além da experimentação, mensuração, observação direta 

da realidade, métodos ligados à ciência tradicional, existia o sentimento da natureza, 

o poeta da natureza e o pintor da natureza, que quando somados, transformavam-se 

na ciência romântica, que nada mais é que: “um movimento literário - estético - 

científico” (2013, p.11) o qual “propunha novas formas de compreensão da 

                                                             
4 Sobre as mudanças causadas por esse pensamento da segunda revolução científica: “Quais seriam os 
impactos produzidos por essa visão de mundo científica para o estilo de conhecimento científico produzido à 
época? Quase nulo, isso é verdade. Porém, o universo científico possui as suas próprias idiossincrasias e, como 
se fosse possuidor de algo mágico, quase que como um feitiço do tempo, os impactos da concepção romântica 
de mundo sobre a ciência moderna viriam anos mais tarde. Mas, como falamos do ponto de vista de coisas 
mágicas e estruturalmente impactantes, a presença da concepção romântica de mundo e de vida, de sua 
necessidade estruturante de produzir uma revolução total, visionária que o era, seria força motriz mais patente 
na teoria da relatividade, que reinventaria a física contemporânea. É profundamente interessante 
compreender de que forma Albert Einstein pôde amarrar diferentes concepções de realidade dentro de uma 
proposta que, se não rompia completamente com a filosofia da natureza de Isaac Newton, ao menos oferecia a 
possibilidade de dar um passo adiante. A unidade da realidade foi rompida, inúmeras realidades puderam ser 
propostas. O determinismo deu lugar aos modelos probabilísticos, cuja interpretação passou a ser pautada na 
avaliação muito mais do que na determinação. A rigidez do mundo, de suas regularidades matemáticas, 
conforme defendido e solidificado na filosofia da natureza originária da primeira revolução científica, daria 
lugar a uma imagem relativa de realidade, onde se tornava possível pensar, imaginar e observar, por exemplo, 
a curvatura da luz. Ou a matéria como onda e, a onda, como matéria. Complexidade, ambiguidade e incerteza 
seriam transformados em conceitos recorrentes no diálogo científico e, como resultado desse reordenamento 
da realidade, o ‘risco’ passa a ser um elemento chave para a reflexão do potencial de vida de cada realidade 
imaginada e simulada.” (FETZ, 2013, p.11) 
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realidade, sobretudo modificação epistemológica da relação entre ‘parte’ e ‘todo’ e a 

alteração entre ‘sujeito’ e ‘objeto’” (FETZ, 2013, p.11). 

A ciência romântica não negava o modelo comparativista e sistemático do 

conhecimento científico tradicional, na verdade, ela ampliava esse entendimento, 

“propunha a necessidade de uma experiência ampliada da realidade” (FETZ, 2013, 

p.12), ou seja, a experiência vivida pelo observador e a sua relação com o objeto. 

Fetz afirma que isso seria possível apenas pelo homem de letras a partir do “prazer 

e o deleite no ato de recriar, criar e ser criado pela unidade homem-natureza seria o 

princípio da obra poética bem como do conhecimento sistemático” (2013, p.12).  

No Brasil, foi com a abertura dos portos, com a chegada da Família Real 

Portuguesa, que houve um aumento no número de viajantes naturalistas em terras 

brasileiras. As viagens científicas eram realizadas por naturalistas e, em sua maioria, 

influenciados pelo naturalista alemão Alexander Von Humboldt, que escreveu obras 

importantes decorrentes da sua experiência com a viagem, como Kosmos (1845) e 

Quadros da natureza (1852). Esta última trouxe à tona questionamentos sobre a 

natureza, criticando os modelos do que Marcelo Fetz chama de “Primeira Revolução 

Científica”. Para o autor de Quadros da natureza, a natureza era viva, tinha 

sentimentos e, por isso, o cientista deveria viver o objeto que estava trabalhando, 

deveria haver o envolvimento do homem com o ambiente em que estava inserido - a 

força vital da natureza deveria ser sentida pelo Eu do naturalista. A natureza 

aparece, então, como produtora de afetos e não leva propriamente à subjetivação do 

naturalista. Lucia Ricotta, em sua tese de doutoramento, expõe e explica a 

concepção de mundo orgânico que tinha Humboldt: 

 
 
Mas Humboldt era incansável; tinha a convicção de que a legitimidade de 
seus limites nunca constituiria obstáculos para reunir o disperso, o precário, 
o elemento isolado em um grande sistema da Natureza. Sem negar a 
astúcia dos estudos específicos, Humboldt adere a uma perspectiva, ao 
mesmo tempo empírica e filosófica da Natureza, a fim de demonstrar a 
harmonia invisível que liga a diversidade enorme de objetos naturais. A 
planta, o animal e os elementos celestes são descritos, por si só, como 
espécies isoladas, mas a vivacidade dos sentidos que sua perspectiva exige 
sugere que é espantosa a capacidade do naturalista de observar. A posse 
de recursos materiais de observação, a própria arte com que os naturalistas 
sabem ver, tocar e ouvir significa neles o fruto de uma comunhão assídua 
com a vida íntima da Natureza. Dessa harmonia nasce a forma de um todo 
orgânico que totaliza as espécies múltiplas coexistentes no mundo natural. 
(RICOTTA, 2002, p.12, grifo meu).  
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A pesquisadora mostra como Humboldt compreende o funcionamento desse 

mundo orgânico que ele idealiza: o empirismo junto à filosofia da Natureza, ou seja, 

ele não descarta o método científico, mas entende que é necessário viver a natureza 

para que este seja considerado um mundo orgânico. Ricotta afirma que os 

elementos da natureza são descritos separadamente, no entanto, “a vivacidade dos 

sentidos que sua perspectiva exige sugere que é espantosa a capacidade do 

naturalista de observar” (RICOTTA, 2002, p.12). 

Flora Sussekind, em seu trabalho O Brasil não é longe daqui (1990), 

entende que a viagem é uma “[...] ocasião para o aprendizado. Um aprendizado via 

experiência, via contato direto com as coisas do mundo” (1990, p.110), e foi a partir 

das viagens que ocorreu a possibilidade dos estudos científicos no mundo natural do 

Brasil. Deslocar-se significava conhecer lugares diferentes e, com isso, era realizável 

a comparação entre os “quadros da natureza” identificados em cada movimentação 

produzida, ou seja, o comparar as cenas naturais funcionava como um método 

científico.  

Foi com a abertura dos portos em 1808, com a chegada da Família Real 

Portuguesa ao Brasil, que houve um incremento de viajantes naturalistas, e em sua 

maioria influenciados pelos pensamentos do naturalista alemão Alexander Von 

Humboldt, mesmo que de maneira espontânea, como apresenta Andrea Wulf: 

“Ecologistas, ambientalistas, naturalistas e escritores da natureza fiam-se na visão 

de Humboldt, embora a maioria faça de maneira inconsciente” (2016, p.32).  

 A forma como a natureza era representada pelos viajantes naturalistas 

seguia uma atitude descritiva que nos remete à pintura. Tanto Humboldt quanto os 

naturalistas que aderiram às suas concepções “pintavam” a natureza e faziam os 

seus leitores verem, e não apenas lerem, o que estava escrito. No Brasil a maneira 

como os autores nacionais como José de Alencar e Visconde de Taunay concebem 

e representam a natureza/paisagem tem uma forte relação com a produção de 

naturalistas que criaram seus textos influenciados pelo modelo do viajante alemão.  

E não foram apenas autores brasileiros que entenderam Humboldt como 

uma referência importante para a criação de suas obras. Segundo Wulf, Edgar Alan 

Poe e Walt Whitman foram inspirados por Humboldt, e, ela afirma ainda que o 

poema  “Eureka foi a tentativa de  Poe examinar o universo - incluindo todas as 

coisas ‘espirituais e materias” - ecoando o enfoque humboldtiano de incluir o mundo 

exterior e interior” (2016, p. 355). E quanto a Whitman, Wulf afirma que o poeta 
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“escreveu seu célebre poema intitulado Folhas da relva com um exemplar de 

Cosmos sobre a escrivaninha. [...] compôs inclusive um poema intitulado ‘Kosmos’ e 

se autoproclamou ‘um cosmos’” (2016, p.355). A autora completa dizendo que a 

obra Cosmos  de Humboldt tornou-se muito importante para gerações de cientistas, 

artistas, escritores e poetas, e assegura que foi a obra “responsável pelo 

amadurecimento de um dos escritores da natureza mais influentes dos Estados 

Unidos, Henry David Thoreau” (2016, p.355). 

No trabalho da professora Lucia Ricotta, entende-se que a autora procurou 

mostrar como a ciência de Humboldt5 se deve à relação entre a estética e a 

dimensão filosófica da natureza, como se houvesse uma dupla perspectiva em 

relação à descrição de suas paisagens: uma mais objetiva/materialista e outra mais 

estética, ligada à percepção/apreciação da natureza pelo olhar do sujeito. Essa 

interação “desperta no observador um sentido artístico” (BRITO, 2015, p.203).  A 

visão aparece como sentido importante para essa compreensão de 

natureza/paisagem de Humboldt; segundo Wulf, para o cientista, o “olho [...], era o 

órgão da ‘Weltanschauung’, através do qual enxergávamos o mundo mas também 

através do qual interpretamos, entendemos e definimos o mundo” (WULF, 2016, 

p.354). Portanto, a imaginação a partir do que estamos vendo é indispensável ao 

conceito de natureza em que Humboldt acreditava. Bastava olhar para sentir e 

também “percorrer caminho de precisão matemática” (WULF, 2016, p.354). A seguir, 

destacamos um fragmento dos Quadros da Natureza de Humboldt, no qual se pode 

observar a descrição de um momento em que o viajante observa uma planície sem 

limite e chega a compará-la ao oceano. No trecho, é possível atentar ainda para a 

questão do sentimento que a natureza oferece ao observador, algo relacionado ao 

infinito, ou seja, deixa o lado material que é finito, e chega-se ao imaterial, que é o 

imensurável. O mar e o deserto são equivalentes a partir dessa perspectiva, pois é 

impossível medi-los. Na verdade, é a sensação de contemplação desses espaços 

que sugere a impossibilidade de medida, pois existem formas de mensurar técnica e 

                                                             
5 Na qualificação na qual foi gerada essa dissertação, acolheu-se o que a professora Lucia Ricotta falou sobre o 
seu trabalho em que: “procurou mostrar como a ciência de Humboldt se deve à relação entre estética e 
dimensão filosófica da natureza.” E em sua tese de doutoramento, caracteriza a ciência de Humboldt como: 
“Premente que seja a vontade de caracterizá-la, a verdade é uma só: a ciência humboldtiana representa uma 
língua universal do espírito; nela o espírito substantivou-se, passou a ser fator intrínseco à investigação 
científica.” (2002, p.76).  
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objetivamente nesses grandes espaços; isso, porém, não elimina o sentimento de 

infinitude que eles provocam no sujeito: 

 
 

Hoje, contudo, ao chegar a noite, recordamos, por uma ilusão dos sentidos, 
aquelas imagens de um tempo que passou. Quando o extremo da planície 
se ilumina com o rápido nascimento ou acaso dos astros brilhantes, ou a luz 
trêmula destes se reflete sobre as camadas inferiores dos vapores 
ondulantes, julgamos ter diante dos nossos olhos um oceano imenso. Como 
este, as charnecas [sic! estepes] enchem também a alma com o sentimento 
do infinito, desligam-na da impressão material que produzem os espaços 
limitados, e elevam-na as mais altas aspirações. Mas tão suave é a 
contemplação do claro espelho do mar, encrespado pelas ondas inquietas e 
espumantes, como fria e morta a perspectiva do deserto, semelhante à que 
apresentaria a crosta escalvada de um planeta devastado (HUMBOLDT, 
1952 apud LOPES, 2015, p.46) 

 
 

Quando Humboldt diz “como este, as charnecas [sic! estepes] enchem 

também a alma com o sentimento do infinito, desligam-na da impressão material que 

produzem os espaços limitados, e elevam-na as mais altas aspirações” está 

diretamente exposto o que já foi afirmado em relação ao material ser ligado ao finito, 

e o infinito estar aproximado do imaterial; ou seja, percebe-se a partir disso que 

olhar é uma fonte importante para o sentimento que a natureza oferece ao sujeito. 

Na citação, ainda é possível apontar a questão de uma atmosfera noturna e 

imprecisa, em que os sentidos se enganam e produzem imagens de um tempo que 

já não existe.  

Fetz entende que a ciência romântica é a “principal referência das primeiras 

expressões científicas produzidas no país [Brasil], fruto das narrativas científicas de 

viagem” (2013, p.17). O autor compreende que já com os Jesuítas haveria algo 

relacionado ao mundo científico, no entanto, é com a literatura de viagem que há 

uma concretude de uma suposta ideia de ciência. Antonio Candido, autor do livro 

Formação da Literatura Brasileira (1981 [1959]), entende que é a literatura que faz a 

difusão do pensamento científico no país. Mesmo que ainda, para o autor, não 

houvesse uma tradição consolidada da literatura brasileira, ela era mais fixa do que 

a ciência, e foi, portanto, a partir do domínio literário que a ciência foi disseminada; 

“essa maior solidez permitiria à literatura assumir compromissos, [...] um 

interessante papel social no que se refere à difusão e ao fortalecimento do 

pensamento e modo de vida científicos no país” (2013, p.18).  

