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Viajar? Para viajar basta existir. Vou de dia 
para dia, como de estação para estação, no 
comboio do meu corpo, ou do meu destino, 

debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os 
gestos e os rostos, sempre iguais e sempre 
diferentes, como, afinal, as paisagens são. 

Se imagino, vejo. Que mais faço eu se viajo? 
Só a fraqueza extrema da imaginação justifica 

que se tenha que deslocar para sentir. 
«Qualquer estrada, esta mesma estrada de 

Entepfuhl, te levará até ao fim do mundo.» Mas 
o fim do mundo, desde que o mundo se 

consumou dando-lhe a volta, é o mesmo 
Entepfuhl de onde se partiu. Na realidade, o fim 
do mundo, como o princípio, é o nosso conceito 

do mundo. É em nós que as paisagens têm 
paisagem. Por isso, se as imagino, as crio; se 

as crio, são; se são, vejo-as como às outras. 
Para quê viajar? Em Madrid, em Berlim, na 

Pérsia, na China, nos Pólos ambos, onde 
estaria eu senão em mim mesmo, e no tipo e 

género das minhas sensações? 
A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O 

que vemos, não é o que vemos, senão o que somos. 
(PESSOA, 1982, p. 387) 



 
 

 
 

 

RESUMO 
 

 

Intitulado Entre o convés e a escrivaninha: viagens, leituras e escritas de 

Bougainville e Diderot, este trabalho pretende analisar de que forma se constitui a 

literatura de viagem a partir de suas relações com o real, o fictício e o imaginário, 

verificando as relações entre Voyage autour du monde, de Louis Antoine de 

Bougainville, e os relatos de outros viajantes, analisando também de que forma 

esses mesmos relatos e outras referências influenciaram o imaginário individual e 

coletivo do viajante-escritor Bougainville na confecção de sua obra, reescrita no 

texto literário, classificado como conto filosófico, Supplément au voyage de 

Bougainville, de Denis Diderot.  Partiremos de um estudo sobre o século XVIII – 

Século das Luzes – e os seus antecessores, a fim de compreendermos o projeto de 

viagem empreendido por Bougainville e o posicionamento filosófico de Diderot. A 

tese apresenta reflexões que se fazem necessárias, como: o papel da memória na 

produção do relato de viagem; as relações entre o viajante-escritor (quem lembra) e 

o leitor (quem imagina); as intertextualidades presentes nas duas obras analisadas, 

para que possamos diferenciar a viagem física e a viagem imaginária, bem como 

apresentar o jogo de leituras entre as duas obras; a apropriação da obra de 

Bougainville por parte do leitor Diderot. 

 

Palavras – chave: literatura de viagem – leitura – escrita - imaginário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 
 

 

This research titled Entre o convés e a escrivaninha: viagens, leituras e escritas de 

Bougainville e Diderot aims to analyze how the literature travel begin the relationship 

with the real, fictitious and imaginary, checking the relations between Voyage autour 

du monde, Louis Antoine de Bougainville, and the other travelers' tale, also studying 

how these same reports and other references influenced the individual and collective 

imaginary about traveler-writer Bougainville in the production of his work, using 

reflection based on the literary text, Supplément au voyage de Bougainville by Denis 

Diderot, classified as a philosophical tale. We will start studying the eighteenth 

century, the Enlightenment, and its predecessors; aims to understand the travel 

project undertaken by Bougainville and the philosophical opinion of Diderot. This 

thesis presents reflections that are necessary, such as : the function of memory in 

the production of a travelogue; the relationship between the traveler-writer (who 

remembers) and the reader (who thinks); the intertextuality present in two works 

analyzed to possibility us to recognize the physical journey and the imaginary journey 

and present the game of readings between the two works; the appropriation of 

Bougainville work by the reader Diderot.  

