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Canção do Exílio 

 

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá;  

As aves, que aqui gorjeiam,  

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida,  

Nossa vida mais amores. 

 

Em cismar, sozinho, à noite,  

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

 

Minha terra tem primores,  

Que tais não encontro eu cá;  

Em cismar –sozinho, à noite–  

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

 

Não permita Deus que eu morra,  

Sem que eu volte para lá;  

Sem que disfrute os primores  

Que não encontro por cá;  

Sem qu'inda aviste as palmeiras,  

Onde canta o Sabiá.  

 

De Primeiros cantos (1847) 

Gonçalves Dias 

 

http://www.horizonte.unam.mx/brasil/gdias0.html


 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem como principal objetivo discutir o olhar de um francês 

viajante sobre a sociedade brasileira e a natureza, como fatores que estão 

presentes diretamente, na formação de uma literatura genuinamente nacional. 

Para chegarmos a este ponto, faremos um percurso marcado pela análise do 

relato de viagem de um viajante chamado Francis de Castelnau e a identificação 

das suas diferentes leituras, dentre as quais se destacam Rousseau e 

Montesquieu, philosophes do século XVIII. Analisaremos também o gênero 

relato de viagem e a sua marcante presença e importância no decorrer dos 

séculos XVI ao XIX. Conheceremos um pouco da presença dos franceses no 

Brasil e o fascínio que esse país sempre exerceu sobre a França. Além disso, 

ao analisarmos o olhar tenso do viajante europeu em terras brasileiras, 

poderemos, ao final deste trabalho, discutir a importância deste olhar como fator 

da construção identitária do povo brasileiro, bem como o resgate desses valores 

que nos tornam tão únicos, tão diferentes da Europa, na primeira fase do 

Romantismo Brasileiro. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Francis de Castelnau. Narrativa de viagem. Dualidade do 

olhar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

Le but principal de ce mémoire est de discuter le regard d’un voyageur français 

sur la société brésilienne et la nature, de même que les agents qui sont présents 

dans la formation d’une littérature vraiment nationale. Pour arriver à ce point-là, 

nous ferons un parcours marqué par l’analyse du récit de voyage d’un voyageur 

appelé Francis de Castelnau et l’identification de ses différentes lectures, parmi 

celles-là nous pouvons mettre en évidence la lecture de Rousseau et celle de 

Montesquieu, philosophes du XVIIIème siècle. Nous analyserons également le 

genre récit de voyage et sa présence et son importance dans le déroulement du 

XVI jusqu’au XIXème siècle. Nous connaîtrons un peu la présence des français 

au Brésil et la fascination que ce pays a toujours exercé sur la France. En outre, 

en examinant le regard tendu du voyageur européen dans les terres brésiliennes, 

nous pourrons, à la fin de ce mémoire, évaluer le rôle de ce regard étranger 

comme un facteur dans la construction de l’identité du peuple brésilien, aussi 

bien que la récupération de ces valeurs qui nous rendent uniques, tellement 

différents de l’Europe, dans la première phase du Romantisme brésilien. 

 

Mots-clés : Francis de Castelnau. Récit de Voyage. La dualité du regard. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há três aspectos fundamentais nos escritos de autores viajantes sobre o 

Brasil: ver, descrever completa e pormenorizadamente tudo o que se viu e 

publicar, visando preservar a memória (cf. ROUANET). Esses três aspectos 

foram fundamentais na literatura francesa de viagem sobre o Brasil, 

principalmente se pretende estudar a dualidade do olhar de Francis de 

Castelnau, que aqui esteve na primeira metade do século XIX e que vê a 

natureza como um sinal positivo, e a sociedade como negativa. 

Este trabalho tratará do olhar positivo de Castelnau sobre a paisagem 

brasileira, considerando que ele contém muito da visão romântica, que aqui nos 

interessa. 

É a partir desta visão dualista sobre o Brasil que encontramos um material 

abundante de reflexão teórica. Considerada como elemento positivo e 

diferenciador entre o Brasil e a Europa, a exaltação da natureza serviu como 

ponto de partida para a identificação de características românticas em um texto 

pretensamente científico. 

Além disso, pudemos perceber que, lamentando em alguns momentos o 

fato de não ser pintor, para reproduzir fielmente o que vê, Castelnau tenta 

reproduzir através da escrita o seu embevecimento diante da paisagem nacional 

e, muitas vezes, utiliza-se da linguagem pictórica como forma de reproduzir esse 

sentimento, tornando possível o estudo da visão romântica inserida no seu relato 

de viagem. Esses e outros elementos serão importantes na construção da 

dissertação que propomos para o mestrado em literaturas francófonas.  

Ao identificarmos a literariedade do discurso de Castelnau, estamos 

rompendo com o pensamento de que a literatura de viagem seria apenas o 

registro daquilo que se passou durante a estadia dos aventureiros em terras sul 

americanas. Em diversos momentos, principalmente quando descreve a 

paisagem que encontra aqui no Rio de Janeiro e em outros locais do Brasil, o 

aventureiro lamenta a sua falta de habilidade com a pintura, pois a linguagem 

verbal não consegue dar conta daquilo que a linguagem pictórica faz tão bem.  

E, desta forma, Castelnau lamenta esta limitação da escrita que o faz 

desejar o uso da linguagem pictórica, como se precisasse de um pincel hábil que 
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pudesse ultrapassar este limite entre o sensível e o que é visto, levando-o ao 

mundo da imaginação, da criação. 

Francis de Castelnau foi um explorador e naturalista francês que esteve 

pela primeira vez na América do Norte (Canadá e México) durante o período de 

1837 a 1841. 

Incentivado financeiramente pela coroa francesa, ele viajou nos anos de 

1843 a 1847 pelo Brasil, Bolívia e Chile, onde estudou e recolheu informações 

sobre a formação geológica, coletou exemplares da flora e fauna, estudou o 

clima e as “raças” encontradas neste diferente locais. 

Após sua segunda viagem, Castelnau escreveu seis volumes sobre a sua 

expedição pela América do Sul. Expédition dans les parties centrales de 

l’Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para- executée par 

ordre du gouvernement français, pendant les années 1843 à 1847, sous la 

direction de Francis de Castelnau. Paris, Chez P. Bertrand, Librairie-Editeur, 

1850. 

Ao longo de nossos estudos, observamos o olhar do viajante sobre o 

Brasil do século XIX, bem como a dualidade deste olhar diante das belezas e os 

horrores encontrados abaixo dos trópicos. Pretendemos iniciar uma discussão 

baseada na dualidade deste olhar como fator importante na construção de uma 

identidade genuinamente brasileira, bem como, o resgate destes valores na 

primeira fase do Romantismo no Brasil.  

Para iniciarmos nossa discussão levantaremos alguns pontos que nos 

ajudarão entender um pouco mais a escrita de Castelnau. O que é verdadeiro 

nesta obra? O que é imaginário? 

Segundo ISER (1996) a oposição entre realidade e ficção faz parte do 

repertório do nosso “saber tácito”. A classificação de um texto literário de 

natureza ficcional só é realizada a partir da identificação de elementos presentes 

que o remetem a uma direção oposta à realidade.  

Existe uma relação triádica do real com o fictício e o imaginário, 

propriedade fundamental do texto ficcional. O ato de fingir, ou seja, de 

representar no texto a realidade, permite o aparecimento do imaginário que se 

relaciona com a realidade repetida no texto. Com isto, o ato de fingir ganha uma 

característica própria, que é a “de provocar a repetição no texto da realidade, 

atribuindo, por meio desta repetição, uma configuração ao imaginário, pela qual 
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a realidade repetida se transforma em signo e o imaginário em efeito do que é 

assim referido.” 

Neste processo, quando a realidade repetida pelo ato de fingir se 

transforma em signo, segundo o mesmo autor, ocorre uma transgressão de sua 

determinação, sendo assim, o ato de fingir, uma transgressão de limites. 

Porém, o fingir não é a representação do imaginário. Este é 

experimentado de forma difusa, fluido, sem objetos de referência, manifestando-

se em situações inesperadas que podem se interromper ou prosseguir em outros 

bens diferentes. 

Ao ato de fingir, pressupõe-se um estabelecimento de um objetivo, com 

uma finalidade. Desta forma, estabelece-se uma condição para o imaginário, 

afastando-o dos sonhos, projeções que, mesmo apresentando uma 

transgressão de limites, não pode ser confundido com o que é imaginário. O 

imaginário não se transforma em um real por uma determinação através do ato 

de fingir, apesar dele adquirir uma aparência realista. 

No ato de fingir, ao transgredir os limites de maneira diferente da 

transgressão que ocorre no imaginário, é possível a identificação da sua relação 

à realidade da vida representada no texto. Neste processo de representar a 

realidade da vida em signo de outra coisa, a transgressão aparece como uma 

forma de irrealização. Já no imaginário, a perda do seu caráter difuso em favor 

de um fim, suscitaria a realização. 

Ao fingir, o autor cria a reformulação do mundo real, permitindo a 

compreensão deste novo mundo, e também a experimentação do mesmo. 

O mundo do texto é caracterizado pelo como se, é a visão de um mundo 

representado e não a representação fidedigna de uma realidade. É um mundo 

dominado pela hipótese, pela representação de algo que é outro. 

O fictício, que é uma característica que se move entre o real e o 

imaginário, possibilitará que o imaginário esteja presente em um texto, 

promovendo a atuação do imaginário como algo possível, neste jogo de enganar 

a própria língua.  

Na introdução do Tomo I de sua obra, Castelnau prepara o leitor para 

imergir neste mundo de realidade e imaginação que ele cria nas páginas que se 

sucedem. E para tal, ele se diz apaixonado desde a infância por histórias de 

grandes aventuras, como por exemplo, as de Cook e de Levaillant. 
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Sua equipe era composta por um engenheiro de minas que se chamava 

Sr.Eugène. D’Osery; Sr. Hugues A. Weddell, o médico e pelo jovem empregado 

do Museu de História Natural de Paris, chamado Sr.Émile Deville. 

Inicialmente um gravurista profissional deveria se juntar à equipe, mas os 

três souberam na véspera da partida que o mesmo não iria acompanhá-los, pois 

sua família o havia convencido de abandonar o projeto. Desta forma, coube ao 

trio tentar preencher esta lacuna. O que realmente ocorreu, pois, se ainda hoje 

temos acesso às diversas aquarelas que retratam peixes, pássaros, paisagens, 

tudo isto só foi possível devido ao esforço dos três viajantes. Numerosas 

anotações foram registradas durante os quatro anos de viagem. 

Como se tentasse dar credibilidade às informações que ele tinha colocado 

em seu relato de viagem, ainda na introdução a perda de material durante a 

viagem aparece mais de uma vez na sua narrativa: 

 

A perda de todos estes documentos será sentida durante o curso desta 
relação; e o leitor notará constantemente a impossibilidade na qual eu 
me encontro de dar conta, na minha narração, da riqueza; em algumas 
partes, tenho várias anotações, em outras, salvei pouco material; 
enfim, em algumas outras, eu não tenho nenhum documento, e sou 
obrigado a indicar sumariamente e de memória os principais 
acontecimentos da viagem. Este livro foi redigido com apenas as 
informações que escaparam do desastre que causou a perda inteira de 
quatro anos de trabalho contínuo. Em razão desta triste circunstância, 
peço desculpas ao público ao qual submeto esta obra. Devo dizer que, 
para compensar esta perda de material, utilizei documentos e 
manuscritos que eu tinha, de diversas épocas, enviado à minha família, 
na Europa, minhas correspondências com os ministros de negócios 
estrangeiros e de instrução pública, do diário do Sr. Weddell e também 
do Sr. Deville, dos diversos cadernos de anotações enviados pelo Sr. 
d’Osery ao seu pai, com minha autorização, e que ele desejou enviá-
los para mim; estes cadernos contém anotações mais específicas 
sobre a metalurgia, e contêm esboços de itinerários e o catálogo de 
nossa coleção geológica. 
(CASTELNAU, volume 1, 1850, p. 21-22) 
 
 
 
“Apesar da perda de grande parte dos nossos documentos, os 
materiais que nós temos ainda em mãos são importantes, e consistem 
em mais de duzentos desenhos que representam paisagens e modos 
e costumes de tribos indígenas; quase quatrocentos desenhos de 
animais; uma grande quantidade de esboços de plantas e 
principalmente de criptogramas, de autoria do Sr. Weddell; um 
itinerário completo de nossa viagem do Rio a Lima através de mapas 
dos rios que tínhamos percorrido; uma magnífica coleção de mapas 
em papel vegetal pertencentes à Biblioteca do Rio de Janeiro e 
também do Instituto Histórico, e também os arquivos das províncias de 
Minas Gerais, Goiás , Mato Grosso e Pará. 
(CASTELNAU, volume 1,1850, p. 22-23) 
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Ainda segundo Castelnau, durante o seu retorno à França, o governo 

tinha decidido publicar esta expedição nos modelos de expedição do 

departamento da Marinha, mas os eventos políticos de 1848 adiaram todas as 

publicações deste tipo. 

 
O fato de afirmar que a maior parte dos documentos foi perdida, não seria 

uma forma de se isentar das amarras do documento real, que o relato de viagem 

impõe ao indivíduo? Esta discussão será retomada no capítulo 3 – A narrativa 

de viagem, onde será discutido este gênero literário. 
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 L’histoire des voyages a toujours été 

pour moi l’objet d’une passion 

dominante : enfant, les relations de 

Cook et de Levaillant remplaçaient 

entre mes mains les contes de fées ; 

jeune homme, mon sommeil était sans 

cesse troublé par la pensée des 

aventures lointaines et des merveilles 

que nous présentent les grandes 

scènes de la nature.  

Francis de Castelnau 
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2. A FORMAÇÃO DE CASTELNAU 

 

Nascido em Londres em 1810, o filho ilegítimo da Condessa de Mesnard- 

la Barotière Francis de Castelnau morou em Paris nos anos de 1830. Foi ele um 

dos responsáveis pela criação da Société entomologique de France em 1832. 

Devido à sua origem ilegítima, poucas informações são encontradas 

sobre a vida deste homem, a não ser suas publicações relacionadas à história 

natural de insetos articulados de 1830-1850. Em 1850, conforme já citado no 

início deste trabalho, Castelnau publicou em Paris os seis Tomos da sua última 

grande viagem antes de se tornar Consul da França em Salvador- Bahia e depois 

em Melborne, na Austrália, onde morreria em 1880. 

Homem educado no siècle des lumières, Castelnau possui características 

dessa época, ou seja, uma dualidade marcante: por um lado ele tem uma 

concepção do mundo ligado a uma interpretação iluminista, com uma ligação 

muito íntima entre o indivíduo e a Natureza, anunciando o conceito do 

romantismo, que conjuga e solidariza as características psicológicas e históricas 

do indivíduo inserido no seu tempo. 