Essa aproximação entre ciência e literatura tem referência direta ao que 

estamos chamando de ciência romântica. Esse modo de se fazer ciência era uma 
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mistura “nas letras e nos pincéis de naturalistas – artistas – viajantes” que 

conectavam literatura – artes plásticas – ciência, ou seja, ela aproximava a “razão 

científica à razão lírica e estética” (2013, p.18). Os naturalistas – artistas – viajantes 

realizavam essa criação de uma “estética científica” por meio da representação 

pictórica da natureza brasileira. É possível citar, como exemplo, alguns dos 

intelectuais que passaram pelo Brasil em expedições científicas e contribuíram com 

alguns relatos até hoje importantes para a historiografia brasileira, como é o caso de 

Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), Johann Baptiste von Spix (1781-

1826), Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853) e muitos outros.  

No caso literário, Visconde de Taunay é um autor importantíssimo para o 

Romantismo brasileiro. Ele é filho de Félix Emílio Taunay, um dos fundadores da 

Academia Imperial de Belas Artes do Brasil, e neto de Nicolau Antônio Taunay, um 

pintor paisagista que foi um dos preceptores de D. Pedro II. A relevância conferida à 

ascendência familiar deve-se à compreensão de que a inserção de Taunay em uma 

família de paisagistas terá implicações nos modos de descrever o ambiente natural 

em seus textos. Taunay dominava muitos conhecimentos, foi pintor, engenheiro, 

militar, professor, político, historiador, sociólogo, romancista e memorialista. E 

quando falamos de sua contribuição enquanto autor de obras relevantes para a 

literatura brasileira, não nos referimos apenas à ficção, mas também à diversidade 

de uma obra que conta com relatos de viagens.  

Sendo filho e neto de pintores paisagistas, uma das preocupações em seus 

textos era a representação do meio natural, pois o contato com a natureza e com o 

ambiente constituíram aspectos diferenciados de sua produção. Essa composição a 

partir da imagem é construída pelo “sentimento da natureza” e a representação é 

feita através da experiência adquirida em suas viagens e, também, pela sua 

formação (Castrillon-Mendes, 2013). Nesse momento, percebe-se a influência de 

Humboldt na escrita de Taunay. Retomando o que foi dito anteriormente, sabe-se  

que os naturalistas-viajantes foram inspirados pelas concepções de Alexander von 

Humboldt, e mesmo que não se possa identificar referências diretas ao naturalista 

alemão nos textos de Taunay, suas concepções podem se fazer presentes por 

outros caminhos. Descrever minuciosamente e usar nomenclatura científica são 

aspectos insuficientes tanto para identificar a marca de Humboldt quanto a sua 

presença em Taunay. Os procedimentos – descrição literária e científica – 

interessam na medida em que são indicativos de uma forma de conceber a natureza 
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e de representá-la. Essa questão da descrição remete à concepção que integra 

estética e ciência.  

Lucia Ricotta (2000) assegura a relação de Humboldt com a literatura e o 

modelo de descrição que também é utilizado por Taunay: 

 
 

A literatura é decifratória, porque funde os detalhes mínimos desse novo 
panorama avistado numa unidade sintetizadora da ciência. Ela também é 
plástica, fotográfica, porque vira superfície refletora e reprodutora de cada 
canto do cenário que se descortina. [...] Mas além de oferecer dados 
concretos para o conhecimento científico daquela natureza exótica, ela é 
evocatória, pois dá aos que leem alguma qualidade do lugar e da sensação 
experimentada pelo observador [...] (RICOTTA, 2000, p.102, grifo meu) 
 
 

Nota-se que a autora entende a literatura como “decifratória”, ou seja, ela 

decodifica aquilo que está sendo visto. Além disso, ela é “plástica e fotográfica”, pois 

representa a coisa e passa a ser aquilo que é observado; também é considerada 

“evocatória”: o leitor sente aquilo que está escrito no livro. 

É possível observar algumas das características citadas pela autora em 

alguns dos textos de Taunay. Como no romance Inocência, no qual o Visconde. ao 

apresentar o “Sertão e o Sertanejo”, descortina “cada canto do cenário”, usando o 

método da descrição para criar o modelo dos cerrados: 

 
 

Ora é a perspectiva dos cerrados, não desses cerrados de arbustos 
raquíticos, enfezados e retorcidos de São Paulo e Minas Gerais, mas de 
garbosas e elevadas árvores que, se bem não tomem, todo o corpo de que 
são capazes à beira das águas correntes ou regadas pela linfa dos 
córregos, contudo ensombram com folhuda rama o terreno que lhes fica em 
derredor e mostram na casca lisa a força da seiva que as alimenta; ora são 
campos a perder de vista, cobertos de macega alta e alourada, ou de 
viridente e mimosa grama, toda salpicada de silvestres flores; ora sucessão 
de luxuriantes capões, tão regulares e simétricos, em sua disposição que 
surpreendem e embelezam os olhos, ora, enfim, charnecas meio apauladas, 
meio secas, onde nasce o altivo buriti e o gravatá entrança o seu tapume 
espinhoso. (Taunay, 1999, p.13) 

  
 

Já no relato de viagem Visões do Sertão (1923) presenciamos a natureza 

evocatória ligada ao modelo científico. Taunay nos evoca uma natureza, pois 

podemos ouvir e perceber que o autor sente falta daquela natureza, na verdade, dos 

buritis. Junto a essas questões, é possível observar uma linguagem científica: 

 
 

Quase sempre dão [as palmeiras] indicio d’água e por isto mais simpáticas 

se tornam aos olhos do viajante, como utilíssimo sinal, quando não lhe sirva 
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para embelezamento da alma nos arroubos artísticos. Diferencia-se bem do 

carandá com quem tem bastante pontos de similitude: 1º porque os folíolos 

destes são duros e terminados por uma espécie de acúleo ou ferrão; 2º por 

dar em terreno úmido, quando o outro afeiçoa exatamente os locais secos, 

arenosos e, embora inundados periodicamente, de fácil esgotamento de 

águas. Também que diferença ao ouvido o sussurrar do vento num carandal  

ou num buritizal.  [...] Constitui o buriti uma das minhas maiores saudades 

do sertão. (TAUNAY, 1923, p.86-87) 

 
 

Em Céus e Terras do Brasil, ele expressa textualmente o que Ricotta define 

como uma “natureza evocatória”, que nos dá alguma “sensação experimentada” pelo 

observador. Ele dá ao leitor uma ordem: que este imagine a natureza por ele vista, 

ou seja, evocando-a: 

 
 

Se agora puder o leitor, por um esforço de imaginação, revestir aqueles 
movimentos todos de terrenos, muito dobrados e quase lombas de serras, 
ou abertos em largos recôncavos; se puder na mente revesti-los de relva 
verdejante, cércea e densa, toda sarapintada, em certos meses, de milhões 
de peregrinas e ainda mal conhecidas flores e cortada de córregos 
cristalinos e borbulhantes a buscarem rápidos o pendor dos declívios; se 
dispuser, aqui coqueirais em grupos, tipos da serena majestade e da graça 
esbelta, ali tamburis, vinháticos e ipês, madeiros de lei, isolados e na 
pujança da sua organização de ferro, ou mais frequentemente em umbrosos 
maciços; se por fim fechar todas essas magnificências com uma cercadura 
de píncaros escalvados e fantasticamente recortados, formará então ideia 
aproximada do esplêndido palco em que vai passar a cena que tentamos 
descrever. (TAUNAY, 1882, p.42) 

 
 

Ao refletir sobre os excertos que apresentamos acima, é interessante 

considerar a questão da linguagem, que muitas das vezes segue uma linha mais 

poética, voltada para o ritmo. O uso sistemático da estética da pintura de paisagem 

é como se estivéssemos observando cada cena, mesmo que a escrita, de alguma 

maneira, seja levada ao modelo científico, com palavras do modo da ciência. 

Funciona como um modelo ideal de natureza, e em todas as passagens há uma 

referência ao sentimento natureza, o observador está sentindo, e por isso, consegue 

descrever de maneira poética e científica ao mesmo tempo. Há uma ligação entre o 

sistemático e o literário.  

A natureza tropical, mais precisamente no século XIX, aparece como a 

representação do ideal de Brasil. Um mundo natural exuberante, com magnitude, 

beleza, intensidade, força, seria “o arquétipo ideal para o desenvolvimento de 

cenários fantásticos, típicos de construções de quadros da natureza totalizantes do 

pensamento de Humboldt” (CASTRILLON- MENDES, 2013, p.21), e não só do 
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cientista alemão, mas também para Taunay. É importante entender que a paisagem 

pintada por ele não é a do litoral, mas sim a do interior, na verdade, do sertão. Assim 

como Humboldt, que queria descobrir quadros e compará-los, Taunay buscava 

apresentar o interior do país por meio de suas descrições. 

Em outras citações dos textos do Visconde de Taunay, que serão analisadas 

em capítulos posteriores desta dissertação, poderemos discutir as questões dos 

sons, dos cheiros, das cores, das luzes e das formas que constituíam determinados 

quadros da natureza. No entanto, o que queremos demonstrar neste momento é a 

importância do recurso literário para que pudesse ser feito isso. O leitor é levado por 

intermédio da leitura às sensações sentidas pelo observador, que nesse caso é o 

viajante – cientista – literato. Era esse o objetivo de quem estava descrevendo; por 

isso, a visão e a memória são objetos importantes para a construção da paisagem. 

Não bastava apenas ver, era necessário sentir, estar presente, fazer parte da 

natureza. À vista disso, voltamos à questão da viagem que funcionava não só como 

formação, mas também como experimentação literária – ecoando Claudete Daflon 

(2002). O cientista-viajante, nesse momento, não tinha só mais o objetivo de coletar, 

selecionar e classificar a natureza brasileira; no caso de Taunay, o seu propósito era 

dar a ver um local pouco conhecido do seu país, portanto ele precisava organizar a 

natureza e enquadrá-la de uma maneira que pudesse ser reconhecida. 

  

2.2 Natureza feito paisagem 

 

Quando tentamos definir o que é natureza, na maioria das vezes remetemos 

ao termo paisagem; no entanto, essas palavras não são sinônimas. A expressão 

natureza vem do grego φύσις (phusis), que, por definição diretamente do idioma, 

significa6: ser natural, essência, condição natural. Para Aristóteles, o conceito de 

phusis é objeto de várias acepções: energia, dinâmica que anima os seres vivos, é 

ela que determina e gere os interesses de cada um. A natureza, para os gregos, 

tinha a ver com intelecto, não era algo para ser contemplado, não estava na camada 

da sensibilidade, era para ser analisada, ou seja, apreendida pelo olhar, significando 

um processo cognitivo.  

                                                             
6 LIDELL, H.G & SCOTT’S. A Greek-English Lexicon Dictionary Oxford: Clarendon Press, 1996. 



53 
 

É interessante pensar que no vocabulário helênico o termo paisagem não 

existia. Anne Cauquelin afirma que a paisagem grega era omitida, e que “ela só 

comparece ao chamado de uma voz, de uma nomeação dos elementos que 

compõem uma cena. Ela só oferece à visão [...]” (2007, p.54), ou seja, a natureza ali 

apresentada constituía apenas um cenário. 

O Renascimento aparece como o momento de transformação do conceito de 

“pura ideia de natureza” (CAUQUELIN, 2007). Segundo a autora, somente entre os 

anos de 1300 e 1450, momento em que historiadores dataram a sua origem, a 

palavra “paisagem” passa a representar a ideia de natureza, isto é, a natureza 

evocada em essência e não mais o cenário natural como tal (a natureza coisa).  

Ao se refletir sobre os sentidos agregados ao termo paisagem, mostra-se 

necessário considerar também o significado que vocábulos como cena e quadro 

podem assumir nessa discussão. O dicionário Michaelis traz como uma das 

definições para cena: a arte de representar ou do espetáculo; e, para o vocábulo 

quadro, em sentido figurado, aquilo que se apresenta à vista; paisagem, panorama. 

Michel Collot entende que a paisagem funciona de um modo fenomenológico; nesse 

sentido, constrói a ideia de que cena é como momento, um recorte de algo, e 

quando trata de quadro, seria como “uma estrutura fundamental da percepção 

humana” (2013, p.21). Anne Cauquelin, ao contrário de Collot, tem a sua tese de 

que a paisagem é uma construção. Ela segue uma linha mais construtivista, e com 

isso, compreende cena e quadro como semelhantes. A cena estaria mais ligada à 

questão do filme, ou seja, algo construído para um determinado objetivo, a câmera 

enquadrando um lugar estabelecido, a sequência de planos; da mesma maneira que 

o quadro possui uma moldura que é indispensável para a constituição da cena, já 

que é ela que estabelece os limites para o ordenamento das coisas, nesse caso, das 

imagens. Lucia Ricotta, em seu trabalho sobre o viajante naturalista Humboldt, 

afirma que nos estudos dele as “construções dos quadros remetem sempre à 

realidade físico-espacial” (p.98), portanto, ela entende que os quadros são “uma 

tentativa de experimentar até que ponto as cenas da natureza, [...], podiam ser 

descritas sem perder o efeito do natural [...]” (p.97). Nesse sentido, seguiremos por 

esses mesmos pensamentos: equivaleremos cena e quadro, e entenderemos que 

Visconde de Taunay escreve seus quadros a partir de uma cena, ou seja, o quadro 

seria a transformação da cena da natureza em paisagem.  
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Na arte Italiana, por volta do Quatrocentos, segundo Kenneth Clark em seu 

livro intitulado Landscape into Art (1949), houve um novo encaminhamento que fez 

com que a paisagem começasse a aparecer ligada a um aspecto mais matemático, 

arquitetural. Nesse momento da arte da pintura, é necessário compreender as 

diversas voltas de um olhar em torno do espaço natural observado: “trata-se de uma 

montagem, de uma construção mental a partir da homonímia entre imagem e coisa 

[...] inventa o meio de sua instalação nas leis da perspectiva” (p.25-26), afirma 

Cauquelin, no artigo “Paisagem, retórica e patrimônio”, logo, entende-se o desejo de 

ver a paisagem como algo essencial, passando pela ideia de perspectiva, já que a 

paisagem funcionaria, portanto, como resultado de um olhar sobre o natural, isto é, 

“como forma simbólica que envolve toda tentativa de apresentar a natureza à 

sensibilidade” (idem). 