 

Keywords: travel literature  - literature – writing – fictional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

RÉSUMÉ 
 

 

Cette recherche intitulée Entre o convés e a escrivaninha: viagens, leituras e escritas 

de Bougainville e Diderot vise à analyser comment construire la littérature de voyage 

à partir des rapports entre le réel, le fictif et l’imaginaire, à travers le Voyage autour 

du monde, de Louis Antoine de Bougainville, et les récits d’ autres voyageurs; étudier 

également comment ces mêmes rapports et d’autres références ont influencé 

l’imaginaire individuel et collectif du voyageur-écrivain Bougainville dans la 

production de son travail, réécrire en texte littéraire, un conte philosophique, 

Supplément au voyage de Bougainville, par Denis Diderot. Nous étudierons le siècle 

XVIIIe, Siècle des Lumières, et ses prédécesseurs, pour comprendre le projet de 

voyage entrepris par Bougainville et la position philosophique de Diderot. Cette thèse 

présente des réflexions qui sont nécessaires, telles la fonction de la mémoire dans la 

production d'un récit de voyage; la relation entre le voyageur-écrivain (celui qui se 

souvient) et le lecteur (celui qui imagine); l'intertextualité présente dans deux 

ouvrages analysées pour reconnaître la possibilité de voyage physique et de voyage 

imaginaire et de présenter le jeu de lectures entre les deux œuvres; l'appropriation 

de l’oeuvre de Bougainville par le lecteur Diderot. 

 

 

Mots-clés: littérature de voyage - lecture - écriture - fiction 
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Introdução: 

Um amor de longa data... 

as diferentes formas de 

viajar 

 

O que não é uma viagem? Por menos que se dê 
um sentido figurado a esse termo – e jamais 

pudemos deixar de fazê-lo -, a viagem coincide 
com a vida, nem mais nem menos: o que é esta, 

além de uma passagem do nascimento à 
morte? O deslocamento no espaço é o indício 

primeiro, o mais óbvio, da mudança; ora, quem 
diz vida, diz mudança. [...] A viagem no espaço 

simboliza a passagem do tempo, o 
deslocamento físico o faz para a mudança 

interior; tudo é viagem, mas trata-se de um 
tudo sem identidade. A viagem transcende 

todas as categorias, incluindo a da mudança, do 
mesmo e do outro, pois desde a mais remota 

Antiguidade são acumuladas viagens de 
descobrimento, explorações do desconhecido, e 
viagens de regresso, reapropriação do familiar: 

os argonautas são grandes viajantes, mas 
Ulisses também o é. 

(TODOROV, 1991, p. 13) 



 
 

15 
 

Introdução: Um amor de longa data... as formas de viajar  

 

 

 Ao começar a escrita deste trabalho, não pude deixar de recordar o 

significado do termo viagem para mim. Fazia tempo que não recuperava em minhas 

memórias as minhas primeiras experiências de viagem e, no momento que escrevo 

esta introdução, são elas que me vem à mente.  

Essa palavra sempre esteve muito presente em toda a minha vida, 

principalmente na infância. Foi minha mãe a responsável por incentivar o gosto 

pelas viagens. Ainda hoje, lembro dela falando e planejando as férias em família: 

"Onde vamos passar as férias?". Essa pergunta tinha o sinônimo de: para onde 

vamos viajar? Férias e viagens eram parceiras constantes durante os 365 dias do 

ano. Por mais que o dinheiro fosse pouco e as dívidas estivessem altas, o objetivo 

da minha mãe era o de garantir nossas viagens. Para isso, ela justificava: "Dinheiro 

pinta"2.  

Assim, a primeira menção ao verbo viajar que retomo é o da viagem física, 

aquela que tem por obrigação um deslocamento espacial. Fosse de ônibus ou carro, 

lá estava eu com minha família, mãe e tio3, rumo a algum lugar desconhecido, pois 

essa era a regra: viajar, preferencialmente, para lugares que nunca tínhamos estado 

antes (apenas valia o retorno aos que eram eleitos "queridinhos" por nós três). Na 

época, não tinha certeza do sentido desse deslocamento para eles. Atualmente,  

arriscaria dizer que era de descanço, distração e conhecimento, porque ainda vejo 

esse momento ser encarado por eles dessa forma, como tempo de diversão, 

entretenimento, folga e aprendizado.  

Então, com a finalidade também de exploração, partíamos rumo a várias 

partes da Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro e descobrimos regiões de 

outros Estados que deixaram boas lembranças. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Ceará, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, dentre outros Estados brasileiros, 

foram locais que me renderam grandes descobertas, principalmente em relação à 

cultura de cada cidade visitada. O artesanato local, a comida regional, os espaços 

históricos,.... Nós queríamos conhecer e experimentar tudo que fosse da "terra".  