Diante de uma Europa assolada pela fome e por doenças, Nações como 

a Portuguesa e a Espanhola lançaram-se ao mar em busca de outras terras onde 

pudessem explorar seus recursos e também expandir o seu poder. 

Através da assinatura do Tratado de Tordesilhas em 7 de junho de 1494 

entre o Reino de Portugal e o Reino da Espanha, as recentes terras 

“descobertas” por essas nações passaram a ser chamadas de Novo Mundo. 

Inicialmente, essa expansão marítima teve caráter comercial e, com o passar do 

tempo, evolui para uma atividade com fins colonizadores. 

Portugal se destacou nesta atividade por diversos motivos, dentre eles, 

sua posição geográfica, por possuir uma frota marítima considerada moderna 

para os padrões da sua época e também por dominar as técnicas de navegação. 

Além disso, essa atividade interessava à monarquia, que visava ao seu 

fortalecimento, à nobreza, que buscava conquistar novas terras, à Igreja Católica 

que via nesta atividade a possibilidade de expandir o processo de cristianização, 

e à burguesia mercantil que desejava aumentar seus lucros. 
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A descoberta de novas terras (as Índias, a China e o Japão e as novas 

terras que passariam a ser chamadas posteriormente de América) acarretou 

problemas na relação entre Portugal e Espanha. Desta forma, o mundo passou 

a ser divido entre as duas monarquias. Em 1493 foi proclamada a bula 

Intercoetera, a qual traçava uma linha imaginária a partir das ilhas de Cabo 

Verde, 100 léguas em direção ao Ocidente. As terras que ficaram a oeste 

pertenciam à Espanha e as terras a leste, a Portugal. 

Inconformados com esta divisão que favorecia os espanhóis, o rei lusitano 

D. João II ordenou que um novo acordo fosse celebrado entre a Espanha e 

Portugal. Desta forma, através do Tratado de Tordesilhas (1494), Portugal via 

seu poderio sobre as novas terras aumentado para 370 léguas a partir das ilhas 

de Cabo Verde. 

A vinda às terras brasileiras (que futuramente seriam chamadas de 

Brasil), agora pertencentes a Portugal, colocou o Velho Mundo em contato com 

o Novo Mundo. E, desta forma este mundo “desconhecido” que representava a 

solução de vários problemas enfrentados pela Europa, passou a ser conhecido 

e explorado. 

Ao se lançarem no oceano lugar onde reinava o imprevisível, os europeus 

lançavam-se na busca de um novo mundo, porém, para alcançá-lo eles deveriam 

enfrentar toda sorte de incertezas, crenças e mitos. 

Acreditavam que os Oceanos e principalmente estas novas terras 

descobertas eram povoadas por criaturas como sereias, seres antropófagos e 

também andrógenos. Os monstros marítimos estavam à espreita de todos os 

navegadores, esperando apenas uma chance para atacá-los  

Este imaginário também era composto por maravilhas: chegar ao Novo 

Mundo e encontrar aqui uma terra extremamente fértil, com uma fauna e flora 

exuberantes, água em abundância, os “bons ares”, fartura de alimentos e uma 

população primitiva forte, que gozava de um vigor físico sem igual no mundo até 

então conhecido.  

O Paraíso Terrestre era aqui. Lugar onde se encontrava o mundo em seu 

estado original, livre do pecado original, local onde reinava a liberdade e a 

pureza. 
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O homem selvagem causou fascínio no europeu, tanto que, em 1550 um 

grupo de índios tupinambás foram levados à cidade de Rouen, diante do Rei da 

França, Henrique II e sua esposa, a rainha Catarina de Médici. 

Com toda esta representação teatral sobre a vida dos índios, os 

comerciantes franceses influentes tentavam impressionar o Rei e a Rainha, 

buscando incentivos para os projetos comerciais franceses nas recentes terras 

descobertas. 

Vivendo em um estado primitivo, ou também conhecido como natural, os 

índios que aqui viviam foram estudados por diversos pensadores franceses 

desde o século XVI, como por exemplo, Michel de Montaigne (1533-1592). 

Em seu ensaio sobre os Canibais, o filósofo discute a questão da 

alteridade, ou seja, a maneira pela qual percebemos e entendemos aquilo que é 

diferente de nós.  Diferente de seus contemporâneos que acreditavam que os 

índios tupinambás eram selvagens e viviam em um estado de barbárie, 

Montaigne acreditava que não há nada de bárbaro ou selvagem no modo de 

viver desses habitantes do Novo Mundo, a não ser que tudo o que for diferente 

do seu próprio costume for considerado como barbárie. O problema central é 

não termos outro critério de verdade, de razão, além daquele que faz parte da 

nossa realidade.  

Contrário a Rousseau, que posteriormente vai criar e propagar o mito do 

“bon sauvage”, Montaigne descreve os índios como cruéis, antropófagos e 

polígamos. Todas estas características estarão presentes no imaginário de cada 

viajante que aportará no “novo continente” recente descoberto. 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), nascido em Genebra, no seio de 

uma família francesa protestante, acreditava que, ao viver no estado “primitivo”, 

o homem viveria em harmonia com seus semelhantes. O homem é bom por 

natureza e se existe algo que vai corrompê-lo será a sociedade. A idealização 

do homem, em seu estado selvagem, coloca o mesmo em situação de igualdade 

perante seus semelhantes. No caso dos índios que aqui viviam em completo 

isolamento do restante do mundo considerado civilizado, apenas confirmava a 

teoria de que vivendo à parte da sociedade dita civilizada, o homem é bom. A 

felicidade, por sua vez, está intimamente ligada ao estado natural do homem, 

que vive isolado, independente, elementos essenciais para a sua felicidade.  
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Ao viver em sociedade, local de origem da desigualdade, o homem é 

corrompido por aquela que por sua vez aumentará cada vez mais as diferenças 

entre os seres. 

Segundo Rousseau, a desigualdade entre os homens é um processo que 

apresenta 3 etapas: 

1) A noção de propriedade, que vai criar a diferença entre os que possuem 

e os que não possuem, evidenciando a diferença entre ricos e pobres. Para 

legitimar sua condição de rico, esta camada social vai ser responsável pela 

criação de leis que os legitimem. 

2) A eleição de magistrados que farão que o resto da sociedade respeite 

as leis. Desta forma, evidenciando a desigualdade entre as classes sociais. 

3) A transformação do poder legítimo em poder arbitrário. Os eleitos 

magistrados se declaram hereditários e desta forma o despotismo é estabelecido 

na sociedade. 

Ao analisarmos esta teoria de Rousseau, podemos identificar claramente 

a dualidade entre estes mundos que acabaram de se encontrar.  

De um lado o “dócil” indígena, que vivia até então em harmonia com a 

natureza, e este estado primitivo de existência; do outro lado, o homem 

civilizado, corrompido pelas leis, pela vida mundana, pelos vícios, pela doença, 

dominado pela razão. Ele se considera superior àquele, visto que fazendo parte 

do mundo civilizado, vem para este lado do globo em busca do Paraíso terrestre 

e de seus benefícios. Para o selvagem, ele trará a possibilidade de salvá-lo deste 

estado de irracionalidade, propagando suas crenças e impondo seus modos e 

costumes. 

O Brasil, sob este ponto de vista, era a representação mais fidedigna do 

paraíso perdido, do Eldorado que continha todos os segredos e possibilidades, 

quando comparado a uma Europa assolada pelas doenças, pelos vícios e pela 

ganância do homem. 

Mesmo tendo passado tanto tempo após o primeiro contato do homem 

europeu com os habitantes das terras americanas, Francis de Castelnau, um 

viajante do século XIX, também foi influenciado por estas ideias de Rousseau. 

Por outro lado, o movimento Iluminista ocorreu entre os séculos XVII e 

XVIII e teve como traço principal a confiança sem limites na razão humana, como 

forma de encontrar a verdade de uma maneira metodológica. O pensamento 
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racional se sobrepõe a tudo e o homem, através do pensamento, chegará à 

verdade. Ambas estas tendências estão presentes em Castelnau. 

O movimento iniciado pelos philosophes levará “luz” aos lugares sombrios 

e escuros da Terra. O escuro é a metáfora da ignorância e a luz a razão e o 

conhecimento. É a luta do bem (a ciência) contra o mal (a ignorância). 

Um filósofo iluminista que Castelnau leu muito certamente foi o barão de 

La Brède et de Montesquieu, mais conhecido como Montesquieu. Grande crítico 

dos modos e costumes da sociedade francesa, ele foi responsável pelo livro 

Lettres Persanes, no qual dois personagens persas, Usbek e Rica, visitam a 

França de 1712 a 1720 e ao escreverem aos seus amigos, demostram, através 

das suas cartas, uma crítica diante dos absurdos a que estavam acostumados 

os franceses. 

Publicada em 1748 e de autoria também de Montesquieu, L’esprit des Lois 

é uma obra de extrema importância para o nosso autor.  Nela o filósofo elabora 

de forma metodológica os conceitos de governos e de autoridade política que 

serão a base da doutrina política moderna. A obra é divida em livros, sendo o 

Livro I – a introdução geral, onde se encontra a definição de Lei. Nos Livros II-

XIII, Montesquieu mostra aos leitores a ciência política propriamente dita: 

natureza do governo e seus diferentes tipos. A política e a Geografia são tratadas 

nos livros XIV –XXV, onde é definido um novo conceito da natureza das coisas. 

Na obra de Montesquieu, teremos a divisão clara do mundo, da 

sociedade, apoiada em teorias que vieram para justificar algumas atitudes do 

homem branco ocidental contra os povos considerados selvagens que viviam na 

“escuridão”, no chamado Novo Mundo. 

A dualidade do bem/mal, branco/mestiço, livre/escravo, o Velho Mundo/ o 

Novo Mundo – a escuridão/as luzes, o civilizado/o selvagem, são características 

facilmente identificadas na escrita de Francis de Castelnau. 

No que diz respeito à Teoria dos Climas, segundo Montesquieu, o clima 

age diretamente no temperamento dos homens. Mesmo que não se trate de um 

conceito tão novo, pois Boileau antes já afirmara que o clima era responsável 

pelos diferentes tipos de temperamento, neste momento Montesquieu, 

apropriando-se destas ideias, recria uma teoria totalmente sistematizada.  

Em algumas linhas, pode se dizer que esta teoria, usando conceitos da 

fisiologia, afirma que o clima frio proporciona um retorno sanguíneo mais rápido 
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ao coração devido à constrição dos vasos sanguíneos periféricos e, desta forma, 

diminui o tamanho das fibras e consequentemente aumenta a força que elas 

podem desencadear. De maneira oposta, o clima quente relaxaria as 

extremidades das fibras e com isto a diminuição da sua força e potência.  

Sendo assim, os povos de clima frio teriam mais vigor para o trabalho, e 

esta grande força produziria outras características, como a autoconfiança e a 

coragem, maior conhecimento de sua superioridade diante dos outros povos, e 

menor desejo de vingança, pois eles usariam o conhecimento para encontrarem 

uma solução. Além disso, seriam os povos que opinariam com mais certeza, e 

consequentemente superiores aos outros. 

Por outro lado, os povos de clima quente se comportariam como pessoas 

fracas, comparados por Montesquieu a velhos tímidos, facilmente manipuláveis. 

A influência do clima nos temperamentos leva-o a pensar que tudo isto 

refletiria diretamente nas leis, contribuindo desta forma para a criação da 

sociologia. Se o clima interfere diretamente no indivíduo, fazendo com que este 

seja completamente diferente, dependendo da região na qual se vive, seria 

plausível que as leis fossem relativamente diferentes, levando-se em 

consideração estas variantes. E, desta forma, é estabelecida uma relação entre 

as leis de um país, sua natureza e seu clima, refletindo tudo isto diretamente na 

vida econômica deste lugar. 

Pode-se identificar isto no capítulo III, tomo I, momento em que Castelnau 

e sua comitiva ainda encontravam-se na cidade do Rio de Janeiro. Identificam-

se neste trecho muitas destas características acima destacadas. O viajante 

critica os modos e os costumes da sociedade brasileira, sendo o clima um dos 

responsáveis pelas incivilidades do povo que aqui vivia: 

 

 

O grande calor do clima, a desocupação, a falta de estudos e a praga 
da escravidão têm exercido a mais nefasta influência nos costumes do 
país; o próprio clero, longe de seguir o modelo elogiável do da Europa, 
não raro é o primeiro a dar o exemplo de deboche e desordem. Antes 
de deixar o Rio de Janeiro, dizia-me um dos chefes da Igreja, sem 
dúvida com algum exagero: Temos aqui um clero, padres, porém não 
os há. Em todo caso esse clero, em que se contam honrosas exceções 
tem pelo menos uma virtude, a da tolerância, que é maior do que em 
qualquer parte. 
(CASTELNAU, Volume 1, capítulo III, 2000, p. 51) 
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Segundo Castelnau, com um caráter pouco confiável e de modos e 

costumes poucos condizentes com os padrões do Velho Mundo, o brasileiro 

seria produto do seu meio, ou seja, em um país como este, de clima quente, 

propício ao crescimento e propagação dos vícios e a corrupção das poucas 

virtudes: 

 

 

O homem a quem poderíamos confiar sem risco uma fortuna não 
raramente nos procura surrupiar alguns níqueis. A embriaguez é quase 
desconhecida no Brasil, mas o hábito de mentir é singularmente 
generalizado em certas classes, a ponto de podermos duvidar de que 
falem a verdade alguma vez. A hospitalidade é geral no interior, onde 
o viajante em quase toda parte é recebido com benevolência. O 
brasileiro não tem, nem de longe, a maldade que muitas vezes na 
Europa lhe atribuem; é pelo contrário, sem nenhuma dúvida, o mais 
indulgente dos senhores de escravos. 
(CASTELNAU, volume 1, capítulo III, 2000, p. 51) 

 
 
 

 

Ainda segundo a Teoria dos climas de Montesquieu, a escravidão era um 

direito do homem considerado superior. Desta forma, o direto de ter a posse de 

outro ser é legitimado. Consequentemente, aquele que era considerado escravo 

não passa de uma mercadoria. Conforme o filósofo, a escravidão não é boa nem 

para o senhor nem para o escravo, porém ela é tolerável, pois devido à fraqueza 

e impossibilidade de guiar-se por si só, os escravos estariam fadados a este 

destino e, com isto, a escravidão era justificada.   