A historiadora Ana Marcela França, no artigo: “Percepções da natureza a 

partir da arte: a diversidade do olhar sobre o universo natural” (2013), argumenta 

que a arte funciona “como uma via de compreensão da relação ser humano e 

natureza, pois além de ser uma expressão individual, é também manifestação de 

uma dada cultura”, portanto, é fruto de um processo de interação entre o homem e o 

mundo natural.  Keith Thomas na introdução do livro O homem e o mundo natural 

(2010) explica que a “agricultura estava para a terra como o cozimento para carne 

crua. Convertia natureza em cultura. Terra não cultivada significava homens 

incultos.” (2010, p.18). Portanto, era necessário ordenar o mundo natural para que 

houvesse uma cultura civilizada. E, segundo o autor, essa foi uma parte da 

argumentação dos ingleses seiscentistas para justificar a “ocupação dos territórios 

indígenas” (2010, p.18).  

O artista italiano Giorgione (1478-1510) pintou o quadro A Tempestade  

(1505), que Cauquelin defende como uma pintura de paisagem emblemática porque 

suscita diversas interpretações que, ainda na contemporaneidade, causam confusão 

de sentido, já que os críticos não conseguem concluir sobre o tema do quadro, se 

“tratar-se-ia de uma danaide amamentando seu filho Perseu na presença de um raio 

jupiteriano” ou refere-se a “uma mulher (cigana) seduzindo um soldado, provocando-

o, para que abandone a guarda da cidade?”.  
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Figura 2 - A Tempestade, c.1505, óleo sobre tela, 82 x 73 cm, Giorgione, Galleria dell’Accademia, Veneza, Itália. 

 

 

No entanto, o que nos interessa nessa obra é o fato de que a paisagem está 

em um primeiro plano, não existe uma narrativa que conduza o observador a pensar 

que o mundo natural é apenas um cenário. A paisagem alcança importância na 

composição, inclusive no título, que faz referência ao fenômeno natural e não a uma 

narrativa de uma mulher amamentando na paisagem e de um homem olhando, 

sobressaltando a relevância da natureza sobre uma cena cotidiana.  

Na arte holandesa, no século XVII, após Felipe II ceder lugar ao 

protestantismo, há uma mudança nos quadros pintados (França, 2013). Com a 

negação a adorações de imagens religiosas referentes ao catolicismo, por conta da 

reforma religiosa que acontecia no momento, variações temáticas começaram a 

aparecer, como a realidade corriqueira, paisagens campesinas, o cotidiano dos 

próprios artistas, isso tudo apresentado sem alegorias, pois, na verdade, a 

verossimilhança estava sendo privilegiada. Assim, as paisagens naturais tomam o 
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lugar de prestígio, não são mais meros cenários/pano de fundo, e sim assumem 

peso relevante. 

A pintura contribuiu para um olhar sobre a construção da paisagem, e muitos 

viajantes utilizavam dessa linguagem para a representação da natureza tropical. A 

ideia de mundo natural no Brasil, através das pinturas e das paisagens, aparece 

pelo meado do século XVI com a chegada dos viajantes que também eram artistas. 

Frans Janszonn Post (1612-1680) foi considerado um dos mais relevantes artistas 

holandeses que registraram a natureza tropical, a serviço do conde Johann Moritz 

de Nassau Siegen, na comitiva que acompanhou ao Nordeste do Brasil. Esses 

viajantes eram considerados cientistas; no entanto, é inegável a aura artística que se 

entrelaça no conteúdo descritivo dos quadros feitos por eles, por isso, os 

consideramos como: viajantes, cientistas – artistas.  

As viagens científicas eram realizadas por naturalistas e, em sua maioria, 

influenciados pelas ideias de Alexander von Humboldt, o famoso naturalista alemão 

que percorreu a América e escreveu obras decorrentes da sua experiência com a 

viagem, como Kosmos (1945) e Quadros da Natureza (1852). Nessas obras, pode-

se observar que o autor se baseou especialmente na prática científica pautada na 

descrição da natureza. Como já dito, em seus textos, utilizava um discurso estético 

que se misturava com a escrita científica; isso, segundo Andrea Wulf, em A 

Invenção da Natureza (2016), se devia ao fato de que: 

 
 

Humboldt era um homem sem igual porque tinha a capacidade de se 
lembrar, mesmo depois de anos, dos mais ínfimos detalhes: o formato de 
uma folha, a cor do solo, uma medição de temperatura, uma camada de 
rocha. Essa memória extraordinária permitia a Humboldt comparar as 
observações que tinha feito ao redor do mundo em um intervalo de diversas 
décadas ou a milhares de quilômetros de distância. Humboldt era capaz de 
‘esquadrinhar a cadeia de todos os fenômenos do mundo ao mesmo tempo’ 
disse mais tarde um colega. Enquanto outros precisavam vasculhar suas 
lembranças, Humboldt - ‘cujo olhos são telescópios e microscópios 
naturais’, na definição do admirado escritor e poeta norte-americano Ralph 
Waldo Emerson - tinha à mão, em um instante, todo e qualquer pedaço de 
conhecimento e observação. (2016, p.27) 

 
 

Nesse sentido, a visão/olhar e a memória são fatores importantes para a 

descrição da natureza/paisagem. Sem a memória para que pudesse lembrar-se da 

maioria dos detalhes e o olhar para ver, a natureza não seria transformada em 

paisagem, ou seja, esses elementos são condições para que se tenha um ponto de 

vista de observação e elaboração da paisagem. Michel Collot, em Poética e Filosofia 
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da Paisagem (2013), pensa a paisagem como um recorte de um todo.  Dessa 

maneira, a paisagem sempre traz a ideia de uma perspectiva embutida: o que 

determina a natureza/paisagem natural vai se apoiar numa visão, ou seja, no saber 

ver. 

Portanto, entende-se que a percepção da natureza se dá por variados 

aspectos que afetam o modo de percebê-la: econômicos, religiosos e estéticos7, de 

tal modo que o que se entende por natural torna-se cultural, e isso só faz sentindo 

quando se trabalha com a dicotomia/separação natureza x cultura. E é exatamente 

isso que acontece com a representação do mundo natural brasileiro, de acordo com 

Lilian Schwarcz em artigo publicado pela revista USP, “A natureza como paisagem: 

imagem e representação no Segundo Reinado” (2003):  

 
 
[...] a natureza, entendida como elemento da cultura e da história de cada 
povo, passa a ocupar um espaço de memória e de reinterpretação. Pode 
ser percebida, dessa maneira, a construção de uma verdadeira mitologia 
brasileira, quando vão sendo acopladas à paisagem natural visões 
culturamente herdadas a esse respeito (2003, p.8) 
 
 

A natureza se torna paisagem porque é construída como tal. A paisagem 

brasileira, no século XIX, não é apresentada pelos letrados ao mundo europeu como 

uma natureza selvagem. Ao contrário, ela aparece como obra de arte: ornada, com 

enquadramentos. Está no mundo das perspectivas, sendo assim, controlada, 

programada para ser vista daquela maneira, a fim de cumprir um objetivo: a nação, 

ou o desejo de se construir uma nação. Porém, não se tem o intuito de generalizar 

afirmando que a natureza transformada em paisagem se trata somente do controle 

da visão movido pelo desejo formativo de uma nação. Na própria condição de 

paisagem já está embutido o enquadramento. Dessa forma, a paisagem romântica 

nos parece um duplo-enquadramento: a natureza enquadrada em paisagem (que 

podemos chamar de intrínseco, por ser humanamente impossível representar a 

natureza sem que haja um recorte) e paisagem moldada pelo projeto ideológico de 

nação, que podemos chamar de recorte programado.  

                                                             
7 Pensamos nos motivos fazendo uma relação direta com a imagem apresentada aos europeus. Econômico: a 
relação com os potenciais de exploração e interesse econômicos; religioso: ligada ao cristianismo; e por último, 
estético: relacionado à imagem do éden e do indígena domesticado/catequizado; nesse caso, seria assim por 
conta de uma tradição de representação na pintura. Vale a pena assinalar que o estético aqui não pode ser 
totalmente desligado ao motivo que associamos ao cristianismo.  
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No século XIX foi quando houve as primeiras tentativas de fundar uma 

historiografia literária nacional brasileira e uma representação oficial do país. Isso 

constituía, segundo Lilia Schwarcz, “uma descoberta da origem da própria literatura 

e da história nacional em suas diferenças e enquanto dotadas de marcas definidoras 

de nacionalidade.” (2003, p.9). Nossos literatos e historiadores funcionavam como 

agentes dessa função de criar uma nacionalidade e construir uma história nacional. 

Esses homens não tinham o propósito de romper com a tradição europeia, na 

verdade, pretendiam uma equiparação do Brasil com a Europa. Para alcançar esse 

objetivo, buscavam encontrar o genuinamente brasileiro. Os “traços distintivos 

estariam em seus heróis destacados, em sua honradez e uma brasilidade que 

estavam construindo, mas, sobretudo, na descrição da natureza tropical” (2003, p.9, 

grifo meu). A literatura nacional se deu por dois gêneros: a literatura não ficcional de 

viagem, produzida pelo estrangeiro e por alguns brasileiros; e pelo paisagismo, que 

tem relação direta com a relatada exuberância dos trópicos, e/ou cenas do cotidiano 

nacional, ecoando Flora Süssekind em O Brasil não é longe daqui: o narrador, a 

viagem (1990). Schwarcz diz que é nesse jogo entre prosa e ficção que o discurso 

da paisagem se impõe entre o “descritivismo mais realista e a postura mais 

idealizada” (2003, p.10). 

Michel Collot afirma que o olhar tem um papel importante para que haja a 

transformação do local em paisagem, e que “torna possível sua ‘artialização’, 

mesmo que a arte o oriente e o informe em retorno” (2013, p.18). E explica que: 

 
 
O olhar constitui uma primeira configuração dos dados sensíveis; à sua 
maneira, é artista, ‘paysageur’ antes de ser paisagista. É um ‘ato estético’, 
mas também um ato de pensamento. A percepção é um modo de pensar 
intuitivo, pré-reflexivo, que é a fonte do conhecimento e do pensamento 
reflexivo, e ao qual é vantajoso que retornem para se fortaleceram e se 
renovarem. (2013, p.18) 

 
 

Dessa maneira, entende-se que o autor compreende a 

construção/criação/noção da paisagem como um fenômeno que ocorre a partir do 

encontro entre a percepção (ponto de vista) e o mundo, e que há três elementos 

importantes que se relacionam de forma complexa: um local, um olhar e uma 

imagem. Um ambiente não se transforma em paisagem por ser apto a se tornar tal 

coisa; para que isso se realize, o local é preciso ser percebido por um sujeito que 

então pode qualificá-lo como paisagem.  
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Visconde de Taunay andava pelo interior do Brasil em serviço militar para a 

Monarquia então vigente no país.  A partir dessa experiência, podemos desfrutar dos 

seus pontos de vista, isto é, daquilo que chamamos de encontro de suas 

perspectivas e o mundo. A perspectiva seria, portanto, uma descontinuação – uma 

secção – do mundo natural contínuo, ou seja, uma parte daquela natureza.  

No grego antigo, o verbo οἶδα (oida) possui variados significados, e dois 

deles nos interessam para o propósito deste trabalho: ver e saber. Para os helenos, 

saber enxergar algo possui o mesmo valor de saber/conhecer/ entender. Então se o 

sujeito sabe ver, logo ele sabe, está apto a entender.  

Sabe-se que a natureza  é muitas vezes encarada como uma forma de 

totalidade, enquanto a paisagem seria uma construção, ou seja, ela não é “nem a 

mímesis de um local, nem uma imagem desconectada de sua interação com a terra. 

Ela não está nem no sujeito que a percebe nem nas estruturas do objeto que é 

percebido, mas representa uma interação entre ambos”8 (LEAL, 2016, p.30), 

permitida pelos processos de seleção e combinação de elementos que se 

transpõem. No entanto, para se construir essa paisagem, é necessário traduzir9 a 

natureza nessa cena, e para tal é imprescindível saber ver. E isso o Visconde de 

Taunay sabia ou pelo menos assim acreditava, algo possível de ser observado no 

momento em que o autor textualmente expõe, em relatos como Céus e Terras do 

Brasil: cenas e tipos, quadros da natureza, fantasia (1882) qual é a atitude do 

sertanejo diante da paisagem observada: 

 
 
O sertanejo que de nada cuidou, que não ouviu as harmonias da tarde, nem 
reparou nos esplendores do céu. [...] Raros são seus pensamentos; ou 
rememora as léguas que andou ou computa as que tem que vencer para 
chegar ao término da viagem (1930, p.24).  
 
 

Percebe-se, assim, que o autor não considera o ver do sertanejo como 

qualificado a enxergar as belezas do sertão, parece que ele não possui o 

conhecimento necessário para tal atividade. Interessa apenas ao homem local as 

distâncias que ainda serão percorridas, e não a paisagem como cena/quadro.  