                                            
2 Até os dias de hoje esse é o bordão da minha mãe. 
3 Forma como chamo carinhosamente meu padrasto. 
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Nesse período, eu não tinha a preocupação de refletir sobre as mudanças 

que essas viagens poderiam causar em mim e tampouco relacionar o meu 

movimento com o de muitos viajantes que se tornaram marcos na história da 

humanidade. Também não reparava que a rotina de viajar nas férias começou a se 

tornar uma grande paixão, extrapolando o período de folga no trabalho, para minha 

mãe e para meu tio, e na escola, para mim. Hoje, consigo perceber o grande amor 

que nutri pelo ato de viajar por todo esse tempo e o surgimento da viajante 

Alessandra. Essa, por sinal, era outra a cada nova viagem que chegava ao fim, pois 

a viagem também tinha significado de transformação. Na bagagem de retorno, não 

havia apenas as roupas sujas das aventuras e os souvenirs. Na volta para casa, a 

viajante sempre trazia e ainda traz em si as marcas deixadas pelos instantes vividos 

fora do seu "habitat natural". 

Foi na costa do descobrimento em direção à Cabrália4 que revivi um momento 

histórico das grandes navegações. Tive a oportunidade de visitar a réplica de uma 

caravela portuguesa do século XV, modelo utilizado por Pedro Álvares Cabral 

durante suas viagens de descobrimento. Possivelmente, esse foi um episódio que 

me fez voltar ao tempo e pensar sobre o que eu sabia a respeito dessas grandes 

navegações, pois, na escola, apenas me falaram sobre Cabral e Colombo (não tinha 

outras referências que me apontassem para as viagens à América como marca do 

imaginário europeu a partir do final do século XV).  

 Outros meios de transportes se associaram às minhas viagens físicas. Além 

de experiementar cruzar o oceano em um navio para conhecer novos lugares, o 

avião foi o veículo que me levou pela primeira vez à França. Recordo que, em 2007, 

experimentei, de uma só vez, a sensação de voar e sair do meu país.  Nesse 

mesmo período, já conhecia uma outra forma de viajar: a viagem imaginária. 

Conhecer mundos sem sair do lugar me foi proporcionado pela leitura literária. Essa 

é a minha segunda referência ao verbo viajar: o poder de imaginar estar onde não 

se está.  

Talvez, tenha sido por esse segundo sentido que algumas pessoas5 me 

caracterizam como alguém que "vive no mundo da lua". Hoje, entendo que a 

distração que essa expressão sugere é efetivada pela capacidade de ir a outros 

lugares e mundos sem sair de onde estamos. Com esse entendimento, pude chegar 

                                            
4 Referência à Santa Cruz Cabrália. 
5 Amigos e familiares, incluindo minha própria mãe. 



 
 

17 
 

à conclusão que eu era muito boa nisso e, se "viver no mundo da lua" significava 

poder viajar, eu estava completa, pois tinha as viagens físicas nos períodos de férias 

e as viagens imaginárias durante todo o resto do ano. Cheguei mesmo a 

empreender uma viagem imaginária durante uma ida ao Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro com a minha turma da graduação em Pedagogia. Não sei explicar como isso 

começou, mas, ao entrar naquele lugar com tantas referências e rastros de outros 

tempos e locais, eu fui transportada para um outro século, inclusive com outras 

vestimentas. 

Um pouco mais tarde, a graduação em Letras (Português/Literaturas) só 

alimentou mais esse meu amor pelas diferentes formas de viajar. As aulas de 

literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura francesa e literaturas francófonas 

ocuparam um lugar especial na minha trajetória acadêmica e serviram para inspirar 

mais ainda essa minha paixão. Dessa época, alguns nomes me ficaram gravados na 

memória, talvez, por terem cooperado com viagens mais reveladoras. Camões, 

Mário de Sá-Carneiro, Guimarães Rosa, Machado de Assis, José de Alencar, Aluísio 

Azevedo, Gil Vicente, Baudelaire, Victor Hugo, Rousseau, Balzac, Molière, Guy de 

Maupassant, Flaubert, Émile Zola, Régine Robin, Assia Djebar, dentre outros, 

construíram caminhos para as minhas viagens imaginárias, que acabaram virando 

desejo de viagens físicas. 

Certamente, todas essas minhas experiências como viajante e leitora me 

influenciaram a delimitar o tema abordado neste trabalho. Mas, sem dúvida, foi a 

experiência como professora que me apontou para a urgência de fazer com que os 

estudantes da minha sala de aula também experimentassem o prazer de uma 

viagem imaginária pelos textos literários, pensando na viagem e na leitura como 

instrumentos transformadores do indivíduo.  