Isto é percebido, logo após a sua chegada ao Rio de Janeiro. Castelnau 

fica horrorizado com o tratamento dado aos negros. Segundo ele, os brasileiros 

têm uma estima muito grande aos seus animais domésticos como o cavalo, gato 

e papagaio, o que não ocorre quando se trata dos negros. Na chegada ao Rio 

de Janeiro, a comitiva ficou instalada no Hotel Pharoux, centro da cidade, 

próximo ao porto e, durante esta curta estadia no hotel, eles foram algumas 

vezes perturbados pelos gritos de alguns infelizes escravos que eram 

chicoteados em praça pública próximo ao hotel. Diante destas barbaridades, 

Castelnau escreve: 
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É de notar que os maus tratos infligidos pelo homem aos que o cercam 
estão em relação direta com a sua semelhança com estes últimos; 
assim os animais domésticos, tais como o gato e o papagaio, etc., outra 
coisa não recebem de sua parte senão carícias, ao passo que o cavalo 
e principalmente o cão, muito mais chegados à sua intimidade, e de 
quem recebem mais benefícios, já se tornam alvo de suas sevícias. 
Contudo, que são estas ou aquelas chicotadas aplicadas nestes 
últimos, em confronto com os castigos infligidos aos indivíduos de sua 
própria espécie situados em condição inferior? Para estes impõem-se 
chicotes gigantescos, constroem-se pelourinhos para supliciá-los, e a 
menor falta em que incorram não parece ter recebido a devida punição 
antes que as carnes se lhes dilacerem e o sangue lhes corra. 
(CASTELNAU, volume 1, capítulo II, 1850, p. 65) 
 

 
 

Por outro lado, mesmo surpreso com este tratamento dado aos negros, é 

esta mão de obra escrava que o cientista vai usar para carregar seus baús, guiar 

suas mulas, e fazer todo o trabalho considerado inferior durante a viagem da 

comitiva pelo Brasil. 

A visão dos negros, mulatos e mestiços, assim como as diferentes 

misturas destes povos faz com que Castelnau escreva de maneira sistemática, 

como se estivesse descrevendo o cruzamento de diferentes tipos de indivíduos, 

as diferentes nuances de pele oriunda desta mistura. 

Assim identifica, analisa, sintetiza e enumera os vários mestiços 

encontrados no Brasil e tenta colocar em ordem aquilo que a priori estava na 

mais completa desordem. Esta forma de raciocinar e de escrever é 

completamente compatível com o homem que estudou e viveu em uma época 

intensamente influenciada pelas ideias iluministas, procurando tudo racionalizar, 

tudo sistematizar, estabelecer leis. A formação de identidades étnicas não 

implica necessariamente a exclusão de outras nações, segundo AGUSTIN 

(2009). O encontro com o outro, nesse momento, não significava mais a exclusão 

ou o apagamento do outro, como normalmente acontecia antes, mas as 

diferentes culturas colocadas uma frente a outra despertavam no viajante a 

necessidade de apropriação e integração, visando um elemento produtivo. 

Percebe-se, nesse trecho, a mania classificatória do cientista Castelnau, 

formado pelas ideias cientificistas, na tentativa de racionalizar e quantificar a 

mistura de etnias que compõem a sociedade brasileira. 
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São muito comuns aqui mestiços como estes, havendo eu obtido a este 
propósito as informações que se seguem: 
1º - Os filhos de brancos com as índias parecem-se com as mães; têm 
os cabelos duros e os olhos oblíquos. 
2º - O produto de um índio com uma negra chama-se caboré; tem 
cabelos encarapinhados, olhos oblíquos e cor bronzeada escura. 
3º - Os mestiços de índio com mulher caboré têm os cabelos quase 
lisos, ligeiramente frisados, olhos oblíquos e cor semelhante à do índio. 
4º - Os cruzamentos desses mestiços com índios parecem-se 
completamente com os últimos, podendo considerar-se puro sangue. 
5º - Os filhos de brancos com mestiços nº1 têm a pele levemente 
cobreada, os cabelos duros e os olhos oblíquos. 
6º- Os mestiços de branco com os do número precedente são brancos; 
os cabelos são lisos como nos europeus, mas sempre de cor negra 
carregada; os olhos ligeiramente oblíquos. 
7º- Finalmente, o mestiço de um branco como nº6 pertence 
inteiramente à nossa raça. 
No que respeito aos negros, muitas conversas com os lavradores diz 
que os produtos se tornam brancos ao cabo de quatro gerações 
mestiças, ao passo que são necessárias cinco gerações para voltar ao 
tipo negro, o que representa bela prova da progressão das raças”.  
(CASTELNAU, volume 1, capítulo V, 2000, p.83-84) 
 

 

 

Essa mania classificatória insere-se na “moda” positivista, que, naquele 

momento, começa a apoderar-se do pensamento francês. O positivismo, filosofia 

da ciência, ou “religião” da “deusa” Humanidade, tomará conta da 

intelectualidade brasileira, na segunda metade do século XIX. 
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A NARRATIVA DE VIAGEM 
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 Le voyage dans l’espace symbolise le 

passage du temps 

 (…) tout est voyage, mais c’est donc 

un tout sans identité. Le voyage 

transcende toutes les catégories, 

jusqu’à et y compris celle du 

changement, du même et de l’autre, 

puisque dès la plus haute Antiquité on 

met côte à côte voyages de 

découverte, explorations de l’inconnu, 

et voyages de retour, réappropriation 

du familier : les Argonautes sont grands 

voyageurs, mais Ulysse en est un 

aussi. Les récits de voyage sont aussi 

anciens que les voyages eux-mêmes 

sinon plus. 

Tzvetan Todorov, Les morales de 

l’histoire 
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3. A NARRATIVA DE VIAGEM 

 

3.1 O gênero “récit de voyage” no século XVIII e XIX 

 

Segundo RAJOTE (1997), o relato de viagem visa reproduzir de maneira 

mais fiel a realidade exterior sob seus diversos aspectos: geográficos, sociais, 

políticos e estéticos. Porém, todos os escritores-viajantes encontram-se 

limitados a reproduzir esta realidade de uma forma mais natural, pois não 

pertencentes a esta nova realidade, eles recorrem à visão pré-estabelecida do 

mundo exterior e da retórica, que acabam reduzindo seus relatos a descrições 

da realidade, não como ela realmente é, e sim de acordo com o conhecimento 

erudito que se tem sobre ela. 

Desde o início do século XVIII, a ciência passa a exercer um papel 

primordial na sociedade ocidental, tomando o lugar da metafísica. As ciências 

naturais, menos abstratas que as matemáticas, estão mais adaptadas a esta 

nova fase, onde apenas descobrir o porquê das coisas não satisfaz, e sim como 

se chega ao produto final.  

Desde o final do século XVII, os relatos de viagens entram na moda. São 

autores como Tavernier, Bernier e P. Le Comte que farão os leitores desta época 

viajarem até a Pérsia, Índia e China. Ao longo do século XVII, aparecerão as 

Lettres Edifiantes et Curieuses des Jésuites, missionários no 

Extremo Oriente. Nestas obras, como a de Tavernier, os modos e 

costumes do povo visitado é explicado pela lógica do clima e do ambiente em 

que cada povo estava inserido. A comparação entre estes considerados 

selvagens e a Europa girava em torno da sátira dos modos e costumes 

franceses, demonstrando que aqueles não apresentavam muitas diferenças em 

relação à sociedade europeia. Desta forma, o sentimento de relatividade 

universal permitiu que os philosophes colocassem em discussão as ideias sobre 

a propriedade, a justiça, a liberdade e principalmente sobre a religião. 

O relato de viagem, na época de Chateaubriand, corresponde aos desejos 

da elite que almeja construir uma literatura de viagem útil à sociedade.  

De fato, é a partir do século XIX, com a criação de bibliotecas públicas e 

do reconhecimento da existência de uma elite literária, que as publicações 
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tornaram-se acessíveis ao público que sabia ler, que o gênero literário relato de 

viagem populariza-se e atende a uma grande demanda do mercado vigente na 

época, pois em 1860 há o apogeu das revistas literárias na França.  

O sucesso do relato de viagem depende do tipo de composição que se 

encontra em cada obra. Diferentemente do estilo erudito e inacessível da escrita 

dos grandes clássicos literários, o relato de viagem é composto de uma forma 

de escrever simples, livre e acessível aos “novos leitores’, ainda não iniciados 

com os grandes autores”. 

Com a institucionalização da literatura, há por parte dos governos uma 

ajuda direta aos escritores. Esta ajuda pode ser entendida como compra de 

livros, distribuídos aos alunos das escolas. A formação de um público leitor para 

consumir a literatura era fundamental. 

No caso do Brasil, isso se deu com o processo de abertura dos portos 

brasileiros às Nações amigas em 1808, logo após a chegada da Família Real 

Portuguesa em terras brasileiras, possibilitando que outras nações 

redescobrissem o Brasil, porém agora de forma oficial e legal. D. João VI ao 

assinar um ato em 28 de janeiro de 1808, colocaria um fim ao monopólio 

português de comércio com o Brasil. 

A Família Real Portuguesa instalou-se no Brasil, após Portugal ser 

invadido pelas tropas de Napoleão e, uma vez aqui, era necessário criar 

condições econômicas que facilitassem a permanência da Família Real em sua 

colônia. Com isso, os impostos cobrados nas alfândegas, com a abertura dos 

portos, forneceriam ao Estado português recursos para a instalação da sua 

administração no Brasil. Também possibilitaria que a Inglaterra, grande aliada 

de Portugal contra a França nesse momento histórico, pudesse escoar a sua 

produção de produtos manufaturados, visto que a mesma sofria na Europa um 

bloqueio comercial imposto pela França. 

Segundo HOLANDA (1976), a abertura de fronteiras, até então inédita, 

possibilitou que o Brasil começasse a apresentar um caráter cosmopolita, 

especialmente nas cidades portuárias, e de iniciar um processo de 

internacionalização, assegurando os interesses neocolonialistas das nações 

hegemônicas europeias, sobretudo da Grã-Bretanha. 

Com isso, produtos brasileiros como o açúcar, o algodão e o tabaco 

puderam ser exportados para o resto do mundo e produtos (principalmente 
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ingleses), dessa forma, chegariam aos principais portos brasileiros como Belém, 

São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. 

Será nesses grandes centros em processo de desenvolvimentos que uma 

elite local ditará a necessidade interna sempre se baseando nos modelos 

europeus. 

Em 1815, o Brasil colonial é elevado a Reino Unido Portugal e Algarves, 

com sede no Rio de Janeiro.  

Conforme LISBOA (2008), a aliança entre a Casa Bragança e a da Áustria, 

teve como pano de fundo as negociações de paz na Europa pós-guerras 

napoleônicas e o rearranjo do concerto das nações, e o casamento de d. Pedro 

com d. Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, motivará a coroa austríaca a enviar, 

ao reino dos trópicos, um grupo de naturalistas e estudiosos em missão 

científica. 

Dentre esses estudiosos, estavam Carl Friedrich Philip von Martius, 

botânico, e Johann Baptist von Spix, um experiente zoólogo. Incumbidos pela 

Real Academia de Ciências de Munique, com o apoio financeiro do rei, esses 

estudiosos percorreram, ao longo de três anos, aproximadamente mil 

quilômetros, estudando as terras brasileiras e colhendo exemplares da fauna e 

flora para que pudessem ser enviados para a Europa. A partir desses estudos, 

foram criados tratados de botânica, taxonomia, fitogeografia, etnografia, 

linguística, costumes indígenas e plantas medicinais.  

Antes de Martius e Spix, estiveram aqui no Brasil o naturalista português 

Alexandre Rodrigues Ferreira, que comandou durante nove anos (1783-1792) 

uma missão que percorreu a bacia Amazônica, chegando até o Mato Grosso. 

Alexander Von Humboldt, alemão, esteve na América do Sul entre o 

período de 1799 – 1804. Acompanhado pelo botânico francês Aimé Goujaud 

Bonpland, chegou à América pela Venezuela e viajou pelos Rio Amazonas, 

Orinoco, Atapabo e Negro, buscando um rio que ligasse o Rio Negro ao Atapabo, 

porém foram impedidos pela Coroa Portuguesa de continuarem, visto que 

Portugal nessa época não desejava estrangeiros em sua colônia. Retornando a 

Europa, Humboldt passou a influenciar a maioria dos viajantes que o sucederam, 

devido ao seu processo de trabalho de campo durante as expedições, processo 

esse extremamente rigoroso e detalhista. 
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Ainda dentro do grupo de alemães, esteve no Brasil (1815-1817) o 

príncipe Maximiliam de Wied von Neuwied, que percorreu a distância do Rio de 

Janeiro até a Bahia, fazendo registros em seu diário, publicado na Alemanha em 

1810, sobre a zoologia, vida em sociedade, inclusive sobre seu contato com 

algumas tribos indígenas que encontrou ao longo do caminho.  

Entre os anos de 1816 e 1822, Auguste de Saint-Hilaire, botânico francês, 

com o intuito de acabar com o conflito que existia entre Portugal e a França. Em 

relação à posse da Guiana, Saint-Hilaire, com o apoio do Museu Natural de Paris 

e financiamento do governo francês, percorreu regiões como Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

coletou grande quantidade de material que foi enviado à França, bem como, a 

partir dessa expedição, publicou extensa obra. 

Entre os anos de 1824 e 1829, o médico alemão, naturalizado russo 

Georg Heinrich von Langsdorff, chefiou uma missão no Brasil com a finalidade 

de estreitar os laços com o Brasil recentemente independente. A missão 

composta por vários cientistas e artistas, atravessou as regiões de Minas Gerais, 

interior de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Amazônia. Durante todo o seu 

trajeto, a missão foi acometida por diversos problemas: abandono, morte por 

afogamento e doenças. Todo material coletado (amostras de minerais, animais 

e vegetais), além dos desenhos e manuscritos foram enviados ao Jardim 

Botânico de São Petersburgo. 

Charles Darwin esteve no Brasil entre os anos de 1831-1836, pois o Brasil 

estava na rota do navio encarregado em dar a volta ao mundo, fazendo estudos 

para a marinha britânica. Responsável pela Teoria da Evolução, as escalas do 

cientista em terras brasileiras compreenderam lugares como Fernando de 

Noronha, Recife, Salvador, Abrolhos e Rio de Janeiro. 

Francis de Castelnau, escritor-viajante, foi contratado pelo governo 

francês para se aventurar em uma expedição na América do Sul, indo do Rio de 

Janeiro a Lima e de Lima ao Pará, entre 1843 e 1847. 

Nesta expedição, Castelnau, além de liderar seus homens, tinha um 

trabalho essencial para a posterior análise e compreensão deste “novo mundo”. 

Ele deveria recolher exemplares da flora e fauna que seriam enviados para a 

Europa e que hoje em dia fazem parte de coleções em museus, e principalmente 
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relatar através da escrita, a sua experiência vivida durante os quatro anos em 

que percorreu essas regiões. 

Outros fatores podem ser acrescentados à literatura de viagem, pois, 

desde o final do século XVIII, Inglaterra e posteriormente a França, começam a 

se preocupar com a alfabetização da camada mais pobre da sociedade e, 

consequentemente, aumentando o número de leitores. Além disso, o poder 

econômico, impedia o total crescimento de uma classe leitora em massa. 