                                                             
8
 Carolina Leal é mestre em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense, e essa citação foi 

retirada de sua dissertação de mestrado intitulada: Experiência em percurso: paisagens retirantes de Morte e 
Vida Severina.  
9 Utilizou-se o verbo traduzir com o mesmo sentido de construir/inventar.  
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No romance Inocência (1872), Taunay cria uma personagem com a mesma 

tônica do ver e saber que estamos discutindo: o viajante naturalista Meyer. Assim 

como Taunay, que observa e está apto a enxergar as belezas do interior, o alemão 

também vê e logo sabe. Esses olhares não são quaisquer olhares, são sensíveis e 

preparados, diferente do homem local, que observa com olhar superficial e 

habituado: daí o sertanejo que olha, mas não sabe.  

No livro, a natureza só é percebida e projetada, tornando-se assim 

paisagem, quando o naturalista vê e relata com entusiasmo o que notou pelas 

andanças no sertão, ou seja, quando o cientista “doma” essa natureza selvagem. 

Desse modo, em algumas passagens do romance, as personagens dizem que não 

entendem a animação do alemão, pois aquilo é corriqueiro para elas: o olhar do 

homem local não estaria preparado para ver e sentir o que o estrangeiro consegue 

visualizar/sentir/saber, de acordo com a perspectiva tomada pelo narrador. Em um 

diálogo entre Pereira e Meyer, é possível perceber num primeiro momento a 

hierarquização entre o pai de Inocência, o seu empregado e Meyer, que é 

considerado a “gente branca”. Logo em seguida, é iniciado um diálogo no qual o 

homem do interior não compreende o comportamento do alemão, ao mesmo tempo 

em que este também parece não entender a diferença entre o mundo de um e do 

outro: 

 
 
- Juque, vá ver onde estão burrinhos e não bote sua colher, quando gente 
branca está falando com o seu patrão.  
E, como o camarada quisesse retorquir:  
- Ande, ande, verberou sempre sereno, discussão nunca serviu para nada. 
Deu José meia dúzia de muxoxos abafados e foi embora, praguejando entre 
dentes. 
Novamente supôs Meyer dever desculpá-lo.  
- Bom homem, disse, bom homem... porém fala terrivelmente. 
- Mas agora me conte, perguntou Pereira com ar de quem queria certificar-
se de coisa posta muito em dúvida, deveras o senhor anda palmeando 
estes sertões para fisgar anicetos? 
- Pois não, respondeu Meyer com algum entusiasmo; na minha terra valem 
muito dinheiro para estudos museus e coleções. Estou viajando por conta 
de meu governo, e já mandei bastantes caixas todas cheias... É muito 
precioso! 
- Ora, vejam só, exclamou Pereira. Quem haverá de dizer que até com isso 
se pode bichar! Cruz! Um homem destes, um doutor, anda correndo atrás 
de vaga-lumes e voadores do mato, como menino às voltas com cigarras! 
Muito se aprende neste mundo! E quer o senhor saber uma coisa? Se eu 
não tivesse família, era capaz de ir com vosmecê por esses fundões afora, 
porque sempre gostei de lidar com pessoas de qualidade e instrução... Eu 
sou assim... Quem me conhece bem sabe... Homem de repentes... [...] 
(TAUNAY, 1999, p.72) 
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A personagem do alemão é muito interessante para apontar os viajantes 

naturalistas que andaram pelo interior do país atrás de conhecimentos. Em um 

momento importante do livro, Inocência é descoberta, isto é, conhecida – tanto a 

menina quanto a borboleta (que acaba levando o seu nome na identificação 

científica da espécie). Nesse momento, o europeu aparece passivo, isto é, não se 

evidenciam críticas ao modelo colonial que existiu por um bom tempo no Brasil. 

Claudete Daflon, no artigo “Na companhia de Darwin: a literatura pensa a ciência” 

(2015), propõe uma discussão na qual faz uma crítica a esse modelo passivo do 

cientista, que, na verdade, participa de maneira especial do modelo de exploração 

colonial. O explorador aparece como o “homem da ciência” que “ faz de seu trabalho 

uma contribuição para humanidade” (2015, p.2), mas, ainda assim, servindo aos 

interesses do Estado a que pertence. 

A respeito disso, em capítulo intitulado “Pós-colonialidade: projeto 

incompleto ou irrelevante?” (1999), Mary Louise Pratt diz que, ao invés da figura do 

conquistador e do diplomata, começa a surgir a “figura benigna e letrada do 

naturalista, armado simplesmente com um saco de amostras, um caderno e alguns 

vidros, procurando nada mais que passar algumas horas com insetos e flores” 

(1999, p.26). A autora chama as histórias em que a catalogação da natureza se 

torna substância narrativa de “narrativas de anticonquista”, pois naturalizam a 

presença e a autoridade global europeia. E é comum a visão caricata de um cientista 

alienado da realidade, mas isso só obscurece o papel que o trabalho do naturalista 

tem nos processos de dominação e exploração do homem e da natureza na antiga 

colônia. Isso fica claro na passagem abaixo, na qual a personagem do naturalista, 

em Inocência, acha uma espécie nova no interior do Brasil. No entanto, ele não é 

visto como o explorador, e sim como o homem que descobre algo que, pelos olhos 

do homem do sertão, não teria a mesma importância. Algo que também não se pode 

deixar de notar é a ironia do narrador, que expõe como o naturalista busca, na 

verdade, prestígio e sucesso na comunidade científica de seu país e da Europa. 

 
 

- Reparem, meus senhores, neste lepidóptero com os olhos cuidadosos; da 
ciência. Tem quatros pés caminhantes; as antenas de terminação comprida 
e oval, cavada em forma de colher [...]. Não perdi nem sequer um pouco do 
seu pó, porque o pó, um só grão de pó, vale tanto como uma pena de 
pássaro,e a comparação é perfeita, visto como cada uma destas escamas, 
à semelhanças de penas, é atravessada por uma traqueia, por onde circula 
o ar. Oh! que achado! Prosseguiu ele. Que triunfo para mim! A Sociedade 
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Entomológica de Magdeburgo há de ficar muito orgulhosa...Sem dúvida 
alguma farão uma sessão solene, extraordinária. (1982, p.142, grifo meu) 
 
 

Esses naturalistas acabavam reordenando os objetos do mundo natural em 

um projeto classificatório; não era do interesse do colonizador mostrar a natureza 

brasileira como foi achada, e sim da maneira como era necessária ser vista. A 

natureza bruta, intocada e espontânea era símbolo do primitivo, e por isso era 

imprescindível classificar para depois organizar dentro de um sistema. Segundo 

Pratt, esta atitude até antecipa nuances da Revolução Industrial: “A tarefa do 

naturalista não era a descoberta, mas a extração e a reconversão, uma imagem 

benigna e profética dos processos pelos quais a industrialização iria apropriar-se do 

planeta” (1999, p.27).  

Não é difícil ver o ordenamento do caos da natureza para uma domesticação 

dos seres, incluindo as possíveis variações de humanos, dentro do pensamento 

Romântico. A mesma tônica de ordenamento do gabinete de curiosidades que é o 

Brasil está nos romances de José de Alencar. O levantamento das regiões 

brasileiras, o adentramento espacial, a ideia de cartografia, a qual Pratt tão bem 

sinaliza dentro das ações dos naturalistas, parecem guiar o correr da pena dos 

românticos. 

Entende-se esse modelo de catalogação das espécies como mais um 

exemplo de ordenamento. Assim como na pintura há uma perspectiva embutida ao 

olhar, o mesmo se pode dizer dos catálogos. O olhar é direcionado ao que está 

selecionado nos livros, tudo que está fora não interessa para o objetivo dos 

naturalistas. As espécies ali registradas é a representação daquele local. Segundo 

Olga Castrillon-Mendes, o autor Alain Roger pensa “que a invenção/construção 

histórica pela qual as obras dos pintores e escritores e dos fotógrafos modelam o 

olhar é que constituem as imagens de um país” (2009, p.29), ou seja, as 

construções dessas imagens particularizam a identidade de determinado lugar: a 

imagem possui o poder, já que é dada a partir de uma perspectiva. 
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3. O OLHAR DO ARTISTA ENTRE O RELATO E A FICÇÃO 

 

3.1 Quadros humanos e de costumes 

 

Inocência, romance publicado em 1872 por Visconde de Taunay, em 

primeira edição com pseudônimo Silvio Dinarte, é considerado um dos livros mais 

importantes do autor de A Retirada da Laguna. O teórico Antonio Candido, em 

Formação da Literatura Brasileira (1981) afirma que “certos livros, como Inocência, 

fundem harmoniosamente a intensidade emocional, o pitoresco regionalista, a 

fidelidade da observação e a felicidade do estilo” (p.296) e, com isso, o estilo 

consegue obter “um equilíbrio até então desconhecido” (p.296). Ainda assim, o 

crítico não considera a obra uma “melhoria do nível” (p.296) pois para ele é José de 

Alencar que consegue alavancar e trazer o romantismo brasileiro a um patamar 

superior. Contudo, mesmo com as críticas que faz a Visconde de Taunay, afirmando 

que o autor “fez um levantamento tão cabal do país” e que o mesmo “só fez 

descrever as suas cidades e campos, a natureza e o homem, preocupado em 

registrar, depor, interpretar” (p.296), considera o romance sertanejo “um dos 

romances mais bonitos do Romantismo” (p.297).  

Alfredo Bosi segue as premissas de Candido, ou seja, aponta em sua crítica 

as vulnerabilidades e as qualidades da produção de Taunay. O autor entende que 

“no âmbito de nosso regionalismo, romântico ou realista, nada há que supere 

Inocência em simplicidade e bom gosto” (1975, p.161), no entanto, ele não 

considera Taunay um escritor superior a José de Alencar, a quem julga ser melhor 

no quesito arte literária. Logo, o Visconde não teria sido considerado um autor de 

primeira ordem por uma tradição crítica importante, representada por nomes de 

relevo como Antonio Candido e Alfredo Bosi, mas foi bastante elogiado em relação 

ao seu romance Inocência.  

A ação romanesca se passa no interior do sertão mato-grossense e é 

dividida em 30 capítulos e um epílogo. Cirino, um viajante e boticário que nas “curtas 

digressões principiou a receber o tratamento de doutor” (1982, p.34), conhece 

Pereira; um homem do sertão, pai de Inocência e proprietário de terras, que faz um 

pedido para que o falso médico cuide de sua filha, que está muito doente. Inocência 

é apresentada inicialmente ao leitor como uma menina, porém, no desenrolar do 

enredo, descobrimos que na verdade ela tem 18 anos e é muito bonita. 
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 O doutor aceita fazer o tratamento da menina e eles partem para a casa do 

mineiro Pereira. Uma vez lá, Cirino vai até o quarto da doente e não consegue ver 

realmente o rosto de Inocência, no entanto, o pouco que vê já o deixa afeiçoado. É 

importante frisar que o enredo do livro é a história do amor proibido e inviável de 

Cirino e Inocência. Ele continua a visitar o quarto da enferma e eles se apaixonam. 

Todavia, o pai da menina já havia dito que ela estava prometida a Manecão – um 

legítimo homem do sertão, a que Taunay dá o atributo de capataz.   

Dentro dessa história, Taunay embute alguns personagens importantes que 

contribuem para o enriquecimento do enredo, como é o caso do estrangeiro que 

chega ao sertão em busca de conhecimento para levar ao seu país e acaba levando 

a culpa de seduzir Inocência, que nesse momento não quer mais se casar com 

Manecão. O final da narrativa é trágico, já que tanto Inocência quanto Cirino 

morrem.  

 Na leitura do romance, de saída chama atenção o fato de o primeiro 

capítulo do livro ser idêntico ao também capítulo inicial de Céus e terras do Brasil, 

relato que foi analisado anteriormente nesta mesma dissertação. A opção feita pelo 

autor levou-nos a diversas perguntas. Afinal, o que queria dizer? Haveria uma 

explicação para que isso tivesse ocorrido? Um dos assuntos que se propõe estudar 

nesse trabalho é o movimento fluido que há entre os textos documentais e 

romancescos de Taunay. O texto do capítulo é fiel ao do relato, porém há algo que 

foi incluído no romance: as epígrafes de Goethe e Rousseau. São ambos homens 

do século XVIII e ao que parece devem ter influenciado as ideias do Visconde de 

Taunay. Numa breve leitura, percebe-se que são excertos que falam sobre a 

natureza; a primeira, de Goethe, trata da força da Natureza como secreta e do seu 

eterno governo, ou seja, sua superioridade em relação ao homem; num segundo 

momento, com Rousseau, fala-se do deserto, à maneira do sertão conhecido por 

Taunay, um lugar sem a ação humana, ou seja, algo virgem, uma natureza pura. 

Além disso, é preciso ressaltar a experiência da solidão em Rousseau, quando ele 

diz “onde nenhum importuno viesse interpor-se entre mim e natureza” (1982, p.11).  

Nesse primeiro momento do texto, ele situa o leitor onde será passada toda 

a história do livro. Isso é muito importante, já que, nessa ocasião, o autor localiza o 

sertão do Mato Grosso no mapa: 
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Corta extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da vastíssima 
província de Mato Grosso a estrada que da vila de Sant’Ana do Paranaíba 
vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela povoação, assente 
próximo ao vértice do ângulo em que confinam os territórios de São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso até ao rio Sucuriú, afluente e majestoso 
Paraná, [...] (1982, p.11) 
 
 

No excerto acima, é possível visualizar através, da descrição em que se 

localiza o tal sertão, natureza ainda intocável, onde é difícil até a questão da 

moradia, pois o narrador diz que é muito raro encontrar casas no que chama de 

“sertão bruto”. É interessante pensar que esse lugar é identificado como próximo a 

São Paulo e Minas Gerais, identificando no mapa onde se encontra o sertão do Mato 

Grosso. Por isso, reafirma-se que essa prática de mostrar na cartografia onde se 

encontra o tal sertão é importante para os fins de Taunay de querer apresentar todo 

o Brasil, ou seja, no projeto de nação. No momento em que o sertão é colocado no 

mapa, ele enquadra esse lugar desconhecido e o cataloga, ou seja, assim como os 

cientistas faziam com a natureza, o lugar também é enquadrado, ordenado, e assim, 

torna-se conhecido.  