Sempre interessei-me pela questão da leitura literária. Em 2005, quando 

ingressei como bolsista de Iniciação Científica com a orientação da professora Maria 

Elizabeth Chaves de Mello, passei a analisar de que forma a literatura era utilizada 

nas aulas de francês – língua estrangeira. No mestrado, minha dissertação foi sobre 

a temática da leitura literária e midiática, principalmente, a cinematográfica. Nesse 

período, meu objeto de pesquisa era o romance Balzac e a costureirinha chinesa, de 
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Dai Sijie6, e o filme homônimo, do próprio autor. As viagens imaginárias eram, agora, 

relacionadas a livros e filmes.  

O prazer por essas leituras me fez estudar questões relativas à teoria do 

efeito estético, através da observação e análise da capacidade de transformação de 

uma obra literária e as suas inúmeras possibilidades de leitura. Para isso, analisei as 

concepções de leitura implícitas no livro e no filme, bem como as diferenças e  

semelhanças entre o filme e o romance do escritor chinês, ou seja, entre a leitura 

literária e a cinematográfica que Dai Sijie fez de uma mesma história, constituindo, 

assim, uma reflexão sobre a reação do leitor neste jogo de leituras no romance e no 

filme analisados. Ainda no mestrado, em meio a pensamentos e reflexões, travei 

grandes discussões com Proust, Jauss, Iser, Foucambert, Zilberman, Luiz Costa 

Lima, Eco, entre outros, que retomo neste trabalho. 

O mesmo movimento seria feito no Doutorado. Iria do romance ao filme Le 

Colonel Chabert para investigar as formas de interpretação de um mesmo texto, 

principalmente a transposição do texto literário para o texto midiático. O anteprojeto 

nessa linha de pesquisa até foi elaborado, mas, rapidamente, esquecido e trocado 

por um amor de longa data. É aqui que as viagens e os textos literários passam a 

fazer um novo sentido em minha vida.  

Durante uma das aulas de uma das disciplinas presenciais do doutorado, a 

professora Beth Chaves7 entrou em sala de aula como se estivesse achado o pote 

de ouro no final do arco-íris. A felicidade dela era pela descoberta8 do relato de 

Francis de Castelnau, um viajante francês que veio ao Brasil no século XIX e 

produziu um relato de viagem  em sete tomos sobre as aventuras vividas por ele e 

sua tripulação. Porém, a alegria não estava só no fato de existir um relato, mas 

também na forma da escrita desse relato, pois muitas passagens davam um tom 

literário ao texto, que, normalmente, se pretende sério e real.   

A proposta da professora com esse material era elaborar uma antologia. No 

entanto, o objetivo era enfatizar o caráter romântico do relato de Castelnau, pois em 

muitas partes "o autor se mostra consciente do trabalho do imaginário diante do real, 

chegando até a ter alucinações sobre os gelos dos polos, a partir de uma paisagem 

                                            
6 Nascido na China em 1954, em família de classe média, foi enviado para reeducação em um campo 
rural em Sichuan entre os anos de 1971 e 1974, durante a Revolução Cultural Chinesa. Em 1984 
muda-se para França, onde se tornou romancista e diretor cinematográfico. 
7 Forma carinhosa como a Prof

a.
 Dr

a.
 Maria Elizabeth Chaves de Mello é chamada. 

8 Descoberta feita na Bibliothèque de l’Arsenal, em Paris, durante o seu pós-doutorado. 



 
 

19 
 

da natureza tropical. Essa relação entre realidade e ficção atravessa todo o texto de 

Castelnau, e leva-nos a concluir sobre a literariedade do texto [...]" (MELLO, 2015, p. 

20).  

Ter sido membro colaborador desse projeto foi decisivo para abandonar de 

vez o estudo sobre a obra de Balzac e o filme inspirado em seu romance. Em busca 

de um novo objeto de estudo dentro da área de relatos de viagens, conheci Louis 

Antoine de Bougainville, viajante do século XVIII, considerado o primeiro francês a 

realizar a volta ao mundo. O nome dele estava em uma lista que continha o nome de 

vários outros navegantes e o título do relato de viagem de cada um. A proposta da 

professora Beth Chaves era de que cada estudante apresentasse um seminário 

sobre o viajante escolhido durante as aulas da sua disciplina. 