Comprar um livro nessa época era artigo de luxo, muitas vezes impensável para 

o trabalhador comum. 

Se na contemporaneidade temos diversas formas de registrar uma 

viagem através de fotos, imagens, vídeos, na época de Castelnau, a escrita era 

a principal forma de registrar o dia-a-dia da aventura. Foi nesse panorama bem 

delimitado por fatores sociais e econômicos que inserimos nosso viajante. 

Anotando tudo o que vê, construindo um diário de viagem a cada final do 

dia que passa em terras desconhecidas, ele vai tecendo uma rede de 

informações que formarão, após o término da expedição, um registro oficial da 

concretização da demanda oficial. 

Além de deixar evidente os objetivos iniciais da sua expedição, o viajante 

aproveita esse relato para registrar suas relações literárias com personagens 

importantes, bem como suas impressões sobre as diferentes pessoas que 

encontra em seu caminho, as paisagens etc. 

Considerado um gênero polivalente, que não é apenas a enumeração de 

conteúdos e experiências, o relato de viagem contempla em seu corpus o 

discurso literário e também o científico. Esta divisão é extremamente clara, ao 

lermos os seis volumes da expedição de Castelnau pela América do Sul.  

Outro ponto muito importante que deve ser considerado para que 

possamos compreender o discurso de Castelnau, é o conceito de alteridade, o 

pressuposto de que todo homem social interage e interdepende do outro. Ou 

seja, a existência do ser individual só é considerada completa a partir do 

momento que entramos em contato com o outro, pois é através do seu olhar que 

teremos uma visão mais ampla daquilo que realmente somos. 

Segundo MOREAU (2005, P.10), a alteridade é o sentimento íntimo de 

uma diferença em relação a uma identidade chamada “eu”: O outro não pode 

existir sem um eu que o define. Ao contrário, a estranheza é a percepção de 
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uma ruptura que ninguém pode completá-la de uma presença que não tem 

nada a ver com a necessidade do eu. 

Desta forma, ao entrar em contato com o outro, Castelnau pode 

compreender melhor sobre si mesmo, pois identificando as características que o 

fazem diferente dos habitantes do Brasil, ele reafirma que sem o outro ele não 

seria diferente. A recíproca se faz verdadeira, visto que sem a comparação não 

existiriam as diferenças. 

Ainda segundo o mesmo autor, as viagens eram privilégio de alguns, 

como alguns trabalhadores-vendedores de livros que percorriam os vilarejos, 

pois a maior parte da população (camponeses) não viaja, com exceção dos 

soldados.  

Ao final do século XV, os relatos de peregrinações à Terra Santa ainda 

não são considerados como literatura. Com o advento das Grandes Descobertas 

(Época das grandes navegações) chegam ao continente Europeu os relatos dos 

Jesuítas em missão, por exemplo, no Brasil. A trabalho no Novo Mundo, os 

religiosos relatavam aquilo que viam, pois se acreditava que a utilização da 

imaginação era tarefa da literatura. 

Será apenas a partir de 1516, com a publicação de Utopia de Thomas 

Moore que a ficção começa a aparecer de forma gradativa nos relatos de viagem. 

A partir daí, teremos obras como a de Diderot com o seu Supplément au Voyage 

de Boungainville, que mostra apenas o discurso do viajante e suas impressões.  

Se inicialmente a literatura de viagem era apenas um relato referencial, 

com a evolução do relato de viagem, o relator torna-se o centro da narrativa. É 

no final do século XVII que aparecerão os relatos de aventuras marítimas que, 

posteriormente, darão origem no século XIX, a uma literatura voltada para a 

juventude. 

Continuando a identificação e análise das ideias presentes no seu relato 

de viagem, encontramos características que demonstram traços românticos 

vigentes nessa época, e cujo surgimento coincide com o mesmo período, no qual 

as ideias iluministas dominavam o pensar dos europeus. 

Segundo NUNES (2005), essa visão romântica pode ser considerada 

como visão de época, não no sentido de uma maneira de enxergar o mundo, 

configurada através de uma forma artística, de um estilo histórico determinado, 

e sim no de uma concepção relativa a um período de transição que se situa entre 
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o Ancien Régime e o liberalismo, entre o modo de vida da sociedade pré-

industrial e o ethos nascente da civilização urbana sob a economia de mercado, 

entre o moderno das aspirações libertárias renovadoras das minorias 

intelectuais, às vésperas do grand ébranlement de 1789, e o momento da 

conversão ideológica do ideal de liberdade que essas minorias defenderam, no 

princípio de domínio real das novas maiorias dirigentes, firmadas com o Império 

Napoleônico e após a Restauração. 

Com um discurso dualista, no qual ele é cientista, naturalista, que procura 

a razão de toda a existência das coisas e quase um romancista narrador de 

viagem, que demonstra habilidade em envolver o leitor na sua retórica 

extremamente adjetivada, que se extasia diante da paisagem, se emociona com 

a beleza que vê, Castelnau escreve seu relato de viagem passeando por estes 

dois extremos. O que nos chama atenção é a regularidade de cada tipo de 

discurso em determinada parte do seu relato. O cientista é facilmente identificado 

diante das diversas descrições dos terrenos encontrados pelo grupo, os quais 

são minuciosamente analisados (porcentagem, componentes, etc.) e, destas 

análises, algumas tabelas e quadros são encontrados ao longo dos 6 volumes. 

Castelnau, o viajante que escreve com toques de romantismo, é 

encontrado nos momentos sensíveis da narrativa, principalmente quando ele 

descreve a natureza do Brasil. Deslumbrado diante da maravilha que está diante 

dos seus olhos, elabora uma escrita completamente diferente daquela 

identificada na maior parte da sua obra. Nesses momentos, as tabelas são 

deixadas de lado, assim como os números e as listas, e o lado artístico do 

escritor surge, permitindo que o leitor possa também se maravilhar com a beleza 

natural que apenas os seus olhos poderiam ver, mas que através da escrita ele 

deixaria grafado no papel até os nossos dias. 
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3.2 A França se interessa pelo Brasil 

 

A França se interessa pelo Brasil no final do século XV e início do século 

XVI, momento marcante também pela sua expansão marítima. Logo após a 

chegada dos primeiros portugueses ao litoral brasileiro, alguns franceses já 

marcavam presença nas terras portuguesas na América. Os franceses eram 

encontrados espalhados na vasta colônia de Portugal, desde a Foz do rio 

Amazonas até o Rio de Janeiro.  

Em 1504, um capitão normando chamado Binot Paumier de Gonneville, 

através de informações obtidas em Lisboa, lançou-se ao mar em busca de terras 

austrais. Nos oito anos que se sucedem ao retorno de Gonneville em 1505, a 

França fará quatro viagens partindo da Normandia em direção à colônia 

portuguesa na América do Sul. 

Segundo MALTE (2002), após 1525, as expedições francesas que 

visavam retirar produtos brasileiros como o pau-brasil, tornam-se mais 

frequentes e, nos anos de 1526 a 1531, conforme documentos da época, 

aproximadamente 20 navios normandos ou bretões encontravam-se ao largo do 

litoral brasileiro. 

O apogeu dessa aventura francesa marítima dá-se sob o reinado de Henri 

II, pois conciliava a vontade política marítima ativa por parte do rei aliado aos 

interesses de uma nobreza ávida por novas terras e riquezas. As terras de 

Portugal no Novo Mundo já povoavam o imaginário da corte francesa. 

 Em 1º de outubro de 1550, aconteceu em Rouen a famosa fête 

bresilienne. Nessa festa, com o intuito de impressionar o rei e toda a corte, foram 

construídas réplicas de aldeias indígenas, onde quase trezentas pessoas, dentre 

as quais, aproximadamente cinquenta eram índios legítimos, representaram 

diante da nobreza europeia o dia-a-dia dos índios que viviam nas terras que 

viriam a ser chamadas de Brasil. Todos os atores ([índios, marinheiros 

normandos e bretões, mulheres francesas) todos nus e com seus corpos 

pintados de urucum, encenavam momentos da vida cotidiana dos índios 

brasileiros: caçavam, fumavam tabaco, assavam carnes, estendiam-se em redes 

como os índios em seu habitat natural. Animais como pequenos macacos, 

papagaios, periquitos e tucanos eram expostos como forma de representar a 

fauna brasileira. 
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Batalhas entre os índios também foram encenadas para o deleite dos reis 

da França, como também para a rainha da Escócia Marie Stuart, todo o clero, 

bem como para embaixadores da Espanha, de Portugal, da Alemanha, de 

Veneza. 

As imagens das terras do Brasil que povoavam a mente dos europeus 

naquela época eram permeadas pelo exotismo, passando por produtos 

preciosos como ouro e prata, uma natureza exuberante, completamente 

diferente da encontrada no Velho Mundo. A presença dos canibais era assunto 

recorrente nos relatos de viagem daquela época. O mito do Eldorado amazônico 

estava presente no imaginário das principais cortes europeias. 

No que diz respeito ao ponto de vista político e estratégico, a enorme 

costa brasileira e a imensa quantidade de rios permitiriam aos franceses de 

chegar às terras do Peru (famoso por sua riqueza mineral) e um dos centros 

mais importantes do império espanhol das Índias. 

O problema das guerras de religião era outro fator que impulsionava a 

França a procurar novas terras, para impedir que conflitos internos pudessem 

colocar em risco a coroa francesa. De um lado os huguenotes (protestantes) 

perseguidos na França, procuravam um local para tê-los como asilo, do outro 

lado, os católicos almejavam o Novo Mundo como um local onde pudessem 

realizar suas missões e expandir a fé católica. 

O conjunto dessas aspirações materiais juntamente com a necessidade 

de propagar a fé, contribuíram para que os franceses pensassem que o futuro 

Brasil poderia ser uma solução para a maioria dos seus problemas, porém, para 

se instalarem em terras brasileiras, precisariam lutar com outros colonizadores: 

os portugueses. 

É somente a partir de 1500 diante das ameaças de outros países que vão 

tentar se fixar no litoral do Brasil, que Portugal resolve organizar em 1529, a 

mando de João III, rei de Portugal, uma expedição com o objetivo de delimitar e 

fixar as fronteiras dessas terras no Novo Mundo.  

Diante da morosidade portuguesa, que em quase quarenta e nove anos 

fundaram apenas pequenos povoados no vasto território brasileiro, os franceses 

começam a aqui chegar a partir de 1550 de forma mais efetiva 

O almirante francês Nicolas Durant de Villegagnon parte de Brest em 1550 

e chega em Cabo Frio, onde é aclamado pelos índios Tamoios. Ficando pouco 
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tempo em Cabo Frio, ele faz uma aliança com os Tamoios. Em troca de proteção 

contra os inimigos portugueses, os navios franceses deveriam ser abastecidos 

com produtos brasileiros.  

Em 1551, Henri II assina o Tratado de aliança com os príncipes 

protestantes alemães. A França, nesse momento, retoma guerra contra o 

imperador da Áustria.  O rei, ao mesmo tempo, rompe as ligações com Portugal, 

visto que esse apresentava laços de parentesco com o imperador austríaco, 

permitindo, dessa forma, que a França pudesse lutar contra o rei de Portugal 

para assumir o controle das terras do Brasil. 

Retornando à corte francesa, Villegagnon convence seus soberanos das 

vantagens de instalar uma colônia francesa na costa do Brasil. 

No final de 1554, com o conhecimento de todos sobre sua expedição se 

dirigia à costa da Guiné, Villegagnon despista os olhares portugueses, 

desconfiados de uma possível invasão francesa nas terras do Brasil 

Partem de Dieppe no dia 14 de agosto de 1555 duas naus e uma naveta, 

com aproximadamente seiscentas pessoas. Dentre essas, encontravam-se um 

índio Tabajara, que atuaria como intérprete, e sua esposa francesa, além de 

André de Thévet. 

O objetivo principal dessa expedição era instalar núcleos colonizadores 

para o comércio com a metrópole (França) e interferir nas rotas do comércio 

marítimo com as Índias. Os franceses queriam se apoderar da extração do pau-

brasil, principal produto exportado naquela época para a Europa. 

Durante os sessenta e oito dias que estiveram ao mar, a tripulação foi 

acometida por surtos de escorbuto e diarreia que acabaram enfraquecendo 

grande parte dos marinheiros e dos passageiros. 

No dia 10 de novembro de 1555, Villegagnon chega à baía de Guanabara 

e instala-se na região da atual praia do Flamengo. Aliados aos índios Tamoios, 

os franceses construíram um forte, na ilha de Serigipe, atual ilha de Villegagnon. 

Encontraram diversos obstáculos que dificultaram o processo de 

estabelecimento da chamada França-Antártica, dentre eles, as disputas internas 

entre portugueses e franceses pelo território brasileiro, bem como o velho 

problema da guerra entre católicos e protestantes. 
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Ao chegarem ao Brasil, os franceses pensaram estar distantes de todos 

os conflitos e perseguições, porém, os velhos problemas existentes no Velho 

Mundo estavam presentes dentro de cada indivíduo. 

 A tensão existia entre portugueses e franceses, e até mesmo franceses 

entre eles. Ela acaba por sufocar a tentativa francesa de se instalar no Brasil e, 

em 20 de janeiro de 1567, os portugueses, após vencerem os últimos focos de 

resistência francesa, em Uruçu-Mirim (atual praia do Flamengo) e Paranapuã 

(atual Ilha do Governador), expulsam os franceses da região onde encontra-se 

a cidade do Rio de Janeiro. 

Mesmo expulsa do território brasileiro, a França sempre esteve presente 

no desenrolar da nossa História. 

Segundo MARTINS e SOCHACZEWSKI (2014), uma outra experiência 

colonizadora francesa em território brasileiro aconteceu no século XVII e início 

do século XIX. Dessa vez, os franceses tentaram colonizar a região do atual 

Maranhão. Diferentemente da tentativa da implantação da França Antártica, a 

França Equinocial não conheceu a disputa entre católicos e protestantes, porém 

operações militares portuguesas em 1615 culminaram com a expulsão dos 

franceses dessa região.  

A chegada de Francis de Castelnau aconteceu apenas no século XIX mais 

especificamente, em 1843, e, apesar do contexto econômico e político do então 

Brasil ser completamente diferente daquele país que um dia foi alvo de duas 

tentativas de colonização por parte dos franceses, a expedição que trazia esse 

viajante naturalista francês em terras brasileiras tinha como objetivo estudar em 

todos os seus aspectos, o Brasil e alguns países da América Latina. 

Partiram do Rio de Janeiro em direção a Lima, retornando através da 

descida do próprio rio Amazonas e da Guiana Francesa, partindo para a Europa 

em 1847. 