Esse capítulo inicial se intitula “O sertão e o sertanejo”. Dar esse nome a 

essa parte do livro é sintomático quando se entende que o autor compreende que o 

segundo é originário do primeiro. Sendo mais precisa, é necessário que se reforce o 

caráter indissociável entre o homem do sertão e o meio. No capítulo em que foi visto 

o relato de viagem, foi feita uma análise parecida, no entanto, essa apresentação do 

sertanejo e do sertão é parecida, mas diferente dos objetivos em que Taunay 

escreve o relato. Aqui o autor faz com que se entenda onde se passará todo o 

enredo e esse momento é importante, pois ele qualifica esse homem do sertão e o 

próprio sertão: 

 
 

O legítimo sertanejo, explorador dos desertos, não tem, em geral família. 
Enquanto moço, seu fim único é devassar terras, pisar campos onde 
ninguém antes pusera pé, vadear rios, desconhecidos, despontar 
cabeceiras e furar matas, que descobridor algum até então haja varado. 
(1982, p.19) 
 

 

Nesse momento o narrador apresenta o que considera como o legítimo 

homem do sertão: uma pessoa que geralmente não tem família, já que não fica em 

um lugar por bastante tempo, está sempre em translado e procurando lugares ainda 
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não conhecidos e vistos; portanto afirma o caráter nômade e desbravador do 

sertanejo. E continua a descrevê-lo: 

 
 

Cresce-lhe o orgulho na razão da extensão e importância das viagens 
empreendidas; e seu maior gosto cifra-se em enumerar as correntes 
caudais que transpôs, os ribeirões que batizou, as serras que transmontou e 
os pantanais que afoitamente cortou, quando não levou dias e dias a rodeá-
los com rara paciência. 
Cada ano que finda traz-lhe mais um valioso conhecimento e acrescenta 
uma pedra ao monumento da sua inocente vaidade. 
- Ninguém pode comigo, exclama ele enfaticamente. Nos campos da 
Vacaria, no sertão do Mimoso e nos pântanos do Pequiri, sou rei. 
E esta presunção de realizar infunde-lhe certo modo de falar e de gesticular 
majestático em sua singela manifestação. 
A certeza que tem de que nunca poderá perder-se na vastidão, como que o 
liberta da obsessão do desconhecido, o exalta e lhe dá foros de 
infalibilidade. (1982, p.19) 
 
 

Taunay nos apresenta o sertanejo orgulhoso por saber andar pelos meios do 

sertão, e até mesmo por lugares desconhecidos e que em momento algum existe a 

possibilidade de se perder. É um conhecimento que os livros não dão, apenas a 

vivência no lugar oferece. O homem do sertão se intitula rei e assim, sendo 

majestade, não sofre nenhuma ameaça. Ele é o rei daquele lugar, e o sertão é o seu 

reino.  

O capítulo dois Taunay intitula “O viajante”. Não se trata de um viajante 

sertanejo, e ele faz questão de deixar isso claro quando diz: “A sua fisionomia e 

maneiras de trajar denunciavam de pronto que não era homem de lida fadigosa e 

comum ou algum fazendeiro daquelas cercanias” (1982, p.21). Esse homem era da 

cidade, e isso é possível ser visualizado logo pela sua vestimenta. Cirino era esse tal 

viajante, e estava passando pelo sertão sob o falso título de médico. Ele fazia essas 

viagens para cuidar dos doentes do interior, e com isso ganhava dinheiro para 

conseguir quitar dívidas de jogos que foram adquiridas. No capítulo 3, o narrador 

continua a apresentação de Cirino, revelando detalhes mais específicos a respeito 

das leituras e conhecimentos da personagem. O leitor fica sabendo, então, que ele 

havia estudado e tinha como um vademecum o livro de Chernoviz para tratar os 

doentes de quem cuidava por onde passava. Mais uma vez ele enquadra10 as 

personagens; Taunay pinta o encontro de Cirino e Pereira, fazendo distinções 

importantes para que o leitor não confunda os homens da cidade com os homens do 

                                                             
10 Utilizou-se a palavra enquadrar para se aproximar da noção de quadro e retrato. 
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sertão. O quadro é composto por dois homens diferentes, contudo, um conhece os 

dois mundos e o outro apenas o sertão (o pai de Inocência). Um é doutor e não é ao 

mesmo tempo; o outro um mineiro que mora no interior do sertão do Mato Grosso. 

Por conhecer os dois mundos (sertão e cidade) fica acessível para Cirino entender o 

pensamento de Pereira. Desse modo se reforça o caráter viajante da personagem: 

ele não tem pouso certo, está sempre em trânsito.  

Logo após escrever os quadros do sertão, do sertanejo e dos viajantes, 

Taunay nos apresenta a pintura da casa do sertão, melhor dizendo: “A casa do 

mineiro”: 

 
 
Consistia a morada de Pereira num casarão vasto e baixo, coberto de sapé, 
com uma porta larga entre duas janelas muito estreitas e mal abertas. Na 
parede da frente, que talvez com o peso da coberta, bojavam sensivelmente 
fora da vertical, grandes rachas longitudinais mostravam a urgência de 
sérias reparações em toda aquela obra feita de terra amassada e grandes 
paus-a- pique. 
[...] 
Internamente era ela dividida em dois lanços: um, todo fechado, com 
exceção da porta por onde se entrava, e que constituía o cômodo destinado 
aos hóspedes, outro, à retaguarda, pertencia à família, ficando, portanto, 
completamente vedado às vistas dos estranhos e sem comunicação interna 
com o compartimento da frente. (1982, p.38) 
 
 

A descrição da casa é muito importante para que se entenda todo o enredo 

do romance. Ela era dividida em duas partes: a parte da frente seria aquele em que 

os hóspedes deveriam se acomodar, enquanto a parte de trás seria a moradia da 

família. Como já dissemos, Cirino é conhecedor das práticas dos dois mundos, e por 

isso, não há desconfiança alguma de Pereira quanto ao romance entre seu hóspede 

médico e sua filha. Há uma fala do botânico que afirma o que reitera essa noção de 

conhecimento da cidade e do sertão: “[...] posso gabar-me de ter sido recebido no 

seio de muita família honesta e seu proceder como devo” (1982, p.43), portanto, ele 

sabe como agir com Pereira e com as pessoas da cidade. Esse passaporte é 

garantido tanto pelo conhecimento que tem do comportamento dos homens da 

região quanto pelo fato de ser “doutor”, condição que lhe dá acesso ao setor mais 

privado da casa. O que nos interessa mais uma vez é a relação com a descrição que 

é feita tanto dos costumes quanto dos aposentos, mais uma vez é possível construir 

um quadro desse momento. Taunay nos escreve mais um dos seus belíssimos 

quadros. Há um capítulo somente para a descrição da casa: “A casa do Mineiro”. 

Taunay a descreve da seguinte forma: “Consistia a morada de Pereira num casarão 
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vasto e baixo, coberto de sapé, com uma porta larga entre duas janelas muito 

estreitas e mal abertas.” (1982, p.38), essa era a visão da casa do lado de fora; na 

parte interior o autor relata: “Internamente era ela dividida em dois lanços: um, todo 

fechado, com exceção da porta por onde se entrava e que constituía o cômodo para 

os hóspedes, outro, à retaguarda pertencia à família” (p.38). Essa última citação nos 

deixa perceber que a casa é dividida em dois ambientes e somente pessoas 

autorizadas poderiam transitar por esses lugares. Como já dito anteriormente, Cirino 

participa por conta da sua posição de médico. Taunay não escreve quadros somente 

de pessoa, os costumes também fazem parte da sua exposição.  

Inocência também é apresentada como um quadro, a sua descrição é cheia 

de detalhes que em uma pintura fariam todo o sentido. O autor fala em “luz de chapa 

sobre ela” mostrando assim o seu rosto, como se estivesse na penumbra.  Abaixo 

veremos como a moça romântica é apresentada a nós leitores: 

 
 
Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era Inocência de beleza 
deslumbrante. 
Do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, 
realçada pela meiguice do olhar sereno que, a custo, parecia coar por entre 
os cílios sedosos e franjar-lhe as pálpebras, e compridos a ponto de 
projetarem sombras nas mimosas faces. 
Era o nariz fino, um bocadinho arqueado; a boca pequena, e o queixo 
admiravelmente torneado.  
Ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, descera um nada a 
camisinha de crivo que vestia, deixando nu um colo de fascinadora alvura, 
em que ressaltava um ou outro sinal de nascença. (1982, p.49).  

 
 

Percebe-se que há o ideal de beleza da mulher no romantismo: 

branca/descorada, magra, e com isso, a “beleza deslumbrante”. É uma mulher 

meiga, ingênua e de olhar sereno. Tudo que no romantismo é sustentado como um 

ideal de beleza da mulher. Além dessas descrições físicas e psicológicas da 

personagem, é possível capturar uma cena: uma mulher deitada em sua cama, 

iluminada com baixa luz e sua roupa de alguma maneira caída, dando a impressão 

de movimento. É a descrição de um quadro humano mais uma vez, assim como foi 

feito com outros personagens. 

O viajante naturalista é outro personagem que Taunay mostra em uma cena. 

Um homem montado em um cavalo que chega durante a noite na casa de Pereira. O 

autor o descreve assim:  
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[...] com olhos de romancistas, diremos desde já que tinha rosto redondo, 
juvenil, olhos gázeos, esbugalhados, nariz pequeno e arrebitado, barbas 
compridas, escorrido bigode e cabelos muito louros. O seu traje era comum 
em viagem: grandes botas, paletó de alpaca em extremo folgado, e chapéu-
do-chile desabado. Trazia, entretanto, a tiracolo, umas quatro ou cinco 
caixinhas de lunetas ou quaisquer outros instrumentos especiais e na mão 
segurava um pau fino e roliço, preso a uma sacola de fina gaze cor-de-rosa. 
(1982, p.54)  
 
 

É nítida a escolha da cena que o narrador descreve: não é um viajante 

qualquer, ele traz consigo aparelhagem que demonstra o conhecimento, ou a busca 

dele. A lupa é algo recorrente junto aos viajantes naturalistas da época, daí marcar 

essa personagem com esses instrumentos ser importante para diferenciar o homem 

local do estrangeiro. O homem local está acostumado com aquela natureza e por 

isso, não tem a necessidade de “ampliar a sua visão” como o estrangeiro teria com o 

auxílio de objetos como a lupa, que nada mais é do que um instrumento de 

observação.  

Taunay utiliza o mecanismo de apresentar inicialmente todas as suas 

personagens, para depois começar realmente a sua história no sertão. Não estamos 

dizendo que o autor não exponha desde o início algumas informações que serão 

importantes no desenrolar do enredo, muito pelo contrário; no entanto, é no que 

vamos chamar de “segunda” parte do romance que veremos mais ação do que 

apresentação/descrição. Essa primeira parte remete a quadros naturais e humanos. 

O sertão é predominantemente uma natureza intocada e grandiosa para Taunay, os 

homens daquela terra fazem parte do sertão; são orgânicas as suas relações: 

natureza e homem. Essa prática de descrição é vista como processo de construção 

de quadros humanos, reunindo uma exposição de quadros de costumes e de 

pessoas e, além disso, quadros da natureza: como quando realiza a apresentação 

do sertão, assim como fez no seu relato de viagem. Portanto, ele fazer esses 

quadros significa, no seu modelo de construção de nação, apresentar um lugar e as 

pessoas ao Brasil, fazendo com o que esses quadros façam também parte do país. 

Discutindo mais a ideia do enredo do romance, percebe-se certa 

hierarquização de enunciação entre as personagens e dentro do próprio ambiente 

do sertão já existe essa compreensão. Cirino é uma figura ambígua, ou dupla, uma 

vez que conhece os dois mundos, e com isso, é retirada do mesmo a ideia de 

estrangeiro. O significado de estrangeiro está ligado ao que é estranho, no sentido 

de não fazer parte ou ser proveniente de outra nação, e sabe-se que Cirino transita 
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pelo sertão a modo de ganhar dinheiro cuidando desse povo, por isso, ele não é 

considerado estranho: ele conhece o sertão e suas maneiras. Ele conhece o sertão, 

pois nasceu ali e foi morar depois com seu padrinho, o qual lhe deu estudos, por 

isso, quando encontra com Pereira, já existe a possibilidade de hierarquização 

expressa no fato de que o jovem consegue transitar entre os mundos. Pereira, por 

sua vez, por viver em uma sociedade patriarcal, é quem detém o poder de 

enunciação em relação à mulher e aos seus empregados. Ele é um homem do 

sertão que possui terras, e, por isso, possui certo poder sobre outros sertanejos. 

Assim, os seus empregados são classificados em um grau inferior ao do próprio 

sertanejo possuidor de terras, como, por exemplo, nessa fala do pai de Inocência: “- 

Juque, vá ver onde estão os burrinhos e não bote sua colher, quando gente branca 

está falando com o seu patrão” (1982, p.71). Portanto, percebe-se que Taunay 

entende que há uma hierarquização nesse sentido: homem que transita pelo sertão 

e cidade > homem do sertão possuidor de bens > homem do sertão.  