Confesso que a escolha de Bougainville foi feita pela semelhança do nome 

dele com o de uma planta9 florida que minha mãe cultivava no jardim da nossa casa 

em Saquarema. Esse foi o primeiro motivo que me aproximou dele. Durante a leitura 

do seu relato de viagem Voyage autour du monde, tentei encontrar aspectos 

daquele trabalho com o imaginário diante do real  - o mesmo que havia visto no 

relato de Castelnau. Meu interesse nunca foi na perspectiva científica do relato de 

viagem, mas na sua escrita como literatura. Achei que a chegada de Bougainville ao 

Rio de Janeiro fosse me fornecer o material que tanto esperava, mas me enganei. 

Sua passagem pela minha cidade natal foi tão rápida que não ganhou grandes 

contornos em seu relato.  

De qualquer forma, o contato com esse material e o de Castelnau contribuiu 

para o continuação das minhas viagens imaginárias, mas, dessa vez, em outros 

lugares, tempos e principalmente com novos olhares, pois os meus guias nesse tipo 

de viagem eram europeus que visitavam a América. Em paralelo, as viagens físicas 

também continuaram acontecendo e essa experiência tinha uma intensidade ainda 

maior. Acompanhada por meu companheiro historiador, também amante das 

leituras, eu passeei  pelos Andes, por La Paz, Lima e Cusco, solos pisados por 

Castelnau; visitei Panamá, San Andres e o México, lugares onde encontrei muitas 

referências aos piratas e corsários (muitos deles citados por Bougainville no discurso 

preliminar de seu relato); segui os passos de Henry Hudson10, caminhando pela ilha 

                                            
9 Bougainvillea 
10 O primeiro holandês a chegar à ilha de Manhattan em 11 de setembro de 1906. 
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de muitas colinas11; vivenciei uma dupla viagem pelas ruas de Cartagena de Índias, 

me esbarrando em antigos personagens de Gabriel Garcia Marques; e percorri as 

ruas de cidades europeias, fazendo uma viagem pelos sabores, cheiros e cores 

locais, além de me deparar com o Sr. Sherlock Holmes, na Baker Street; sentir, em 

Montmartre, a mistura de cheiros de uma cafeteria que me lembrava o ambiente de 

trabalho de Amélie Poulain; na Praça de São Marcos, entre pombos, ver surgir 

Antônio, o mercador; e, diante da beleza da Fontana di Trevi, reviver os momentos 

emblemáticos de La Dolce Vita.  

Em solo europeu, tornei-me a antítese dos viajantes que produziram os 

relatos de viagens lidos por mim, pois, enquanto eles saíram da Europa em direção 

ao Novo Mundo, eu viajava na direção contrária, saindo da América para conhecer o 

Velho Mundo. Assumir essa posição me fez perceber como é olhar para o "outro" e 

julgá-lo a partir dos meu próprios referenciais culturais. 

O mais curioso disso tudo, foi ter descoberto, durante as pesquisas para o 

seminário, um complemento para o relato de Bougainville. Descobri que Denis 

Diderot produziu o conto filosófico Supplément au voyage de Bougainville, ou 

dialogue entre A et B sur l’inconvénient d’attacher des idées morales à certaines 

actions physiques qui n’en comportent pas. Nesse texto, duas personagens, A e B, 

leem e fazem julgamentos sobre a viagem ao redor do mundo realizada por 

Bougainville. Além disso, o filósofo dá vida a outras personagens, expressando em 

suas falas várias críticas em relação à moral civil e religiosa, religião, igreja, 

casamento e a relação com o "outro". 

As leituras e as viagens prosseguiram. Uma ilha, avistada por Bougainville em 

sua passagem pelo oceano Pacífico, era apresentada por ele com uma paisagem 

digna de um decorador. Esse mesmo lugar foi batizado como Nouvelle Cythère. O 

nome em questão me transportou à ilha de Citera e à toda mitologia que a envolve, 

assim como o viajante teve a sensação de ter sido transportado ao Jardim do Éden 

ao chegar a esta ilha. Os taitianos foram retratados por ele como inocentes e puros, 

vivendo em plena liberdade e felicidade. As mulheres taitianas assumiram a beleza 

de Vênus, fazendo com que o viajante as visse como perfeição celestial. 

Definitivamente, o Taiti era o local que fornecia um caráter romântico e a 

literariedade ao texto do viajante. Depois de alguns dias, o seminário foi apresentado 

                                            
11 Significado indígena atribuído ao nome Manhattan. 
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e eu tinha em minhas mãos os meus objetos de pesquisa para a construção de um 

novo projeto de doutorado.  