Esta imensa viagem permitiu que a expedição de Castelnau percorresse 

os lugares ainda pouco ou nada conhecidos pelos brasileiros, atravessando 

florestas virgens ao longo da costa do Atlântico, bem como as planícies que 

ocupam quase a totalidade do centro do continente. Regiões antes apenas 

habitadas por tribos indígenas, eram agora exploradas por esses desbravadores 

franceses comandados por Francis de Castelnau.  
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Ao contrário dos seus antecessores que visavam explorar e tentavam 

impor seus modos e costumes, Castelnau demonstra, através da sua narrativa, 

que o principal objetivo era conhecer, coletar dados e espécies de animais e 

plantas que seriam enviados à Europa e que fariam parte das coleções que 

demonstrariam ao Velho Mundo um pouco mais desse Novo Mundo ainda 

caracterizado pelas imagens do exotismo, agraciado pela benevolência da 

natureza, pintado pelo verde imortal das árvores , pela fertilidade das terras e 

fartura das águas, pelos seus pássaros coloridos e pela diversidade quase 

infinita dos seus animais.  

Também no século XX, teremos o viajante, antropólogo e filósofo Claude 

Lévi-Strauss, que publicará em 1955 na França um ensaio antropológico 

intitulado Tristes Tropiques, no qual, através de uma narrativa romanceada, o 

viajante analisa as relações entre o Velho e o Novo Mundo, bem como o lugar 

do homem na natureza, o sentido da civilização e do progresso, apesar de 

escrever em sua primeira frase “Odeio as viagens e os exploradores. E eis que 

me preparo para contar minhas expedições.” (LEVI-STRAUSS, C, 2010, p.15). 

Viajante do século XX, contrário aos ideais colonizadores europeus de outras 

épocas e sensível às injustiças sociais, o etnógrafo, através da sua narrativa, 

nos mostrará o drama social de exploração dos seringueiros da Amazônia, bem 

como entrará em contato com índios entre as cidades de Corumbá e Cuiabá, na 

Amazônia. Porém, dessa vez, não atacará os modos e costumes dos que aqui 

vivem, como fizeram seus predecessores. O filósofo não glorificará o estado 

natural rousseauniano, mas encontrará um meio termo entre o estado natural do 

homem e a repulsa pela mutiladora sociedade industrial. 

  Será através dessa originalidade, percebida através do olhar do outro 

que a identidade brasileira vai se delineando ao longo do tempo, e nos faz 

perceber o quão somos diferentes dos europeus, o que nos permite de ser 

chamados de brasileiros. 
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  Então com passo tranquilo 

metia-me eu por algum recanto da 

floresta, algum lugar deserto, onde 

nada me indicasse a mão do homem, 

me denunciasse a servidão e o 

domínio; asilo em que pudesse crer ter 

primeiro entrado, onde nenhum 

importuno viesse interpor-se entre mim 

e a natureza. 

J.J. Rousseau, O encanto da Solidão 
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4. O OLHAR DE CASTELNAU SOBRE O BRASIL E A 

AMÉRICA DO SUL 

 

Neste capítulo, serão explorados os seguintes eixos temáticos 

identificados após a leitura da obra de Francis de Castelnau: o olhar sobre o 

outro, a natureza, o exotismo e o seu deslumbramento com a paisagem. 

 Além disto, a análise deste olhar cruzado entre França e Brasil poderá 

nos levar um melhor entendimento da construção da identidade brasileira. 

As imagens que circulavam na Europa, que representavam a América 

portuguesa, foram imagem propagadas exclusivamente através dos relatos de 

viagens dos séculos XVI, XVII e XVIII. Pelo fato de ainda não sermos uma nação 

e não apresentarmos uma identidade formada, a produção e registro sobre o 

país em língua portuguesa, tanto em Portugal quanto aqui na colônia, foram 

pouco significativas para a construção efetiva das imagens que povoavam as 

cortes europeias e também para delinear o perfil dos habitantes das terras 

americanas de língua portuguesa. Em outras palavras, são as narrativas desses 

viajantes que aqui estiveram, escritas por homens de diferentes nacionalidades, 

a partir de observações muitas vezes um pouco apressadas, que foram criando 

um vocabulário sobre o Brasil e seus habitantes, a partir do olhar do outro, e não 

do olhar daquele que aqui vivia.  

Com uma aceitação quase universal no Velho Mundo, essas imagens e 

impressões pessoais foram tomando forma de um estatuto considerado 

verdadeiro, que permitiu que a Europa “descobrisse” o Brasil, e que pontuasse 

os contornos desse novo país, causando um grande impacto na imagem que 

construímos de nós mesmo e do país que chamamos de nosso a partir das 

primeiras décadas do século XIX, quando começaremos a nos identificar como 

brasileiros. 

Ao longo do período das grandes navegações as narrativas de viagem 

ganharam evidência como gênero literário, no que tange a circulação de 

conteúdo sobre o Brasil, ou sobre a colônia portuguesa nas Américas, seus 

hábitos, seus costumes, bem como a propagação de descrições fantasiosas e 

muitas vezes pouco originais, visto que quase todos os relatos de viagens, desde 

o século XVI até o século XVIII, apresentavam uma certa monotonia com a 
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repetição de temas, objetos e personagens. Será somente a partir do início do 

século XIX que os temas e as formas da narrativa de viagem começam a adquirir 

tons de descrição científica, criando no lugar de uma narrativa quase fantástica 

de um mundo quase mágico, o registro de uma realidade dicotômica do Brasil, 

contrapondo a magnificência, exuberância e prodigalidade da terra, aos modos 

e costumes poucos confiáveis dos seus habitantes, colonos portugueses até o 

limiar do século XIX, futuro povo brasileiro a partir do desembarque da família 

real em 1808 em terras brasileiras. 

Em conformidade com os diferentes viajantes que estiveram nas terras 

portuguesas nas Américas, Castelnau, no século XIX, vê na terra do Brasil sinais 

de benevolência e de características positivas que a natureza não havia revelado 

em outros lugares, muito menos na Europa.  

A esse fato podemos somar a amenidade do clima e o verde eterno da 

vegetação, bem como a fartura de frutas, a fertilidade da terra, a abundância de 

água doce, a exuberância e o colorido dos pássaros e a diversidade dos animais 

que só aqui podiam ser encontrados.  

Dessa forma, as virtudes da natureza tropical são vistas como o lado 

positivo do Novo Mundo. Quanto a esse ponto, todos os viajantes que no Brasil 

estivera, compartilham do mesmo ponto de vista. Ao entrarem em contato com 

a natureza, muitos registraram que ela é mãe para os bárbaros que aqui e a 

tratam como madrasta. São árvores frutíferas que abundantemente fornecem 

frutos aos habitantes dessas terras. Além disso, não importa a época do ano, as 

árvores permanecem verdes e as flores sempre presentes, o que era de causar 

inveja aos jardins europeus. Todo esse espetáculo natural se revelava diante 

dos olhos maravilhados desses viajantes, em especial Castelnau. 

A infinidade de pássaros e suas cores, sem igual no mundo, deixavam o 

cenário natural ainda mais maravilhoso. São papagaios, periquitos e araras que, 

para o deleite do homem civilizado europeu, faziam parte desse grande quadro 

espetacular que era o Brasil.  

Na passagem que se segue, Castelnau acabara de chegar ao Brasil, 

depois de uma longa viagem pelo Atlântico e, ainda do navio, começa a se 

maravilhar diante da beleza singular da Baía de Guanabara:  
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Enquanto esperávamos permissão para desembarcar, admiramos a 

posição feérica dessa grande capital incrustada entre montanhas das 

mais estranhas formas possíveis e cobertas, em parte, por matas 

virgens, no meio das quais aparecem, de todos os lados, magníficas 

plantações. O grande número de construções que forma a cidade 

apresenta um imenso desenvolvimento, numa espécie de península 

que avança sobre a baía, vasta bacia onde se espremem florestas de 

mastros cobertos de todos os pavilhões do mundo. 

Enfim, a hora de nossa libertação chegou e, a despeito do pesar que 

sentimos ao nos despedir do comandante e dos oficiais do Dupetit-

Thouars, foi com profunda alegria e singular emoção que pusemos os 

pés no solo encantado do Brasil. 

 Na mesma noite, já estávamos instalados no Hotel Pharoux, 

estabelecimento francês onde se reuniam quase todos os estrangeiros, 

e cuja posição, à beira da baía e no ponto mais animado do porto, 

permitia-nos desfrutar de uma das mais belas vistas do mundo. 

 Passamos os primeiros dias de nossa estada no Rio, 

desembarcando o material da expedição e percorrendo a cidade. A 

praça do palácio, situada perto do nosso hotel, era ornamentada por 

um lindo chafariz. Do lado oposto à enseada, ergue-se a residência 

imperial, cuja arquitetura é das mais modestas; em um outro lado da 

mesma praça, encontra-se o mercado principal. Os produtos à venda 

são exibidos com bastante cuidado e limpeza. A imensa variedade de 

peixes expostos diariamente nos fez pressentir a possibilidade de fazer 

lindas coleções ictiológicas. Encontramos, também, alguns lindos 

pássaros nativos, cujos preços eram, no entanto, muito altos. Dentre 

esses pássaros, vi, pela primeira vez, um Musophage violeta –turaco 

vivo. 

(CASTELNAU, volume 1, capítulo II, 1850, p.57-58) 
 
 
 

 

 

Por outro lado, o estado moral dos habitantes do Novo Mundo, 

independente da época, foi o ponto negativo observado pelos viajantes e 

também por Castelnau, durante a sua estadia no Novo Mundo. 

De acordo com os relatos de alguns viajantes, o fato do Brasil ter sido 

colonizado pelos portugueses justificava o atraso em que se encontrava o país. 
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Segundo os estrangeiros que aqui chegaram, o homem que aqui vivia já 

aclimatado nos trópicos era preguiçoso, muitas vezes cruel e facilmente 

envolvido pela luxúria. Não era raro, nos relatos de viagem, encontrar avisos aos 

que aqui se aventurassem para terem cuidado com o povo local. Essas 

características negativas, acrescidas dos adjetivos, como “desonestos” e 

“libertinos” eram observadas em todas as camadas da sociedade, passando pela 

corte, bem como o clero e os cidadãos comuns, como podemos ver no trecho a 

seguir: 

 

 

Acabamos de percorrer rapidamente a cidade do Rio e seus arredores, 

e resta-nos dizer algumas palavras sobre seus habitantes. Assim que 

se chega pela primeira vez da Europa aos trópicos, o que mais chama 

a atenção é a variedade das cores apresentada pelo sistema cutâneo 

dos homens que nos cercam. O Brasil, mais do que qualquer outro 

país, encontra-se nessas condições; desde o primeiro instante, você 

se vê cercado por pessoas de todas as nuances, desde o negro mais 

escuro, até o amarelo cobre. Aqui você encontra os representantes das 

cinquenta tribos da África, reconhecíveis pelas diferenças mostradas 

pelas marcas das tatuagens em seu corpo e também pela maneira 

como seus dentes são limados. Aqui, marinheiros malaios e chineses, 

acolá, você encontra índios da Polinésia fazendo parte da tripulação 

de alguns baleeiros. Quanto aos brancos, eles pertencem a todas as 

nações do mundo, e, a todo instante, seus ouvidos são surpreendidos 

por sotaques diversos. O que você menos encontra são os mestres 

aborígenes do solo, representados simplesmente por alguns mestiços, 

vindos como muleiros das províncias de São Paulo ou das minas. Os 

brasileiros propriamente ditos têm a aparência de seus pais 

portugueses. São, aliás, geralmente pequenos e pouco vigorosos, de 

tez escura; seus traços são, em geral, regulares e sua inteligência 

bastante viva. A maioria deles tem sangue de cor e, em muitas 

localidades do interior, pode-se dizer que toda a população é negra ou 

mulata. Aqui, não existe qualquer preconceito de cor, e, na mesma 

família, você vê, frequentemente, crianças com nuances das mais 

opostas. 

É sempre difícil se pronunciar sobre o caráter social de um povo, 

sobretudo em se tratando de uma nação da qual, durante muitos anos, 

recebeu-se a acolhida das mais hospitaleiras. Entretanto, é dever do 
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viajante comunicar ao público suas impressões, de maneira imparcial. 

Como todos os povos jovens, os brasileiros são de uma extrema 

suscetibilidade, mas o ponto principal de seu caráter é uma bondade 

temerosa ao extremo e que degenera em um verdadeiro vício. 

Havendo um atentado, todas as simpatias se voltam para o criminoso, 

que todos se empenham em poupar do castigo merecido, e a 

impunidade engendra o crime. Mas, devo dizê-lo com toda a franqueza, 

não há, talvez, nenhum outro país, em que os atentados seriam muito 

mais frequentes, em condições semelhantes. O assassinato seguido 

de roubo é quase desconhecido no país, mas o assassinato por 

vingança é bastante comum em muitos pontos. O roubo é igualmente 

raro, mas a trapaça é muito difundida e se reproduz sob todas as 

formas.  

(CASTELNAU, volume 1, capítulo III, 1850, p.130-132) 
 

 

 

Quanto aos maus tratos aos escravos, Castelnau, mesmo utilizando 

escravos em suas comitivas para carregar instrumentos científicos ou caixas de 

coletas, facilmente fica indignado diante do tratamento dado aos negros pelos 

senhores brancos: 

 

 

Sei que, algumas vezes, entretanto, eles são submetidos a castigos 

horríveis, quando o senhor é tomado pela cólera e pelo ciúme; mas 

também estou certo de que, se fosse possível estabelecer uma lei, 

segundo a qual o escravo só poderia ser castigado vinte e quatro horas 

após a falta cometida, ele escaparia quase sempre à punição, ficando 

assim abolidos os castigos físicos. Criado entre escravos de sua idade, 

o pequeno brasileiro cresce e convive sempre com eles. Os numerosos 

negros encarregados do serviço doméstico são, muitas vezes, mais 

bem tratados do que os criados das melhores casas da Europa. Nas 

plantações, a sua condição é mais dura; no entanto, são obrigados, 

apenas, a um trabalho bastante moderado, bem menos penoso, em 

todo caso, que o que se exigia nas colônias francesas e apenas se 

igualando à metade do trabalho imposto aos seus irmãos nos Estados 

Unidos. De resto, no Brasil, só o respeito e a obediência aos costumes 

protegem eficazmente os escravos, pois as leis que devem defendê-

los nunca são aplicadas. 