A mulher é outro sujeito de enunciação, contudo, ela não é tratada como um 

ser humano, talvez seja considerada um não humano, na verdade, um objeto. A 

moça do sertão é escondida, não tem existência para a sociedade, funciona como 

um problema que precisa ser resolvido. O pai, enquanto homem, segundo a leitura 

do romance sugere, cuida de sua filha até repassar o “problema” ao marido, esse 

problema é configurado em “sujar” a imagem da família patriarcal, tendo o sentido de 

que a mulher é uma pecadora, já que pode-se remeter o sexo feminino à imagem de 

Eva, que peca e leva a Adão a sair do paraíso, e também a Pandora, primeira 

mulher criada por Zeus para punir os homens. No livro, existem várias passagens 

em que a mulher é considerada um estorvo: “Por causa desse vício [dívida de jogo] 

e das mulheres, é que as cruzes nascem à beira das estradas” (1982, p.29); “[...] 

Mulheres não pensam... mulheres o que querem é ver os homens derretidos por 

elas... sacrificam tudo... e por um requebro pincham na rua a honra de suas casas...” 

(1982, p.180). Percebe-se que os problemas sempre estão relacionados às 

mulheres, e são elas as culpadas por todos eles.  

Ainda discorrendo sobre esse aspecto, o narrador nos parece ter uma visão 

diferenciada das personagens construídas por Taunay. Ele dá uma opinião sobre 

esse tratamento à mulher no sertão:  
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Sempre as mesmas teorias de Pereira: a mesma grosseria repassada de 
desprezo ao sexo frágil ao sexo fraco, a mesma suscetibilidade para 
desconfiar de qualquer pessoa ou de qualquer palavra que lhes parecesse 
menos bem soante aos prevenidos ouvidos. (1982, p.176)  

 

 

No entanto, mesmo querendo chamar as atitudes de Pereira e de Cezário 

(padrinho de Inocência) de grosseria, acaba, também, denominando a mulher como 

sexo frágil e sexo fraco, rebaixando-a assim em relação ao homem, seja ele do 

sertão ou de qualquer lugar. Cirino, assim como o narrador, possui uma opinião que 

difere do modelo do sertão, em relação às mulheres. Ele fala em igualdade: “No meu 

parecer, as mulheres são tão boas como nós, se não melhores, não há, pois, motivo 

para tanto desconfiar delas e ter os homens em tão boa conta...” (1982, p.46), ou 

seja, a mulher tem os mesmos valores que os homens, na opinião dele são até 

melhores, porém, há de se entender que ele é um homem que anda pelos dois 

mundos e, por isso, consegue ter uma visão menos radical das coisas. Na narrativa, 

fica evidente que essa visão negativa sobre a mulher é associada a um modo de 

viver do sertão: “Esta opinião injuriosa sobre as mulheres é, em geral, corrente nos 

nossos sertões e traz como consequência imediata e prática, além da rigorosa 

clausura em que são mantidas.” (1982, p.44). Essa fala do narrador nos faz pensar 

que por Cirino transitar pelos dois mundos, ele consegue repensar essa visão não 

positiva da mulher recorrente no interior. Nesse sentido, o narrador parece ter um 

posicionamento mais arejado sobre a mulher, e isso o destaca hierarquicamente em 

relação ao homem sertanejo, integrando assim a rede de valores considerada aqui.  

O alemão, alheio às práticas do sertão, vê e fala da mulher de uma maneira 

diferente: 

 
 
- Aqui, no sertão do Brasil, há o mau costume de esconder as mulheres. 
Viajante não sabe de todo se são bonitas, se feias, e nada pode contar nos 
livros para o conhecimento dos que leem. Mas, palavra de honra, Sr. 
Pereira, se todas parecem com esta sua filha, é coisa muito e muito digna 
de ser vista e escrita! (1982, p.85) 
 
 

Quando dizemos alheio, não queremos dizer que o alemão seria um homem 

de total desconhecimento, na verdade, o que ele desconhece é a realidade social 

local. Daí, na perspectiva de Pereira, o naturalista lhe ter desrespeitado e à sua casa 

quando, numa fala anterior à destacada, afirma que a filha do sertanejo é “muito 

bonita”. Essa atitude provoca constrangimento e desconfiança por parte do 
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fazendeiro em relação ao estrangeiro. Destacando a fala que foi citada, é possível 

pensar em uma coleção privada, algo muito valioso a qual só pessoas autorizadas 

podem ter acesso. Inocência, nesse sentido, seria uma peça da coleção de seu pai. 

Com a fala do naturalista, observa-se então a vontade de explorá-la, ou seja, a 

mulher nesse momento serve como paralelo da natureza: um estrangeiro viaja, 

observa, descreve e depois mostra ao mundo catalogando em livros ou em quadros. 

Assim é feito com a natureza brasileira. A própria Inocência é catalogada pelo 

cientista. Na passagem que citamos, ao mesmo tempo que a mulher pode ser lida 

como indicação de um potencial de beleza local que mereceria registro (o que 

aproxima a mulher da natureza, ainda na perspectiva do naturalista), o trecho pode 

conter uma indicação irônica, pois a preocupação do alemão com o ocultamento das 

mulheres é por não poder contar nos livros. Vale reforçar que, por outros meios e de 

outra maneira, a fala do naturalista mantém o discurso que reduz a mulher a objeto, 

propriedade. 

O anão é outro personagem muito importante para o enredo, pois é através 

dele que se descobre a suposta traição de Cirino a Pereira. O que é interessante é a 

configuração dele como quase humano, já que ele é aproximado pelo pai de 

Inocência com o cachorro da menina, um animal de estimação. A situação física da 

personagem faz com que o mesmo seja considerado inferior a outros membros da 

casa, fora sua condição social, que não parece ser de um homem com estudos ou 

que possua algum tipo de terra/dinheiro. Além disso, ele é mudo e, portanto, dentro 

dessa perspectiva de hierarquização da enunciação, está abaixo do que se pode 

chamar de voz. No entanto, é importante frisar a sua relevância na narrativa: mesmo 

sem falar, ele demonstra com gestos que foi Cirino o culpado pelo não casamento 

de Inocência com Manecão.   

Meyer é o viajante naturalista que sai de seu país em busca de 

conhecimentos novos. A construção desse personagem é interessante para o que 

estamos pensando como o que se compreendia como saber científico na época. Ele 

é o europeu que vem coletar riquezas naturais brasileiras e apresentá-las ao mundo. 

Estudar a natureza não tem como princípio se importar com a realidade daquele 

local, pelo contrário, a exploração era algo recorrentemente associado a atividades 

de investigação científica. Além disso, a viagem aos trópicos tem um propósito: fazer 

carreira. 
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A pesquisadora Lorelai Kury faz uma investigação sobre o viajante-

naturalista Auguste de Saint-Hilaire, que viajou pelo Brasil entre os anos de 1816 e 

1822. Em seu artigo “Auguste de Saint-Hilaire, viajante exemplar” (2003), ela discute 

sobre o modelo de viagem feita pelo botânico, e chega à conclusão de que “o 

botânico quis atuar como um viajante-naturalista exemplar e usar suas credenciais 

científicas – somadas a suas relações familiares na França da Restauração – para 

garantir boa situação quando de retorno à França”. Portanto, era prática desses 

viajantes ir para os trópicos com o objetivo de fazer carreira na sua nação. A 

discussão avança, e Kury fala sobre a filantropia, palavra que é considerada um 

neologismo na França para configurar o sentido de sentimento natural ao homem: o 

amor ao próximo. A filantropia funcionava como um pano de fundo para o verdadeiro 

objetivo dessas viagens: “O sentimento filantrópico deveria nortear as ações do 

europeu civilizado. É em nome do progresso e do bem da humanidade que se dá a 

expansão colonialista do século XIX e não com a evocação do lucro privado 

capitalista” (KURY, 2003). Ou seja, essas viagens funcionavam mais para o lucro 

privado e exploração dos trópicos do que propriamente para o bem da sociedade 

local. Retomando ao romance, enquanto Meyer apresenta a borboleta na Sociedade 

Geral Entomológica, na Alemanha, e com isso é louvado e elogiado; no Brasil, 

Inocência está morta.  

O excerto abaixo é o discurso do naturalista alemão quando encontra a 

borboleta no interior do sertão brasileiro: 

 
 
Reparem, meus senhores, neste lepidóptero com os olhos cuidadosos; da 
ciência. Tem quatro pés caminhantes; as antenas de terminação comprida e 
oval, cavada em forma de colher; os palpares maiores do que a cabeça e 
escamosos; tromba toda branca e lábio quase nulo. Não perdi nem sequer 
um pouco do seu pó, porque o pó, um só grão de pó, vale tanto como uma 
pena de pássaro, e a comparação é perfeita, visto como cada uma destas 
escamas, à semelhança das penas, é atravessada por uma traqueia, por 
onde circula ar. Oh! que achado! prosseguiu ele. Que triunfo para mim! A 
Sociedade Entomológica de Magdeburgo há de ficar muito orgulhosa... Sem 
dúvida alguma farão uma sessão solene, extraordinária. Mein Gott!... Estou 
que não posso de alegria... Também, daqui a três ou quatro dias, vou-me 
embora desta casa... ainda que cheio de saudades... (1982, p.142) 
 
 

Nessa fala do naturalista, conseguimos observar o que dissemos acima 

sobre fazer carreira nos trópicos. O estudioso alemão encontra uma espécie que 

ainda não tinha sido descoberta e com isso afirma que até sessão solene farão para 

ele na Alemanha, ou seja, ganha prestígio na comunidade científica europeia 
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estudando os trópicos e quanto mais inéditos forem as espécies brasileiras 

encontradas melhor para ele. Em uma parte do romance, o personagem diz que 

ficará muito rico encontrando e classificando a natureza brasileira, portanto, de 

acordo com a visão do romancista, o que esses naturalistas fazem é catalogar o 

mundo natural brasileiro e fazer sucesso fora do país. Esta análise tende a ir mais 

fundo na crítica nesse sentido; entende-se que os naturalistas catalogam a natureza 

com o intuito de explorar e especificar, no entanto, não se pode ter a certeza do 

êxito fora do país, já que no século XIX vieram muitos viajantes-naturalistas ao 

Brasil. A natureza brasileira é estudada e reconhecida por pessoas de fora, o próprio 

homem local não a conhece, pois não é o público alvo desses livros escritos pelos 

viajantes, o desígnio é que o mundo conheça o Brasil, não o brasileiro.  

O discurso dos naturalistas, de uma forma geral, é o de uma visão superior 

da natureza; todavia, não se pode tomar isso como verdade. Taunay nos apresenta 

um discurso que não tem o caráter de abnegação muitas vezes conferido aos 

cientistas; antes apresenta-os, a partir da construção de uma personagem como 

Meyer, como aventureiros que vêm ao Brasil tentar impulsionar suas carreiras no 

seu país de origem. O exemplo que ele nos dá é verossímil: enquanto  Meyer chega 

à Alemanha com festas e homenagens, vendo a sua carreira triunfar, no interior do 

país, a menina que foi inspiração para o nome da borboleta, na verdade, completa o 

seu segundo ano de sepultamento. Desse modo, entende-se que Taunay mostra um 

viajante naturalista que veio ao Brasil para alavancar a sua carreira, então não se 

pode afirmar que o cientista se preocupava com aquela sociedade: 

 
 

No dia seguinte, traziam as gazetas de Magdeburgo extensa relação da 
festa, transcreviam o discurso do presidente e, como apêndice às notas 
biográficas relativas a Meyer, enumeravam os prodígios entomológicos que 
havia recolhido em suas dilatas peregrinações. 
‘O que há de mais digno de admiração, dizia O Tempo (Die Zeit), em toda a 
imensa preciosíssima coleção trazida pelo Dr. Meyer das suas viagens, é 
sem contestação uma borboleta, gênero completamente novo e de 
esplendor acima de qualquer concepção. É a Papilio Innocentia... [...]’ 
(1982, p.199) 
 
 

A citação demonstra o que estamos afirmando; Meyer leva para o seu país e 

enquadra/cataloga a natureza brasileira em seus livros. Isso nos lembra de questões 

discutidas por Mary Louise Pratt (1999), nas quais a autora faz uma crítica à visão 

caricata de um cientista alienado da realidade, e que isso só obscurece o papel que 
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o trabalho do naturalista tem nos processos de dominação e exploração do homem 

e da natureza na colônia ou na antiga colônia. O naturalista é premiado; já Inocência 

morre. Essas buscas e descobertas em nada mudam a vida das pessoas daquela 

região, mas muda a vida do descobridor.  

É possível traçar, nesse momento, um paralelo entre o escritor – Taunay – e 

o cientista alemão. Assim como Meyer, Taunay também viajou, e sabemos que foi a 

partir dessas viagens a existência de algumas de suas obras literárias. Inocência é 

fruto dessa perspectiva de viagens que devemos no sertão do Mato Grosso, o 

próprio autor diz em Visões do Sertão (1923) que a personagem Inocência é fruto da 

fusão entre duas meninas que ele conheceu nas suas andanças; já o processo de 

criação de Pereira funcionou da mesma maneira, até mesmo o anão Tico é 

referência que o mesmo já tinha. Ou seja, da mesma maneira que Meyer, o próprio 

Taunay enquadra/cataloga personagens e a natureza brasileira em seus 

livros/documentos, da mesma forma que o alemão, Taunay também era o 

estrangeiro naquela situação da viagem ao sertão. E no caso do romance, ele foi 

traduzido para muitos idiomas, então, chegamos à conclusão de que o sertão ficou 

conhecido não só por seus leitores brasileiros, mas sim, no mundo. Outro aspecto 

que pode ser discutido nesse sentido é a escolha da nacionalidade alemã para o 

personagem naturalista, sendo que os próprios franceses também faziam viagens de 

exploração. Contudo, sabe-se que Taunay era de origem francófona, então, por isso, 

a escolha da origem germânica; afinal, colocar um francês como naturalista que leva 

espécimes da natureza do Brasil para alcançar sucesso na Europa não seria tão 

bom para a imagem da nação de origem da sua família.  