Bougainville tinha o Taiti como sua "menina dos olhos de ouro" e foi esse 

lugar que lhe serviu de inspiração nos momentos mais arrebatadores da escrita de 

seu relato de viagem. Já eu, a viajante, nas páginas do relato e do conto, tinha 

Diderot para abarcar todos os aspectos da leitura e das formas de viagens aqui 

mencionados. Ele ilustra bem o que Gérard Genette (2010, p. 05) expõe em sua 

obra Palimpseste: "Um texto pode sempre ler um outro texto, e assim 

sucessivamente, até o fim dos textos. Este não escapa à regra: ele expõe e se 

expõe.".  

Assim, o escritor se apropria do texto em questão e acha-se no direito de 

complementá-lo, considerando que Bougainville esteve no local descrito, ouviu, viu, 

pisou nas terras relatadas e, mesmo assim, ele cria um diálogo entre duas 

personagens – A e B – as quais trocam ideias sobre a própria vida de Bougainville e 

seu empreendimento marítimo. Dessa forma, passamos a considerar sua obra como 

um desdobramento da leitura que o autor faz do relato de viagem, que a seu ver não 

está, de certa forma, completo. 

A partir da obra de Diderot, podemos afirmar que ela é suscitada pela leitura 

de um relato de viagem. Quem escreve está comprometido. Mas, Bouaginville 

poderia prever que um de seus leitores produziria um complemento – considerado 

um texto literário ficcional – para sua obra? Talvez, ele pudesse fazer essa previsão, 

caso compreendesse a leitura como: 

 

 

o fato de estabelecer uma ponte entre o leitor e o conhecimento, a 
reflexão, a reordenação do mundo objetivo, possibilitando-lhe, no ato de 
ler, atribuir significado ao texto e questionar tanto a própria 
individualidade como o universo das relações sociais (...) Ela é 
importante por aquilo que seu processo permite, alargando os horizontes 
de expectativas do leitor e ampliando as possibilidades de leitura do 
texto e da própria realidade social (MARTINS, 1998, p.66). 

 

 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar de que forma se constitui a 

literatura de viagem a partir de suas relações com o real, o fictício e o imaginário, 

verificando as relações entre Voyage autour du monde, de Louis Antoine de 



 
 

22 
 

Bougainville, e os relatos de outros viajantes, investigando também de que forma a 

leitura desses relatos influenciam o imaginário individual e coletivo do escritor no 

momento de elaboração de sua obra.  

Utilizando como base de reflexão o conto filosófico Supplément au voyage de 

Bougainville, ou dialogue entre A et B sur l’inconvénient d’attacher des idées morales 

à certaines actions physiques qui n’en comportent pas, também interessa investigar 

os diferentes olhares apresentados por aquele que faz a volta ao mundo e está in 

loco descrevendo o que vê, o que ouve e o que sente e por aquele que viaja em 

torno do mundo em sua escrivaninha, a partir dos livros que lê.  

Para isso, adotamos12 como metodologia a pesquisa bibliográfica, através da 

qual selecionamos autores que discorrem sobre os diferentes temas abordados 

neste trabalho. De fato, a leitura de todos os teóricos que serão mencionados 

adiante foi o que possibilitou a construção de um grande "mapa" que direcionará a 

viagem que procuramos empreender aqui.  

Além disso, com inspiração na análise feita por Carlo Ginzburg, no livro O 

queijo e os vermes, sobre o discurso de um moleiro italiano que foi perseguido pela 

Inquisição do Santo Ofício por disseminar uma teoria de que a Terra em sua origem 

era como uma grande bola de queijo, que gerou vermes que seriam anjos e que 

viriam a povoar o planeta, percebemos a relação entre as ideias do moleiro e livros 

que estavam em circulação na Europa do século XVI, para poder compreender a 

formulação da ideologia cosmogônica. Partindo desta ilustração, ressaltamos que 

todo o repertório cultural da leitora, viajante e autora deste trabalho, incluindo 

leituras teóricas ou literárias, atuou com protagonismo na elaboração do mesmo.  