(CASTELNAU, volume 1, capítulo II, 1850, p.132-133) 
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Nesse mesmo trecho, podemos novamente evidenciar a influência de 

algumas teorias como a Teoria dos Climas, que predispõe cada etnia a uma certa 

característica. Diante do olhar etnocentrista de Castelnau, quase nenhum 

membro da sociedade se salva. Até mesmo o clero, que deveria dar exemplo ao 

restante da sociedade, é criticado pelo francês: 

 

 

A extrema indolência da nação é um pouco dissimulada no Rio, pela 

agitação de uma grande cidade, onde o governo concentra todos os 

trabalhos; mas ela se mostra a nu, nas localidades do interior e até em 

muitas cidades menores da costa. Em tais lugares, o comerciante só 

venderá a você por obrigação; seu próprio dinheiro, não raro, se 

mostrará quase inútil, visto que, aos olhos dos habitantes locais, não 

vale a pena ganhá-lo se, para isso, precisar fazer um pequeno esforço: 

somente seu caráter prestimoso poderá fazer você conseguir o objeto 

que procura. No Brasil, tudo é pleno de dificuldades, e mesmo a coisa 

mais simples muitas vezes se torna impossível. Quanto ao tempo, ele 

não tem nenhum valor, e a paciência do europeu é obrigada a suportar 

violentas provas, até que, cansado de lutar, acaba se tornando tão 

impassível quanto os filhos da terra. Um dos pontos dos costumes que 

mais atrasam a civilização dos brasileiros é a falta de educação das 

mulheres e a maneira como são excluídas da sociedade; assim, 

segregados, na maioria das vezes, do convívio com as mulheres 

honestas, os jovens brasileiros acabam se entregando ao vício do jogo. 

Ou pela timidez natural das mulheres, ou por ciúme da parte dos 

maridos e dos irmãos, a verdade é que é muito raro se ver brasileiras 

na rua, e quase impossível manter relações sociais com elas. Sei que 

no Rio os costumes se modificam todos os dias, sob este ponto de 

vista, mas estou escrevendo depois de ter residido no interior durante 

quatro anos. 

O traço mais obscuro do caráter dos brasileiros é, sem dúvida, o ódio 

inveterado que votam aos estrangeiros que vêm se estabelecer no 

país, trazendo, na bagagem, a indústria e a atividade que faltam 

completamente aqui. Os portugueses, sobretudo, são execrados pelos 

filhos porque, menos indolentes que estes últimos, sabem juntar, em 

pouco tempo, um pequeno capital, à custa de seu trabalho; por motivo 

semelhante é que, na província de Minas, as grandes companhias 

inglesas são tão impopulares: sob pretexto de que arrancam o ouro 
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oculto nas profundezas da terra. Os brasileiros deveriam, entretanto, 

entender os grandes favores que eles devem a essas empresas, pela 

quantidade de capitais que elas investem em troca de um metal que os 

filhos do país seriam inteiramente incapazes de tirar por si próprios 

dessas minas. 

(CASTELNAU, volume 1, capítulo II, 1850, p.134-135) 
 

 

 

A vaidade, a necessidade de possuir um título social elevado, 

consequentemente a banalização da hierarquia social é evidente na sequência 

desse trecho: 

 

  

[...] O sentimento de vaidade também é muito forte entre os brasileiros; 

os títulos nobiliárquicos, não sendo hereditários, são raros entre eles; 

mas as patentes militares são distribuídas em profusão, assim como 

as ordens de cavalaria. 

No interior, todo branco é, pelo menos, capitão de milícia, e todo 

agricultor aspira à medalha de comendador. 

Atravessando o oceano, todos os portugueses chegaram às colônias 

numa posição imediatamente superior à que possuíam na mãe-pátria; 

assim, aquele que possuía legalmente o título de senhoria, ganhou, ao 

chegar, o título de excelência; o homem que possuía o de vossa mercê 

adquire o título de senhoria; aquele que era tratado por tu passa a 

vossa mercê, de modo que o tratar-se por tu foi abolido. 

Os títulos mais suntuosos são empregados sem cessar; em muitas 

cidades decoram-se com o título de excelência todas as mulheres 

brancas, até as dos simples comerciantes, e a apelação redundante de 

ilustríssimo senhor é impressa de antemão no cabeçalho de todas as 

circulares; se o seu sapateiro não é um escravo do Congo, não 

aconselho você a declarar a profissão dele no endereçamento de uma 

carta, porque ele poderia se vingar nos seus pés do insulto que julgaria 

ter recebido. Em uma palavra, o título de senhoria se estende a todo o 

mundo, exceto nas relações oficiais das autoridades. 

(CASTELNAU, volume 1, capítulo II, 1850, p.135-136) 
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Ao analisarmos as ideias presentes no pensamento de Francis de 

Castelnau, encontramos no seu relato de viagem características que 

demonstram traços românticos vigentes nesta época, e cujo surgimento coincide 

com o mesmo período no qual as ideias iluministas dominavam o pensar dos 

europeus. 

No capítulo XXI do volume 2, Castelnau ao passar pelo Mato Grosso 

discorre sobre as nascentes e a formação dos grandes rios, a partir das imagens 

que ele tem diante de si. Ao analisarmos sua narrativa, identificamos uma forma 

de escrever completamente diferente daquela que ele nos mostra em suas 

tabelas, análises. 

 

Eu fiquei durante um bom tempo a contemplas estes pequenos filetes 

de água que deveriam formar o majestoso Rio da Prata. A 

contemplação das nascentes de um grande rio sempre foi para mim 

objeto de indefinível interesse: existe na verdade algo que me 

surpreende quando penso que este riacho, o qual você pode 

atravessá-lo dando apenas um passo, é levado pelo seu trajeto a regar 

regiões imensas, a permitir talvez a navegação [...] Aqui acreditamos 

quase secá-lo ao dar de beber aos animais, mais adiante ele fará fugir 

através de suas inundações povoados inteiros, tanto a nascente 

parece modesta e facilmente desviada do seu curso natural, como o 

leito principal possui a audácia e força incontroláveis, Nas partes 

remotas do globo, normalmente é difícil alcançar esses lugares onde 

nascem estas grandes artérias, e o prazer que nós podemos provar 

estando aqui contemplando essa nascente, é um pouco como a 

satisfação que o homem sente toda vez que ele vence obstáculos 

através da sua perseverança. 

(CASTELNAU, volume 2, capítulo XXI, 1850, p.311-312) 

 

 

 

Com um discurso dualista, no qual ele é cientista, naturalista, que procura 

a razão de toda a existência das coisas, o escritor em alguns momentos, quase 

um romancista narrador de viagem, que demonstra habilidade em envolver o 

leitor na sua retórica extremamente adjetivada, que se extasia diante da 

paisagem, se emociona com a beleza que vê, Castelnau escreve seu relato de 

viagem passeando por dois extremos. O que nos chama a atenção é a 
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regularidade de cada tipo de discurso em determinada parte do seu relado. O 

cientista é facilmente identificado diante das diversas descrições dos terrenos 

encontrados pelo grupo, os quais são minuciosamente analisados 

(porcentagem, componentes, etc.) e, destas análises, algumas tabelas e 

quadros são encontrados ao longo dos 6 volumes. 

Essa característica, percebida na forma de escrever de Francis de 

Castelnau, é facilmente identificada nos relatos dos viajantes do século XIX. 

Baseada na abordagem humboldtiana da natureza, o europeu viajante 

sistematicamente mede e precisa cada fator físico do local estudado, bem como 

racionaliza a natureza, estudando a mesma de maneira detalhada, identificando 

vegetais in loco. Porém ao “ver com os próprios olhos”, torna-se inevitável a 

tentativa de registro dessas sensações visuais experimentadas e, dessa forma, 

o viajante encontrará na arte e não mais na ciência a forma de registrar com 

sensibilidade o espetáculo que se desvelava diante de seus olhos. As 

expedições normalmente eram acompanhadas de artistas como pintores, poetas 

que em conjunto trabalhariam com o naturalista-científico. É através do relato de 

Castelnau que ficamos sabendo que, no último minuto antes do embarque dos 

viajantes na França, um aquarelista que iria acompanhá-lo na viagem não pode 

juntar-se ao resto do grupo 

 As descrições pormenorizadas e muitas vezes adjetivadas aliadas a 

imagens tornam-se obrigatórias nos relatos de viagem e Castelnau, o viajante 

que escreve com a “alma” é encontrado nos momentos sensíveis da narrativa 

principalmente quando ele descreve a natureza do Brasil. Deslumbrado diante 

da maravilha que está diante dos seus olhos, elabora uma escrita completamente 

diferente daquela identificada na maior parte da sua obra. Nestes momentos, as 

tabelas são deixadas de lado, assim como os números e as listas, e o lado 

artístico do escritor surge, permitindo que o leitor possa também se maravilhar 

com a beleza natural que apenas os seus olhos poderiam ver, a experimentação 

e a sensação que somente o escritor-cientista-naturalista pode sentir, mas que 

divide esse momento com o seu público leitor:  

 

 

No dia seguinte, retomei o caminho para a cidade grande, 

atravessando uma magnífica floresta virgem, da qual já havia feito o 
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reconhecimento dois dias antes, e na qual havia prometido a mim 

mesmo colocar novamente os pés, com intenções hostis; uma grande 

parte do dia se passou nessa manobra, e, quando deixei esse rico 

lugar, vi, com pesar, que jamais voltaria para o Rio naquela noite; 

apressei o passo, mas inutilmente; era preciso acertar a marcha com a 

de dois escravos que me seguiam, com minhas coleções. Se, por um 

lado, perdi com esse atraso, ganhei por outro; pois, ao passar sobre 

um ponto em que, através de estreito canal, uma parte da baía penetra 

por entre as montanhas, e recebe o nome de Saco de Jurujuba, vi-me 

subitamente diante de um espetáculo tão admirável, diante do qual 

apagaram-se todas as cenas até então presentes à minha imaginação, 

e não consegui desviar os olhos, fascinados diante da magia daquele 

quadro que tinha à minha frente. Como o céu havia ficado encoberto 

após o pôr-do-sol, uma bruma tênue escondia o contorno das 

montanhas; a superfície cinzenta e opaca das águas que se encaixava 

a seus pés estava em equilíbrio tão perfeito, as grandes formas 

esbranquiçadas e entrecortadas dos rochedos que surgiam de seu seio 

se destacavam tanto sobre o fundo escuro do céu, que eu quase me 

acreditaria transportado entre os gelos do polo, não fosse o ruído que 

fazia de vez em quando a haste suculenta de alguma planta tropical, 

triturada pelos dentes de meu cavalo impassível. Ia afastar-me, quando 

a cena repentinamente mudou; a montanha que estava à minha frente 

pareceu escurecer um pouco, como se uma nuvem descesse sobre 

ela; pouco depois, no meio dessa mancha escura, apareceu um clarão 

vermelho, que ficou cada vez mais vivo, estendendo-se, em seguida, 

rapidamente; dentro em pouco, todos os pontos da montanha estavam 

envolvidos num vasto incêndio, iluminando as sombras da noite e 

projetando ao longe, na superfície lisa da baía, longas esteiras de luz. 

Eu assistia à destruição de uma dessas florestas sem igual que, um 

dia, talvez bem distante, os filhos desta terra lamentarão com 

amargura. 

Em êxtase diante desse espetáculo, não havia percebido que grandes 

pingos d’água caíam já havia algum tempo, e que uma tempestade 

aumentaria ainda mais a suntuosidade do quadro; não esperei por 

esses novos efeitos; enrolei-me em meu poncho e dirigi-me o mais 

rápido que me permitiu a irregularidade do terreno, até o vilarejo da 

Praia Grande, onde encontrei meus dois negros que já haviam 

chegado antes de mim, e ali decidi passar a noite, pois teria sido 

perigoso atravessar a baía com o tempo que estava fazendo. Fui pedir 
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hospitalidade ao Dr. Azambuja e cheguei no dia seguinte sem 

problemas em nosso palácio da Glória. 

(CASTELNAU, volume 1, capítulo II, 1850, p.112-113) 
 
 
 
 

No capítulo V – De Paraibuna a Ouro Preto – Já em território mineiro 

durante a visita a Cachoeira (Mariana), Castelnau fica deslumbrado com a 

imagem que ele tem à sua frente, e como ela pode mudar: 

 

Tivemos o ensejo de admirar essa paisagem magnífica em duas 

ocasiões e sob aspecto muito diferente. Na primeira vez o céu estava 

limpo e o sol dourava com seus raios todos os objetos; borboletas 

brilhantes redemoinhavam em torno das flores e bandos de 

passarinhos se ocultavam na espessura das folhagens. Ao passar 

esses mesmos lugares algum tempo depois, como nos pareceram 

eles diferentes! Pesadas nuvens escureciam o imenso vale, ao 

mesmo tempo que, em toda redondeza, os bramidos da tempestade 

pareciam fazer estremecer a base dos enormes rochedos. Algo 

medonho havia nestes sons, muitas vezes multiplicados pelo eco das 

montanhas. Os raios cortavam a cada instante o firmamento, e uma 

gigantesca árvore, cortada pela faísca, rolou de pedra em pedra, até 

o fundo do vale. A morte parecia descer sobre toda a Natureza, 

curvam-se as comas das árvores, como que para fugir à cólera dos 

elementos, ouvindo-se apenas, entre as vozes animais, o grito agudo 

dos periquitos retardatários, que procuravam descobrir um asilo 

protetor. Dentro de pouco despejavam as nuvens torrentes de chuva, 

verdadeiro dilúvio, como só podem engendrar as latitudes vizinhas do 

equador.  

(CASTELNAU, volume 1, capítulo V, 2000 p.91) 
 
 
 

Mesmo em momentos difíceis, como no trecho em que ele visita as 

minas inglesas – Sabará – Pitangui, a literariedade aqui discutida está no fato do 

autor construir o texto que inicialmente poderia ser escrito como apenas um 

relato, porém ele o constrói de maneira mais complexa, na qual o leitor pode 

imaginar, sentir, e vivenciar esta mistura de descoberta e medo junto com os 

protagonistas: 
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Vestidos com grossas camisas de lã e munidos de chapéus de feltro 

breados de resina, penetramos na mina, guiados pelo Capitão William, 

velho mineiro de Cornwall; tínhamos cada qual uma tocha, que o vento 

nos queria disputar. Entra-se nesse mundo subterrâneo por uma 

estreita galeria de cento e cinquenta pés de comprimento, com o fundo 

cheio d’água até a altura de um pé. A meio caminho, duas pessoas da 

sociedade deixaram-nos, fugindo da umidade dessa galeria, que é 

destinada a dar escoamento às águas retiradas da escavação pelas 

bombas e cuja perfuração exigiu nada menos de seis anos de trabalho 

ininterrupto. Ao chegarmos à extremidade deste corredor, avistamos a 

luz do dia a 100 metros acima de nossas cabeças e através de uma 

espécie de nevoeiro; aos nossos pés, uma escada de ferro descia num 

poço escuro, a muito custo iluminado pelas nossas candeias, que 

havíamos colocado aos chapéus para maior facilidade de movimentos. 