 

3.2 Quadros da natureza em Inocência 

 

A descrição da natureza é algo bastante discutido nas obras de Visconde de 

Taunay e, de fato, é importante para este trabalho por conta da perspectiva 

assumida pelo autor. Taunay parece estar se apoiando no pensamento de 

Humboldt, já que o cientista alemão trabalha com a questão da ciência e o 

empirismo, e acreditava num mundo totalmente orgânico. Nesse momento da 

dissertação falaremos mais especificamente sobre os quadros da natureza escritos 

por Taunay no romance Inocência. Como já visto no capítulo anterior, discutiu-se 
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sobre a maneira como o escritor transformou o texto que originalmente se 

apresentava como um escrito documental num texto mais próximo ao poético. Isso é 

importante porque mostra que a atitude de registro que se aproxima do documental 

não exclui o tratamento poético. O livro Céus e terras do Brasil nos mostra essa 

fluidez no texto quando existe uma seção destinada ao exercício ficcional e intitula 

essa parte do texto como “Fantasias”. 

O ponto central do romance Inocência é a exposição do cenário e da 

natureza de Mato Grosso. Como já foi apresentado anteriormente, o primeiro 

capítulo do livro nos coloca em uma posição de ver aquela paisagem desconhecida. 

No decorrer da construção da paisagem sertaneja, Taunay vai nos colocando, 

enquanto leitores, em meio a uma exposição de quadros da natureza.  

 
 

Uma vez fora, sentou-se num tronco de madeiro e ali ao ar fresco e 
acariciador da madrugada, entrou com mais tranquilidade a pensar no caso. 
Seria uma hora depois da meia-noite. 
Estavam os espaços como que iluminados por essa luz serena e fixa que 
irradia de um globo despolido; luz fosca, branda, sem intermitências no 
brilho, sem cintilações, e difundida igualmente por toda a atmosfera. (1982, 
p.125) 
 
 

No excerto acima, é possível perceber um quadro: um homem sentando em 

um tronco, na madrugada, à luz da lua. O que é muito interessante é o 

conhecimento que Taunay demonstra na caracterização da luz em seus quadros. 

Não está somente iluminado, há uma luz fosca, branda e que está por toda a 

atmosfera do plano do quadro. No relato, há uma presença da natureza poética, 

simbólica e científica, mas no romance, ele acaba nos levando a pensar em uma 

natureza mais simbólica, mas que também faz referência ao científico. Talvez 

entender o que Taunay faz com natureza/paisagem seja impossível, pois, ao mesmo 

tempo em que a natureza simboliza, ela também é natureza física, ou seja, é uma 

descrição feita in loco, e por isso, não há como definir como aspectos 

completamente distintos a sua natureza como simbólica ou científica; ele utiliza os 

dois tipos. 

 
 
Àquela hora dava a Lua de minguante alguma claridade à terra; entretanto, 
como que se pressentia outra luz a preparar-se no céu para irradiar com 
súbito esplendor e infundir animação e alegria à natureza adormecida. Nos 
galhos da laranjeira, ouvia-se o pipilar de pássaros prestes a despertar, um 
gorjeio íntimo e aveludado de ave que cochila; e ao longe um sabiá mais 
madrugador desfiava melodias que o silêncio harmoniosamente repercutia. 
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Riscava-se o oriente de dúbias linhas vermelhas, prenúncio mal percebível 
da manhã; nos espaços pestanejavam as estrelas com brilho bastante 
amortecido, ao passo que fina e amarelada névoa empalecia o tênue 
segmento iluminado do argênteo astro. 
Não era mais noite; mas ainda não era sequer a aurora. (1982, p.150) 
 
 

A citação faz referência ao momento em que Cirino e Inocência marcam de 

se encontrar para conversar sobre o romance proibido em que eles se envolveram. 

E, para isso, a personagem feminina diz para se verem “junto ao corguinho”;  

escritor então nos apresenta o quadro do encontro dos apaixonados. Não era dia e 

nem noite; era uma madrugada desenvolvendo-se em aurora, mas o autor deixa 

clara a incerteza do momento ao utilizar técnicas que fazem referência à pintura, e 

deixa a sua pintura deslumbrante: era o encontro da luz do sol com o fim da 

escuridão, o dia traria a alegria de volta à natureza; ou seja, ele utiliza da claridade 

da luz para configurar o seu quadro. Outro procedimento muito utilizado por Taunay 

é a questão da audição; além dos seus textos serem muito visuais, percebe-se a sua 

preocupação com o recurso auditivo. Ainda nesse mesmo trecho, ele faz referência 

ao “pipilar dos pássaros” e isso é recorrente tanto no romance quanto no relato.  

O narrador apresentou o lugar em que o casal protagonista se encontraria; 

num outro momento, ele nos dá a ver a cena em que ocorre o abraço dos jovens 

amantes. É curioso o quanto é importante para Taunay determinar o momento do 

dia em que acontece o desenrolar da narrativa. No excerto que vamos mostrar, ele 

utiliza esse recurso: 

 
 

E assim abraçados, quedaram eles inconscientes, enquanto a aurora vinha 
clareando o firmamento e desferindo para a terra raios indecisos como que 
a sondarem a profundidade das trevas; enquanto os pássaros chilreavam à 
surdina, preparando as gargantas para o matutino concerto; enquanto o 
orvalho subia da terra ao céu molhando o dorso das folhas das grandes 
árvores e suspendendo, às das rasteiras plantinhas, gotas que cintilavam já 
como diamantes. Ao longe, à beira de algum rio, as aracuãs levantavam a 
sonora grita, e o macauã atirava aos ares os pior prolongados da áspera 
garganta. (1982, p.153) 

 
 

Entende-se que essa seria uma continuação do quadro anterior, funciona 

como a progressão do encontro, nesse momento o casal já se encontrou e agora já 

se tem uma definição do horário do quadro: é a manhã que vem surgindo, e todos os 

aspectos dela estão representados. Como se fosse uma fotografia do lugar; duas 

pessoas se abraçando, jogadas ao chão e com a manhã chegando e todas as 
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características necessárias para que se entenda em que momento isso está 

acontecendo.  

A linguagem científica está presente no livro. Como já foi dito em capítulos 

anteriores, Taunay era um homem com uma formação bastante diferenciada. Era de 

uma família de paisagistas, teve acesso a uma educação franco-brasileira e 

conhecia botânica e a ciência, seus recursos eram importantes para a construção de 

seus quadros. Há uma passagem no livro em que ele demonstra a fusão, melhor 

dizendo, o contato que ele possui com as artes e as ciências, apresentando aos 

seus leitores cores e nomes científicos: 

 
 

Pregada em larga tábua de pita, via-se formosa e grande borboleta, com 
asas meio abertas, como que disposta a tomar vôo. 
Eram essas asas de maravilhoso colorido; as superiores, do branco mais 
puro e luzidio; as de baixo, de um azul metálico de brilho vivíssimo. 
Dir-se-ia a combinação aprimorada dos dois mais belos lepidópteros das 
matas virgens do Rio de Janeiro, Laertes e Adônis, estes, azuis com cerúleo 
cantinho do céu, aqueles, alvinitentes como pétalas de magnólia recém-
desabrochada. 
Era sem contestação lindíssimo espécime, verdadeiro capricho da 
esplêndida natureza daqueles paramos. Também Meyer não tinha mão em 
si de contente. 
- Este inseto, prelecionou ele como se o ouvissem dois profissionais na 
matéria, pertence à falange das Helicônias. Denominei-a Papilio Innocentia, 
em honra à filha do Sr. Pereira, de que tenho recebido tão bom tratamento. 
Tributo todo o respeito ao grande sábio Lineu - e Meyer levou a mão ao 
chapéu - mas a sua classificação já está um pouco velha. A classe é, pois, 
Diurna; a falange, Helicônia; o gênero; Papilio e a espécie, Innocentia, 
espécie minha e cuja glória ninguém mais me pode tirar...Daqui vou, hoje 
mesmo, oficiar ao secretário perpétuo da Sociedade Entomológica de 
Magdeburgo, participando-lhe fato tão importante para mim e para a sábia 
Germânia. (1982, p.141)  
 
 

Logo no início da citação, temos o exemplo claro do aprisionamento de 

animais para estudos científicos: a borboleta está exposta em uma tábua para a 

observação com os olhos da ciência. Não é apenas uma borboleta bonita, ela é 

pertencente a uma classe, a um gênero e a uma falange, ela é uma espécie de 

borboleta, não é apenas uma borboleta. Ainda nesse contexto científico é dado um 

nome ao inseto, uma classificação científica, ou seja, com isso afirmamos o 

conhecimento científico que foi dado a Taunay e ele, tendo essas instruções, fez um 

romance com informações desse tipo.  

Além da ciência, o conhecimento das artes está presente; ‘azuis como 

cerúleo’, ‘branco mais puro e luzidio’ e ‘azul metálico de brilho’ são tons de cores 

que um pintor revelaria em suas obras. Há uma combinação dos tons/gradações que 
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harmonizam e tornam a borboleta uma pintura/quadro. Ela destoava dentro da 

natureza já considerada como esplêndida para o narrador, era a descoberta que 

todo cientista gostaria de fazer. Elisa Prado (2013) cita Wimmer, que afirma: “Em 

Inocência, o cientista vai cedendo espaço ao pintor e ao músico: cores e sons 

tendem a substituir a terminologia científica: certo cientificismo, no entanto, não 

desaparece” (WIMMER, 1992, p.81 apud PRADO, 2013, p.81). 

Assim, Taunay faz uma combinação entre artes e ciência, que se completam 

de maneira espetacular e, com isso, consegue construir um romance não apenas 

descritivo, mas nos leva a imaginar e observar cada canto dos quadros. 

Não se pode deixar de notar partes importantes, ainda na mesma citação, a 

referência à borboleta presa. No segundo capítulo desta dissertação, viu-se as 

semelhanças e as diferenças entre natureza e paisagem, e chegamos à conclusão 

de que o que está sendo representado nos livros e quadros é uma perspectiva de 

natureza, ou seja, um descontínuo, sendo a natureza um contínuo. Portanto, é um 

pedaço da natureza representada através de um olhar e de uma perspectiva. A 

natureza, na citação, é no caso a borboleta que está presa a um pedaço de madeira, 

logo, entende-se que o que está sendo mostrado aos olhos da ciência é apenas um 

fragmento da natureza brasileira, uma natureza ordenada, consequentemente uma 

perspectiva do mundo natural do Brasil. A borboleta representa a grandiosidade 

desse lugar que é o sertão, pois na concepção de Taunay, como ela está ordenada 

e identificada, ou seja, civilizada, ela pode representar aquele local que ele quer que 

faça parte da nação brasileira. 

Ademais o discurso do cientista é totalmente voltado à conquista. Ele 

realmente representa, no ponto de vista da narrativa, esse conquistador que vem à 

América construir sua carreira. Não precisou ficar nem mais um dia na casa de 

Pereira após a captura da borboleta, pois o que ele precisava para alavancar a sua 

profissão em seu país, já tinha conseguido: “minha glória ninguém mais pode tirar”. 

Essa descoberta não é importante para o Brasil e muito menos para os brasileiros, 

nem referidos no discurso do naturalista eles são, mas é “importante para mim [o 

naturalista] e para a sábia Germânia”. Nessa fala, vê-se o eurocentrismo; seria 

apenas para eles a glória e a descoberta, pois é no exterior que há cultura, no Brasil 

só há coisas a serem descobertas e por outros países, ou seja, como se por aqui 

não houvesse ciência nem cultura.  
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No final desse capítulo do livro, é apresentado o tipo de brasileiro do sertão. 

Meyer diz que falará o seguinte ao chegar ao seu país de origem:  

 
 
hei de lembrar-me com gratidão do tratamento que recebi... nos sertões do 
Império... e hei de dizer... bem alto... que os brasileiros... são felizes porque 
são morigerados e têm muito boa índole...hospitaleiros como ninguém. 
(1982, p.142) 

 
 

Nesse sentido, entende-se que o brasileiro não é considerado apto a 

enxergar tal beleza, se compreendemos que não há um elogio à cultura ou ao 

conhecimento dos brasileiros. Apenas há menção de que existem regras e costumes 

no sertão. Além disso, existe uma educação em relação à hospitalidade do sertanejo 

com o viajante. Olga Castrillon-Mendes (2007) observa: “A presença deste 

naturalista parece explicar-se pelo fato de, no romance, ser o veículo para se 

perceber a obra com outros olhos, os do estrangeiro, cujo olhar contribui para 

enfocar a forma como o Brasil era visto.” (2007, p.162), ou seja, o olhar do 

naturalista seria a representação de como o país era visto por nações estrangeiras.  

Essa atitude de viajar pelo sertão e apoderar-se das borboletas não é vista 

por Cirino como algo positivo, pelo contrário, há uma fala em que ele demonstra seu 

descontentamento com o fato de estrangeiros virem aos trópicos e 

levarem/conquistarem a natureza: “- Depois o país fica sem borboletas, respondeu 

Cirino, num assomo de despeitado patriotismo.” (1982, p.59).  

Taunay apresenta nesse momento um patriotismo que não é visto em 

Pereira, por exemplo, que diz em um momento no livro que se fosse solteiro e mais 

novo viajaria junto a Meyer para ter mais conhecimento. Cirino entende de alguma 

forma o que acontece com a natureza brasileira quando é capturada e enquadrada 

por estrangeiros.  

Com Inocência, Visconde de Taunay nos apresenta o sertão. Segundo 

Castrillon-Mendes (2007), até mesmo o narrador parece estar sendo apresentado ao 

mundo sertanejo ao decorrer do romance. Seria uma primeira experiência voltada à 

construção da imagem do sertão. Um mundo que estava sendo mostrado e, por 

isso, um mundo que tinha a necessidade de ser visto. 

 
 

Em Inocência, o gesto do narrador é uma espécie de experiência-primeira, 
sobre a qual se constrói o objeto cultural e se deixa trespassar pelo mundo 
posto diante de nós. Uma representação da ordem da sensação-revelação, 
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que o narrador tem o poder de instaurar. Portanto, a obra indica o mundo a 
ser visto. (2007, p.163) 

 
 

A finalidade de Taunay era o aparecimento do sertão no mapa do Brasil, era 

esse o principal objetivo de Taunay, talvez por isso, a paisagem pintada por ele era 

por excelência a sertaneja. Segundo Marcia Naxara, o litoral já aparecia no mapa 

desde a Renascença, contudo, o Brasil não era só os litorais, existiam outros lugares 

que precisavam ser reconhecidos. O sertão foi muito bem representado pelo autor 

de Céus e Terras do Brasil e Inocência.  

 
 

[...] [Inocência] obra de pouca fantasia e muita observação. [...] O que se 
tenta traduzir é a experiência humana que, a partir de então, vai embasar a 
ótica do artista. 
O sertão não é apenas a representação de um espaço distante e deserto, 
ele é uma pintura, uma obra-prima desconhecida que se revela evocada na 
representação de um mundo particular. (2007, p.163) 

 

O que Taunay faz é uma obra de arte realmente, ele traduz a paisagem 

interior e não apresenta o sertão apenas como um lugar vazio. A natureza é perfeita 

e grandiosa, há um enquadramento dessa natureza, tanto no romance quanto no 

texto documental. Ele transforma um texto que deveria servir como um documento 

em quadros e talvez possamos dizer que o que ele faz é montar uma exposição de 

artes com obras de paisagens e retratos humanos. Taunay não foi apenas um 

grande escritor, ele pintou o mundo sertanejo de forma brilhante e com isso, coloca 

o sertão do Mato Grosso no mapa do Brasil. 
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CONCLUSÃO 

 

O texto desta dissertação é um convite para que o leitor veja o sertão que 

Taunay viu e depois pintou. Inicialmente, foi feita uma apresentação da vida e obra 

do autor de Inocência e Céus e Terras do Brasil. Percebe-se, com base nas 

informações apresentadas, que o escritor é caracterizado por ter um talento 

polimórfico, o que se revela nas mais variadas formas que seus textos assumem.  

Nesta dissertação, foram estudados dois textos que são diversamente 

classificados: um como romance e outro como relato de viagem; no entanto, 

constatou-se que há uma fluidez entre eles. Há características de ficção no relato, 

ao mesmo tempo em que é possível observar uma linguagem científica, mais 

apropriada ao texto documental, nos romances. A linguagem transpassa o fictício, 

bem como o documento, e se transforma em quadros.  

Por outro lado, a viagem funcionou como uma parte muito importante para o 

estudo proposto. Taunay foi um homem que viajou pelo país, por conta de seu ofício 

como militar, mas também viajou por fazer parte de uma elite letrada em que viajar 

era necessário para completar/complementar a sua formação. Foi por meio da 

viagem que suas obras mais conhecidas foram concretizadas. A experiência in loco 

foi algo importante para o Visconde, que escreveu textos documentais e, 

posteriormente, depois de voltar da guerra, criou seus romances. Castrillon-Mendes 

(2007) afirma que foi a Campanha do Exército que marcou a vida de Taunay não só 

como militar, mas também como escritor, e continua, afirmando que, quando o autor 

adentra os sertões do Sul de Mato Grosso, “(des)cobre uma trama discursiva já 

existente e cria outras” (2007, p.191).  

A experiência in loco faz parte da constituição de um viajante-naturalista. A 

pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, Loreilai Kury, em seu artigo “Auguste de 

Saint-Hilaire, viajante exemplar” (2003), afirma que o perfil idealizado de um 

viajante-naturalista no meio científico seria: “pesquisa in loco, especialização e 

capacidade de produzir informações balizadas, publicações dos resultados” (p.5). 

Embora Taunay não seja considerado pela crítica como um viajante-naturalista, seu 

perfil é de um homem de formação letrada que viaja pelo sertão brasileiro até então 

desconhecido. Vale acrescentar ainda que o conhecimento dos relatos dos 

naturalistas fazia parte das leituras da elite intelectual brasileira, logo, ser letrado 
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significava ser, em alguma medida, conhecedor da linguagem empregada e das 

informações disponibilizadas por esses viajantes. Nessa perspectiva, a partir de 

suas andanças e experiência empírica, Taunay faz com o que o interior do país seja 

reconhecido, ou seja, ele apresenta o sertão.  

Analisando Céus e terras do Brasil, chega-se à conclusão de que os textos 

presentes no livro possuem uma situação híbrida, pois contam com aspectos da 

linguagem científica e poética. Além disso, observa-se que, em uma seção que o 

autor intitula de “Fantasias”, os relatos vão ao contrário do que se entende como um 

texto documental. Essa mistura de linguagens tem uma relação com o que Marcelo 

Fetz chama de Segunda Revolução Científica, na qual a literatura, artes e ciência 

dariam suporte para a chamada ciência romântica. É importante ainda frisar que 

esse movimento científico no Brasil difere do que se instalou na Europa, mais 

precisamente na Alemanha, França e Inglaterra. 

No segundo capítulo, é realizada uma discussão mais atenta sobre o termo 

ciência romântica. O cientista alemão Alexander Von Humboldt foi uma das 

referências para desenvolvimento da argumentação; tendo em vista que Taunay, 

como homem letrado brasileiro do Oitocentos, poderia ter algum tipo de influência do 

naturalista alemão, especialmente se considerarmos a importância que este teve 

nas práticas de viagem no século XIX. Percebem-se, de fato, algumas semelhanças 

como a valorização da experiência in loco. Não se pode, porém, afirmar que foi por 

causa de Humboldt que Taunay conferia tanta importância ao procedimento da 

descrição, por exemplo. No entanto, é considerável a referência, pois o alemão 

propôs um modelo de viagem, de conhecimento e de natureza, e são os reflexos de 

sua influência que se observa em vários viajantes estrangeiros do século XIX. 

A descrição da natureza é algo recorrente em relatos de viagens e, nesse 

sentido, Taunay é considerado um “virtuose” da descrição, ou seja, um artista que 

atingiu um nível altíssimo de conhecimento e domínio técnico na execução de sua 

arte. Considero a descrição da natureza em seus relatos (texto documental e 

romance) como quadros expostos em uma galeria de arte. Ele transita por 

momentos da natureza, os transcreve/pinta/enquadra em seus livros e nos dá a ver 

aquele momento em que o “sentimento natureza” está sendo explorado. Castrillon-

Mendes (2007) entende essa técnica como um “mosaico das experiências 

fragmentárias”, já que não se sabe ao certo em que momento ele visualizou aquela 

cena.  
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Para entender esse método que chamo aqui de enquadramento da natureza, 

foi preciso considerar o significado das palavras: paisagem e natureza. A paisagem 

seria o descontínuo do contínuo e, portanto, a natureza seria o contínuo, ou seja, o 

que Taunay nos mostra é apenas uma parte da natureza por ele vista, não é a 

natureza brasileira como totalidade, pois isso seria humanamente impossível. Anne 

Cauquelin segue a linha de pensamento que entende a paisagem como pertencente 

ao simbólico, sendo assim, a paisagem representa algo naquele momento e por 

algum motivo; já a natureza estaria acima do simbólico, à natureza estaria mais 

ligada a ordem do intelecto, o que é logicamente apreensível. Levando essas 

argumentações para a nossa pesquisa, pudemos mostrar que Taunay, em seus 

textos, cria quadros da paisagem brasileira. A partir da sua perspectiva/olhar ele 

mostra o sertão brasileiro ainda não conhecido por muitos. 

O romance Inocência foi entendido aqui como obra romântica que possui 

algumas características do realismo, posição essa defendida pela historiografia e 

críticas tradicionais como, por exemplo, Antonio Candido, na Formação da Literatura 

Brasileira. Foi observada, mais uma vez, a relação que Taunay tinha com as artes 

plásticas, por conta da sua ascendência de pintores paisagistas. Além disso, assim 

como em Céus e terras do Brasil, observa-se no romance a fluidez discursiva, o que 

acontece mais sutilmente do que no relato, já que não há tanto discurso científico, 

senão uma escrita mais poética. Contudo, ainda é possível perceber essa fluidez, 

principalmente quando Taunay constrói um personagem – Meyer – que representa 

esse discurso científico. Aqui, não se trata mais de um narrador contando suas 

experiências, mas a preponderância reside na fala do personagem, pois ele é o 

cientista.  

Assim como faz com a representação da natureza em seu texto documental, 

transformando o mundo natural em quadros da natureza; o escritor, no romance, 

além de transformar a natureza em paisagem, pinta obras da gente local. A natureza 

observada e expressada por Taunay é transformada em paisagem, já que se tem a 

sensação, diante de suas descrições, de estar observando quadros/cenas, ou seja, 

o mundo natural limitado a determinado enquadramento, totalmente organizado e 

ornado. Percebe-se que ele usa da mesma prática de apresentação e, depois, de 

enquadramento do sujeito do sertão. Ele utiliza o “poder da imagem” (CAUQUELIN, 

2007), isto é, quando o autor emprega esse tipo de movimento, tem o objetivo de 
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fixar aquilo que já existe; ele transforma em termos plásticos a paisagem observada, 

sendo ele um autor visual com preponderâncias das descrições. 

Os termos científicos encontrados no romance e até o título do livro que 

também é o nome da protagonista se transformam em ciência, já que a borboleta 

rara é levada pelo cientista alemão para uma conferência fora do Brasil. O que 

Visconde de Taunay faz é próximo ao que um viajante-naturalista tem como função: 

ele apresenta ao mundo algo que ainda não tinha sido descoberto, no caso dele, o 

sertão; já no romance, Meyer transporta a borboleta que leva o nome de Inocência; 

ou seja, ambos apresentam o mundo natural brasileiro. O cientista transforma a 

natureza em um objeto científico, tornando-a assim algo universal, assim como o 

romance Inocência que foi traduzido para várias línguas.  

Lucia Ricotta, no artigo “A constelação espacial das cenas de origem em 

Scénes de La Nature, de Ferdinand Denis” (2011), analisa o sentindo e a origem de 

fundação da literatura e historiografia brasileira na natureza, ela argumenta que:  

 
 

A maneira de tirar o Brasil de estado de natureza é arrancá-lo pela raiz, isto 
é, desenraizando-o dos interiores e experimentado-o de dentro para, a partir 
daí, reinventá-lo poeticamente por meio do artifício das cenas íntimas da 
natureza. (2011, p.116)  

 
 

Dessa forma, é através da natureza que o Brasil seria reconhecido como 

uma nação, tornando-se assim algo reconhecido universalmente. Taunay faz isso 

com a natureza dos seus textos, ele retira o sertão do lugar desconhecido, para 

fazer com que seja visto e reconhecido. O autor nacionaliza o mundo natural através 

dos seus quadros naturais e humanos.  

O objetivo desta pesquisa era verificar como a construção do Taunay 

viajante interferiria no trabalho do Taunay ficcionista, mais especificamente nas 

obras Inocência e Céus e Terras do Brasil, sabendo das relações estabelecidas 

entre os termos natureza e paisagem e suas implicações na construção de uma 

perspectiva literária sobre o mundo natural do Brasil. Tendo isso em mente, 

percebe-se que a viagem não funcionava apenas como um modo de conhecimento, 

na verdade, foi por meio desta que o autor construiu imagens pictóricas da terra e da 

gente americana.  

É necessário pontuar nessa conclusão a existência de transição entre 

registros documentais e ficcionais: de fato, ela acontece. Castrillon-Mendes entende 
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que Taunay não faz apenas ficção, por outro lado ela também não o considera um 

autor de texto totalmente documental: “A capacidade de recriação literária do real e 

a representação do vivido e do observado [...] constituem uma das características 

mais interessantes de toda sua produção” (CASTRILLON-MENDES, 2007, p.191), 

isto é, Taunay recria um mundo mediante as suas memórias individuais. É 

importante esclarecer que não foi objetivo desta pesquisa identificar, no sentido de 

classificar e isolar, o que é texto documental e romance. Na verdade, o que 

interessa é mostrar como os processos se misturam e que isso não pode ser visto 

necessariamente como falha, mas como uma concepção de escrita. 

Foi também observado como Taunay constrói as suas descrições: ele 

trabalha com as artes plásticas, ou seja, utiliza recursos de conhecimento de um 

pintor paisagista. A apresentação da natureza nos remete a uma exposição do 

mundo natural e dos costumes dos brasileiros que moram no interior do país. É 

possível, quando se lê os seus textos, sentir e assim compreender a imagem 

exposta. Além do saber artístico, outro saber foi muito importante para que se 

compreendesse a escrita/pintura de Taunay: o científico. Ele estudou botânica, 

matemática, ciência, e aplica esses estudos em seu texto para construir uma 

imagem de um lugar desconhecido para o país. Ele age como um explorador, mas 

seu pensamento funciona como um esteta – ecoando Mendes.  

Taunay, como escritor, pode ser considerado um virtuoso da descrição, ou 

seja, um pintor que não pintou seus quadros em telas e nem expôs em galerias, mas 

os construiu por meio de palavras. Contudo, pintou seus quadros em livros que 

estão expostos até hoje em bibliotecas sendo lidos/vistos.  
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