Levou-nos esta primeira escada a uma plataforma, de onde descia 

ainda uma segunda escada, até a segunda plataforma; daí partia uma 

terceira escada e assim por diante. Não sei quanto tempo estivemos 

suspensos às paredes desse abismo; lembro-me porém de que, ao 

chegarmos ao fundo da mina, estávamos a 300 metros abaixo da 

superfície da montanha. O que nos foi dado ver então pareceu-nos 

bem infernal. Tochas estavam presas aqui e ali às paredes da mina, 

cuja extensão, no ponto em que estávamos, podia ter quarenta pés; 

essa luz clareava o corpo retinto dos negros, que estavam vestidos só 

na metade do corpo e apareciam, em grupos de três, em torno dos 

buracos que abriram no quartzo. O suor escorria na pele luzente destes 

mineiros, como que para harmonizá-los com as bicas que corriam das 

paredes da escavação; feria o ouvido as pancadas repetidas dos 

pesados martelos sobre os escopros, ruído este que se casava ao 

barulho feito pela água e ao rangido da corrente de ferro; quando ela 

fazia descer até junto de nós o balde em que se transportava o minério. 

Bastante singular era esse espetáculo. A volta foi ainda muito mais 

penosa do que a descida; mais de uma vez receamos que nos 

faltassem as forças, quando, no meio, daquelas escadas verticais, 

contávamos mentalmente os degraus que ainda tínhamos de vencer. 

Chegando a certa altura, descemos num outro poço, para novamente 

subir e irmos até onde fica a máquina de esgotamento, que trabalha 

ininterruptamente a muitas centenas de pés abaixo da superfície do 

solo. Aumentavam as dificuldades, de modo que, ao ser necessário 

passar por uma estreita prancha lançada sobre a boca de um grande 



55 
 

poço mais três dos nossos companheiros nos abandonaram. Veio 

depois longa e estreita galeria, cuja altura teria quando muito em um 

metro e cheia de água até meia altura. Aí duas de nossas luzes se 

apagaram, fazendo-nos por um instante temer que ficássemos 

inteiramente às escuras, o que seria bem pouco agradável numa 

passagem como aquela, em que a efervescência das águas impedia 

completamente de ouvir-se qualquer voz. Um pouco mais adiante 

desembocamos numa escavação, onde à custa de tremendo esforço 

se tinha conseguido suspender uma roda gigantesca, destinada a 

trazer ao alcance de outra máquina, situada mais em cima, a água 

acumulada no fundo da mina. O resto da viagem subterrânea foi feito 

através de passagens ainda mais estreitas, junto a tubos de bomba e 

muitas vezes com braços de alavancas em movimento. Finalmente, 

uma última galeria, tão úmida quanto as primeiras, trouxe-nos à luz do 

dia. Já era tempo.  

(CASTELNAU, volume 1, capítulo VI, 2000 p.100-101) 
 
 
 

Novamente ao falar da natureza quando passou pela vila de Catalão 

em Goiás, a mudança do discurso é facilmente percebida: 

 

Teria sido prudente, escreve o Sr. Weddell, passar a noite neste lugar, 

mas o desejo de chegar nos decidiu a continuar a marcha. Entramos 

assim na grande mata que precede Goiás, e de que, sob o nome de 

mato grosso, ouvíamos falar havia muito tempo, como sendo quase 

impraticável pelo mau estado dos caminhos, coisa de que pudemos ter 

uma ideia aproximada durante a noite, numa parte da viagem. Tudo 

tinha conspirado contra nós, à exceção apenas dos relâmpagos que se 

declararam do nosso lado. Com efeito, sob torrenciais aguaceiros, 

numa floresta mais sombria que o forno mais escuro, e num chão 

esburacado onde os carros haviam cavado fundas trilhas, só o clarão 

dos relâmpagos nos permitia ir para a frente, sem tropeçar em cada 

passada. Entreguei-me ao instinto de minha mula que certamente 

enxergava melhor do que eu, posto que eu nada via; Ela acompanhava 

passo a passo o cavalo do Sr d’Osery, que a pé, mediante todos os 

sentidos juntos procurava acertar com a direção. Tínhamos feito assim 

cerca de uma légua e meia, quando vimos aparecer animais, fazendo-

nos suspeitar da presença de alguma habitação nas proximidades. 

Com efeito, uma claridade difusa, que a princípio supusemos efeito de 

simples reflexão, levou-nos finalmente diante de uma casa de negros, 
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que em tal momento nos pareceu um palácio. Nosso soldado estava 

doente de pavor e perdia a cada momento uma parte do jantar. Não 

tardou muito que eu adormecesse junto ao fogo desta pobre gente. O 

couro em que me deitei parecia-me veludo, ao passo que, por uma 

transmutação ainda mais extraordinária, as imundas criaturas que eu 

há poucos instantes vira agachadas em torno da mesma fogueira, se 

tinham revestido de formas graciosas”.  

(CASTELNAU, volume 1, capítulo VIII, 2000, p.133-134) 

 

O lirismo exacerbado, no discurso de Castelnau, é visto neste trecho 

no qual, depois de um dia muito cansativo de navegação no Araguaia 

(Capítulo XII – Descida do Araguaia – Os Xambioás), ele observa os homens 

que faziam parte da sua comitiva fazendo vigília: 

 

Desde que entramos numa região cujos habitantes nos podiam 

hostilizar, deu-se aos acampamentos organização rigorosamente 

militar. Para guardá-lo foram destacadas quatro sentinelas, rendidas 

de cada duas horas por outras. Como garantia de estarem sempre 

vigilantes, tinham as sentinelas a obrigação de se chamarem umas às 

outras, de quarto em quarto de horas. Além disso, eu fazia rondas 

frequentes. Nesta primeira noite não pude deixar de admirar a 

grandiosidade da cena que tínhamos à nossa volta; amontoados por 

cima das pedras estava uma quarentena de homens das mais variadas 

tonalidades de pele e pertencentes a dez raças diferentes; aos nossos 

pés, o majestoso rio bramia nas corredeiras, enquanto, atrás de nós, 

estendia-se a mata virgem, escondendo quase completamente de nós 

os raios da lua. Iluminavam ainda levemente a cena as nossas 

fogueiras vacilantes. Às vezes, o silêncio era absoluto; interrompia-o, 

porém, de quando em quando a voz monótona das sentinelas, gritos 

agudos das aves noturnas, ou o mugido longo dos jacarés.  

(CASTELNAU, volume 1, capítulo I, 2000, p.178-179) 

 

 

 

No capítulo XV – Goiás pelo sertão dos Xavantes -  identifica-se a 

mudança do discurso quando o autor inicialmente descreve o local por onde 

eles estavam passando e ao mesmo tempo as histórias contadas pelos guias 

da região: 
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No dia 25, continuamos a nossa marcha através do sertão. Foi com 

indescritível alegria que encontramos neste trajeto lindos bosques de 

laranjeiras, carregadas de excelentes frutos, aos quais nos atiramos 

avidamente, para matar a ardente sede ocasionada pela soalheira 

excessiva. Entretanto, a estes legados de uma passada civilização, 

associavam-se os indícios de tristes acontecimentos, pois, mais de 

uma vez encontramos ruínas de velhas moradias e de sítios, até agora 

enegrecidos pelos incêndios. Esqueletos mutilados ainda se achavam 

às vezes no meio daqueles destroços, indicando ao viajante que por ali 

havia passado a pesada borduna dos Canoeiros. A cada passo, 

detinham-se os nossos guias para nos contar a história de fatos 

espantosos, e era com mudo respeito, a desfiar as contas dos rosários, 

que ouviam os gritos sinistros das aves noturnas, garantindo-nos 

provirem eles das almas dos que foram massacrados nestes lugares. 

(CASTELNAU, volume 1, capítulo XV, 2000, p.232-233) 
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Todos vós bem sentis a ação secreta 

Da natureza em seu governo eterno: 

E de ínfimas camadas subterrâneas 

Da vida o indício à superfície emerge. 

Goethe, Fausto, 2ª parte 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação apresentou um estudo sobre o relato de viagem de 

Francis de Castelnau, com o objetivo de identificar nos seus escritos as possíveis 

representações construídas pelos Europeus sobre o continente americano e seu 

povo, imagem elaborada ao longo dos séculos  

A sociedade e a natureza foram os pilares da análise, visto que todos os 

viajantes, independente da sua nacionalidade, ficavam boquiabertos com a 

deslumbrante natureza brasileira e chocados com os modos e costumes do povo 

que em terras brasileiras habitavam. 

O projeto de explorar o mundo, iniciado no século XV, em uma época mais 

conhecida como a época dos chamados “grandes descobrimentos” ou das 

“grandes navegações”, nunca foi abandonado pela Europa. 

Viajar para esses lugares ainda desconhecidos significava entrar em 

contato com um novo mundo e de certa forma provocar uma nova concepção 

das coisas. Segundo ROUANET (1991), “as viagens jamais foram vistas com 

bons olhos pelo pensamento dito clássico, que tendia a romper o equilíbrio de 

sua realidade”. O contato com um novo culto, outros costumes e diversas 

cerimônias, muitas vezes acabavam corrompendo os homens europeus. 

Porém, não podemos nos esquecer de que a intenção do viajante do 

século das luzes está em sintonia com a filosofia daquela corrente: o homem do 

século XVII, sujeito e objeto de reflexão racional, quer ver para conhecer, e 

desconfia de tudo o que não possa ser analisado criticamente. É preciso 

comparar, opor, duvidar. 

Ainda segundo a mesma autora (ibid., p 54): 

 

É por isso que, enquanto alguns deixam a sua terra e partem 

para a aventura de saber como vivem e pensam os outros homens, 

outros tantos, talvez menos ousados mas não menos curiosos, 

devoram as narrativas dos viajantes, sejam elas dadas como reais ou 

ficcionais. E tais relatos, como se verá mais adiante, vão tendo a sua 

função progressivamente ampliada e corrigida, até serem imobilizados 

num lugar que lhes seria próprio, pelo pensamento científico do século 

XIX. 
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O novo mundo, desde cedo, despertou a curiosidade e até a cobiça dos 

habitantes do Velho Mundo. A imagem fantástica e exótica destas novas terras 

já era evidenciada, desde os primeiros relatos dos viajantes que por aqui 

estiveram.  

Foi através desses relatos (Colombo, Vespúcio) que a imagem edênica 

do continente Americano se propagou nas cortes europeias, lançando no 

imaginário de vários povos as lendas de riquezas e da fartura nestes novos 

locais. E o continente americano tornou-se meta principal das atividades 

comerciais de algumas coroas europeias, como por exemplo, Portugal e 

Espanha. 

A imagem do paraíso com um clima agradável sem grandes oscilações 

está de acordo com o pensamento de Montesquieu, no qual o clima atua 

diretamente no temperamento dos homens, bem como suas leis e 

evidentemente, na sociedade como um todo. Sendo aqui o paraíso terrestre 

(terra fértil, clima paradisíaco), seria esperado que neste mesmo local, os 

homens constituíssem uma sociedade perfeita, na qual as diferenças não 

existiriam, onde os habitantes viveriam em seu estado de natureza, conforme 

afirmavam alguns filósofos como, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau. 

Nesta terra, a miséria e a fome que tanto assolavam o Velho Mundo 

seriam inexistentes. Além disso, com um ciclo de estações que se confundem 

muitas vezes, tudo levava a crer que os viajantes que aqui aportaram haviam 

chegado ao Eldorado, local da felicidade e abundância presentes no 

pensamento clássico, ainda recorrente para a Europa das “Luzes”. 

E desta forma, ao longo dos séculos, a representação do continente foi 

sendo construída, através de uma leitura de todas as ficções e fantasias que 

inundavam o imaginário europeu, ainda repleto de elementos medievais (seres 

mágicos, monstros, homens com corpo de gente e cabeça de animais, etc.).  Foi-

se criando no imaginário dos europeus, o Novo continente, esta nova terra, 

ambivalente, um misto de terra misteriosa, de ficções e fantasias. 

A Europa como propagadora das luzes, lançou-se no projeto colonizador 

como forma de irradiar as “luzes” aos cantos sombrios do Mundo (ainda não 

civilizados segundo o olhar europeu), criando desta forma uma dualidade entre 

O Velho e O Novo Mundo. De um lado, o avanço europeu no caminho do 

progresso é incontestável e por outro lado o contato com o outro, fez com que o 
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europeu pudesse compreender um pouco melhor de si mesmo, tendo “o outro” 

como diferente e, desta forma, proporciona a crítica e reflexão em relação aos 

males da sociedade civilizada, tendo como parâmetro uma idealização do 

“natural”, do “primitivo”. 

A literatura do século XVII começa a expor a crítica social. Alguns 

pensadores, como Montesquieu, que escreveu as Cartas Persas (Lettres 

Persanes), começam a destacar o homem “bom”, ou o “nobre” “selvagem”, mito 

que a Europa já conhecia desde o século XVI, através das palavras do filósofo e 

pensador Michel de Montaigne. 

Esse homem era livre de pecados, vivia em completa harmonia com a 

natureza, isento de vícios e das deformidades causadas aos homens das 

sociedades ditas civilizadas. 

Por outro lado, o pensamento religioso em oposição a esta idealização 

construída através da uma literatura de viagem nega a existência deste “homem 

bom”, representando, em seu lugar, um homem com características primitivas, 

feroz e muitas vezes antropófago. 

Neste caldeirão de contradições e dualidades, o Novo Mundo representa, 

ao mesmo tempo o paraíso natural na face da terra que deve ser poupado da 

miséria decorrente da civilização, assim como o mundo primitivo que deve ser 

civilizado. 

O conhecer o outro proporcionou ao viajante europeu a possibilidade de 

pensar e refletir sobre si mesmo. Em resumo, a América dos viajantes não existe 

pelo que ela realmente é, mas sim pelo que não é.  Em outras palavras, podemos 

dizer que O Novo Mundo não é Europa, ele é tudo o que a Europa não é. 

Nessas novas terras, nenhuma distinção é feita, não há competição, a 

propriedade é inexistente, não há um senhor ou rei. Sendo assim, a verdadeira 

possibilidade de felicidade no mundo só poderia ser realizada em outro lugar que 

não fosse a Europa.  

É neste mundo, onde as realidades se bifurcam, que, tempos depois, 

fugindo das guerras Napoleônicas, a família Real Portuguesa vem se instalar. 

No processo de colonização, esta chegada da Europa em terras brasileiras foi 

uma tentativa de domesticar o Novo Mundo, de controlar o exótico. O Novo 

Mundo nada mais é que um amontoado de imagens e de noções muitas vezes 
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contraditórias. Não podemos falar de uma Nação Una, mas sim de uma Nação 

repleta de idiossincrasias.  

Os habitantes do hemisfério sul do globo terrestre apresentam valores 

diferentes dos europeus. Se as contradições em relação ao povo são recorrentes 

nos relatos de viagem, a visão da natureza e da sua riqueza é um aspecto que 

não gera nenhum tipo de dúvida entre os viajantes que aqui estiveram. Relatos 

estes que, através da sua narrativa, motivaram outros viajantes que 

posteriormente visitariam o Brasil como, por exemplo, Francis de Castelnau, que 

no Brasil esteve no século XIX. 

A diferença entre a realidade europeia e a brasileira é cada vez mais 

evidente e transita entre dois pólos diferentes. 

A imagem positiva da natureza do Mundo, paraíso de riquezas, de bom 

clima e de espetaculares paisagens, vai se delineando e consolidando ao longo 

dos séculos, chegando até os dias atuais, sem grandes modificações. O exótico 

nos é muitas vezes atribuído. Ser exótico é ser diferente, afastado, estrangeiro, 

de fora, esquisito, extravagante, bizarro, mas também, aquilo que possui 

encanto.  

Quanto ao registro da estadia aqui no Brasil, os viajantes que contribuíram 

para a criação do imaginário nacional brasileiro na Europa podem ser divididos 

separadamente, por características bem distintas.  

Segundo CHAMBOLLE in ROUANET (ibid., p. 102): 

 

 

[...], ficam estabelecidas duas distinções entre os viajantes 

franceses que estiveram no Brasil no século XIX. Uma primeira 

distinção separa os “exploradores” daqueles que não escreviam “para 

anunciar uma descoberta, mas antes para fixar lembranças pessoais”. 

A segunda distinção separa dois outros grupos, ambos incluídos em 

meio aos “não exploradores”: por outro lado, aqueles que, como Saint-

Hilaire, d’Orbigny, Coudreau e outros, “trouxeram com os seus 

trabalhos elementos precisos e essenciais ao conhecimento do Brasil 

e ao seu desenvolvimento”. Por outro lado, aqueles que, como 

Ferdinand Denis, “não realizaram obra tão precisa, mas por suas 

observações feitas ao vivo, por suas descrições pitorescas, seus 

estudos de costumes, contribuíram para fixar a alma do Brasil do 

século XIX”. 
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Ao falar em “alma do Brasil no século XIX” fica quase impossível 

desvincular o conceito de alma dos conceitos de imaginação, sentimento e 

emoção, características opostas ao campo do conhecimento e da razão. 

A partir desta reflexão, podemos identificar Francis de Castelnau como 

um desses viajantes, cuja narrativa é dividida não mais entre o projeto 

colonizador, mas sim, entre o real e o imaginário, entre o que é conhecimento e 

o que é emoção. 

A Revolução Francesa (1789) foi um marco importante no que se refere à 

propagação de ideologias pelo mundo, destacando que nesta nova realidade 

europeia, não haveria mais espaço para utopias nascidas de mitos. A partir 

daquele momento, a Revolução impõe seus métodos positivos e objetivos e os 

viajantes, diferentemente dos habitantes locais, tornam-se um observador alerta 

e privilegiado do grupo visitado.  

Castelnau traz consigo a postura do homem civilizado diante desse 

mundo exótico dado pelas mãos do criador aos seus habitantes incivilizados e 

atrasados. A ciência é vista nesse momento como o principal sinal diferenciador 

entre os povos, desempenhando uma função simbólica e ativamente atuante 

como forma eficaz de administração de homens e de coisas, de acordo com as 

palavras de KURY (2003). Fatores como a língua, a cultura e econômicos podem 

ser considerados como obstáculos à compreensão do grupo, nesse caso, dos 

brasileiros. Em diversos momentos, as dificuldades de relacionamento e 

compreensão do outro aparecem no momento em que o viajante, sem se 

desprender de sua cultura de origem, passa a observar e analisar o “estranho” 

que vive sob a regência de outros costumes. 

. Em seu relato de viagem, Castelnau afirma que é dever do viajante 

descrever ao público que o lê de maneira imparcial, mas, ao continuarmos a 

leitura, identificamos um discurso etnocentrista pautado em (pré)conceitos sobre 

a sociedade brasileira que sempre foi descrita pelos viajantes como o lado 

negativo desse paraíso na face da terra:  

 

 

O homem a quem você pode confiar sem risco um tesouro tentará, 

muitas vezes, afanar-lhe alguns trocados. A embriaguez é quase 

desconhecida no Brasil, mas a mentira é generalizada em certas 
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classes, de uma forma bem singular; é de se duvidar, às vezes, se a 

verdade existe. A hospitalidade é geral no interior, e o viajante é 

recebido com benevolência em quase toda parte. O brasileiro está 

longe de ter um caráter duro que lhe é, muitas vezes, atribuído na 

Europa, pois é, certamente, o mais indulgente dos senhores com seus 

escravos: ao longo de toda a minha viagem, só vi maus tratos aos 

escravos por parte de estrangeiros. 

 (CASTELNAU, volume 1, capítulo,1850, p.131) 

 

O caráter do povo brasileiro é colocado em questão a partir do olhar desse 

viajante francês, quando ele se encontra na cidade do Rio de Janeiro, principal 

cidade do país nessa época. O Rio de Janeiro é um verdadeiro centro 

cosmopolita, quando comparado ao resto no Brasil. 

O olhar de Castelnau, impregnado pela visão una e a lógica da 

homogeneidade propagada pelo Iluminismo, leva à divisão do mundo em duas 

coisas: o humano e o não-humano. Diante de suas palavras, percebemos alguns 

(pré)conceitos que nos diferencia do europeu. 

E o retrato do estado de barbárie no qual nos encontramos é corroborado 

quando, dando sequência ao seu relato retratando o estado moral dos habitantes 

do Rio de Janeiro, Castelnau afirma que aqui no Brasil, a extrema indolência está 

em toda parte. Talvez um pouco dissimulada na cidade do Rio de Janeiro, ela é 

claramente percebida no interior do país. Outro fator que nos chama atenção 

está no fato de Castelnau afirmar que aqui no Brasil tudo “é pleno de dificuldade 

e mesmo a coisa mais simples muitas vezes se torna impossível” 

 Francis de Castelnau afirma que o povo brasileiro é extremamente 

vaidoso, preguiçoso, dado aos vícios. A sociedade é o lado negativo de todo 

esse contexto, se contrapondo com a natureza, essa identificada como o 

diferencial entre o que o Brasil é e o que a Europa não é. 

O outro pilar de análise foi a natureza. Sempre em destaque devido à sua 

beleza deslumbrante, a natureza brasileira sempre chamou e continua 

chamando a atenção dos estrangeiros.  

Viajantes já citados anteriormente, juntamente com Francis de Castelnau 

viram com “seus próprios olhos”, mas ouviram e sentiram com o próprio corpo a 

multiplicidade de sensações que envolvem os naturalistas em sua viagem, 

conforme as palavras de KURY (2001). 
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O viajante romântico do século XIX, além de produzir ciência, foi 

responsável também pela especialização do registro de sensações, até então 

imagináveis na escrita de um cientista. 

Transformar a natureza em ciência de forma a não mecanizar aquela, foi 

o papel de vários viajantes, dentre os quais destaco Francis de Castelnau. Nesse 

momento, não bastava apenas coletar e sistematizar, é preciso ir além das 

tabelas e do registro. 

Foi através da obra de Humboldt sobre o Novo Mundo que o processo 

científico dos naturalistas começou a incorporar nos relatos de viagens as 

sensações e descrições, ultrapassando as fronteiras do puramente científico, 

característica do Iluminismo.  

Amparados pelo conceito de filantropia, ou seja, o amor por seu próximo, 

os viajantes se deslocavam para terras ditas selvagens com a missão de levar a 

esses locais o desenvolvimento e a civilização que eles achavam ser a luz para 

os ditos países bárbaros.  

Como Saint-Hilaire, Castelnau não se contentou em apenas recolher 

plantas ou animais e enviá-los ao Museu de Paris, ao contrário, eles analisavam 

e anotavam tudo, enquanto realizavam o processo de coleta. 

Dessa forma, o viajante cientista se diferenciava do viajante coletor, 

correspondendo ao novo perfil viajante-naturalista que fora idealizado no meio 

científico parisiense desde a época de Saint-Hilaire. Essas viagens visavam o 

progresso da ciência, bem-estar da humanidade e a glória da nação que as 

patrocinavam e a troca filantrópica observada por KURY (2003) deve ser 

utilizada como ferramenta para compreender a atitude dos viajantes-naturalistas 

diante dos saberes dos locais que visitavam. 

Ao colocar no papel o discurso da alma, ou seja, suas emoções, no 

modelo proposto por Humboldt, no qual a natureza é textualizada, ele representa 

a harmonia do mundo e da realidade. De acordo com AUGUSTIN (2009): 

 

[...] Para atingir esse ideal, deveria abrir mão da plenitude 

empírica para que a visão ordenadora do homem pensante se 

impusesse. E, como todo idealista, o estético tinha conotação 

moral. 

 



67 
 

 

Essa conotação moral, combinada com os estudos da natureza física, 

levariam a harmonia ao universo. 

O objeto por si só agora não satisfaz mais ao naturalista, e será através 

do seu relato de viagem que ele particularizará a percepção, dando ao gosto e 

ao belo um fundamento teórico. 

Como podemos observar nesse trecho, no qual lemos Castelnau e seu 

companheiro de viagem Sr. Weddel, em uma pequena expedição aos arredores 

da cidade do Rio de Janeiro. Se inicialmente, no palácio do imperador, Castelnau 

descreve o jardim do monarca como agradável, será nos arredores da cidade, 

embrenhados em uma floresta tropical que o viajante muda completamente o 

seu tom ao escrever, deixando que a “voz da alma” registre no papel as 

sensações que até então ele e o seu companheiro nunca tinham experimentado: 

 

 

Já mencionei M. Taunay, o cônsul honorário da França, que, por suas 

nobres virtudes, conquistou uma influência sem limites no país. Nas 

regiões mais centrais do império, os brasileiros me diziam: “seu cônsul 

não é um homem, é um santo”. Foi com esse homem de bem que 

fizemos nossa primeira excursão nos arredores da capital do Brasil. Ele 

nos levou a São Cristóvão, residência do imperador. 

O palácio está situado em um lugar agradável; é bem espaçoso e tem 

vista lateral para um charmoso chafariz, cercado de estátuas, repleto 

de animais aquáticos. Deixando São Cristóvão, tomamos o caminho 

das montanhas, pois já estava demorando para contemplarmos uma 

dessas florestas tropicais de que tanto tínhamos ouvido falar. “Nossa 

espera”, disse Sr. Weddell, “valeu a pena”, entretanto, era apenas um 

prelúdio do que veríamos mais tarde. O tempo não permitia que nos 

afastássemos muito, mas quanta satisfação experimentamos com o 

pouco que vimos naquele dia. Para o europeu habituado à vegetação 

monótona de uma floresta de sua pátria, composta quase 

exclusivamente de duas ou três espécies diferentes de árvores, é 

realmente uma visão inebriante, a de uma floresta virgem, de uma 

floresta onde só a natureza trabalha na obra de destruição, onde a 

árvore que viveu cai sob seu próprio peso e vai nutrir com sua 

substância outros vegetais nascidos espontaneamente de suas ruínas, 

onde o luxo da produção é de tal ordem que, ao ver tantas formas 

diferentes agrupadas de maneira tão insólita, tem-se a impressão de 

que duas criaturas da mesma espécie não existem nesse conjunto 

surpreendente; o pensamento se perde ao se considerar essas árvores 

gigantescas que, para expandir a magnificência de sua folhagem e do 

desabrochar de suas flores, erguem-se a uma altura tão prodigiosa, 

como se quisessem dominar os vegetais mais humildes situados em 

seu entorno. Estes, entretanto, vão buscar apoio em seus troncos 

sólidos; unem-se em feixes para mutuamente se susterem, 
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entrelaçam-se de mil maneiras, trespassam muitas vezes com suas 

raízes a casca espessa e esponjosa das vizinhas, subindo graças a 

esses meios reunidos, até os mais altos cimos, para lá desenvolverem 

os ramos floríferos e, às vezes, asfixiando, com seu abraço, o tronco 

que os sustenta. Essas plantas graciosas, que têm o nome de cipós, 

dão uma fisionomia particular às florestas equatoriais e são, muitas 

vezes, tão numerosas, que tornam completamente impossível a 

passagem; somente a machadadas ou facadas é que se pode abrir um 

caminho; seu caule é, em geral, completamente liso, podendo-se 

compará-lo apenas a cordas suspensas às árvores que elas enlaçam. 

No entanto, essas florestas primitivas estão se tornando raras nos 

arredores do Rio, onde os incêndios são contínuos; e, daqui a alguns 

anos, a mandioca e a bananeira terão substituído, nessas lindas 

montanhas, as cecropiáceas e as lecitidáceas. Para se ter uma ideia, 

é preciso ter admirado pessoalmente os pontos que, a cada passo, 

fazem o viajante parar. É, sem dúvida, a terra prometida do artista. 

(CASTELNAU, volume 1, capítulo ,1850, p.68-71) 

 

 

E será através dessa dicotomia entre o Bem o Mal, o Belo e o Feio, 

sociedade e natureza, civilização e estado natural, que a construção identitária 

nacional brasileira vai se construindo com o passar do tempo, chegando até os 

nossos dias atuais em completa metamorfose e aprimoramento. 

A singularidade do Brasil ao meu ver está na presença dessas diferenças 

de cores, de raças, de sentimentos, de crenças, pois parafraseando Renan, 

acredito que uma nação é feita de um rico legado de lembranças, aceito por 

todos, que os fazem sentir-se parte de um patrimônio em comum, de reconhecê-

lo de reverenciá-lo.  

Castelnau, juntamente com os diversos outros viajantes que aqui 

estiveram, participaram desse processo da nossa construção identitária, da 

nossa imagem diante do mundo e diante de nós mesmos. Todas essas 

idiossincrasias estão presentes em nós brasileiros, quando analisamos 

profundamente as nossas atitudes diante da realidade brasileira e do nosso 

espaço conquistado no mundo.  

A natureza foi e continua sendo fator positivo e diferencial quando falamos 

do restante do mundo. Presente desde o Romantismo com o processo de criação 

de uma identidade nacional, esteve presente nos relatos de viagens e quase 

sempre é pano de fundo de diversos autores brasileiros. Aqui podemos citar José 

de Alencar, Aluísio de Azevedo, Jorge Amado, Nelson Rodrigues e muitos outros 
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escritores que retratam a nossa singularidade como país, em suas obras. O olhar 

do outro ainda nos afeta, define, exalta e critica. 

Segundo FIORIN (2009), nossa nação, dita brasileira, possui um caráter 

cultural luso-tupi e o mito de origem do Brasil está na união da natureza com a 

cultura, valores americanos e europeus. O Brasil não é Portugal, o Brasil não é 

o índio, o Brasil não é o negro, o Brasil não um único. O Brasil é a singularidade 

da fusão de todas essas diferenças, celebra toda a mistura que levou a nossa 

mestiçagem, de todas essas influências, de toda a mistura que aqui aconteceu, 

nos tornando únicos com nossas qualidades e defeitos, nos tornando completos, 

nos tornando Brasileiros. 
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