Da mesma forma e usando a metodologia empregada por Guinzburg, 

traçaremos uma análise sobre as obras que estiveram presentes em Diderot, na 

composição da obra Supplément, compreendendo, assim, a formulação das críticas 

sobre a literatura de viagem, levando-se em conta que o filósofo só obteve 

conhecimento sobre os locais e situações vividas pelo navegador a partir da leitura 

da literatura de viagem. Aplica-se também este procedimento metodológico ao 

próprio Bougainville que, ao escrever seu relato, tem acesso aos textos e fontes 

                                            
12

 Ao usar a primeira pessoa do singular, relato uma experiência pessoal em relação às minhas 
leituras. Quando passo a utilizar a primeira pessoa do plural é porque insiro em meu discurso outras 
falas e vozes, como de minha orientadora e de todos os teóricos lidos, e os diálogos que mantive com 
eles, que me auxiliaram a contruir pensamentos e opiniões. 
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iconográficas anteriores ao seu e que de alguma forma serviram de diretrizes para 

sua escrita, maneira de narrar, construção textual e modo de ver. 

Nesse sentido, partimos do levantamento bibliográfico de autores que 

dialogam com os pressupostos acima desenvolvidos. Sobre a construção das 

diferentes práticas leitoras e os efeitos durante o ato de ler produzidos no indivíduo, 

principalmente a partir da leitura dos textos literários, fundamentamos nossas 

discussões no caráter ativo da recepção, defendido por Wolfgang Iser, assim como 

também é afirmado por Proust, Eco, Chartier, Zilberman, Kleiman, Ricoeur, Martins, 

Boff, Manguel, Sant’Anna e Sartre.  

Em relação ao relato de viagem e sua escrita, nos apoimos na teoria de 

François Moureau e Carolina Depetris, a fim de discutir as características deste 

gênero e suas singularidades que o aproximam do fictício e imaginário. Para 

estudarmos melhor o período histórico do Século das Luzes e compreender a 

relação ultramarina entre o Velho Mundo e o Novo Mundo,  baseamos a pesquisa 

nos seguintes autores: Martin Page, Miguens, Arno Wehling, Maria Wehling, 

François Laplantine, Felipe Deveza, Jean França, Paul Hazard, Mary Del Priore, 

Guinzburg, Darton, Falcon, Jonathan Israel, Gerbi, Norbert Elias, Leandro Karnal, 

entre outros. 

Nossos objetos de estudo também foram analisados a partir das contribuições 

sobre a hermenêutica do "outro" proposta por Michel Certeau na obra L’écriture de 

l’histoire, que consiste em transportar a retomada do conhecimento sobre si pelo 

intermédio do "outro", ou seja, parte do seu conhecimento de mundo para o 

conhecimento de um outro mundo, observando as suas transformações e 

retornando a si, transformando-se a partir do contato com o "outro", seja esse 

contato pela leitura sobre o tempo passado ou por uma obra literária. Além disso, as 

relações de e com o "outro" também foram pensadas com base nos textos de 

Rousseau, Montaigne, Todorov e Bhabha. 

Para a leitura que pretendemos fazer, o trabalho foi dividido em três capítulos. 

No primeiro, intitulado Passeios por uma França do século XVIII: entre o navio de 

Bougainville e as reflexões de Diderot, procuramos compreender o século XVIII – 

Século das Luzes – e os seus antecessores, principalmente meados do século XVII, 

a partir do qual começa a crise da mentalidade europeia e a instalação de um novo 

paradigma. Ainda nesta seção, é feito um breve resumo das duas obras analisadas 
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e a contextualização histórica das mesmas, além de uma breve apresentação dos 

treze viajantes anteriores a Bougainville - e que o mesmo cita em seu discurso 

preliminar. Tal estudo nos ajudará a compreender o projeto de viagem empreendido 

por Bougainville e o posicionamento filosófico de Diderot, auxiliando na análise dos 

pontos de contato e conflitos entre as duas obras, buscando sempre a visão de um 

em relação ao outro. 

No segundo capítulo, intitulado O candelabro e o Sol: Diderot e Bougainville 

em suas leituras de mundo, apresentamos a concepção de leitura que adotamos ao 

longo da pesquisa, enfatizando os conceitos de leitura que acreditamos serem ideais 

a partir dos teóricos já citados13 anteriormente. Ainda nesta seção, priorizando as 

discussões sobre o jogo de leituras que se forma entre as duas obras, destacamos a 

importância da narração e dos contadores de história, baseando nossa discussão no 

texto O Narrador, de Walter Benjamin. A partir das reflexões feitas pelo teórico 

Roger Chatier, também é trabalhado o processo de apropriação e criação durante o 

ato de ler e, consequentemente, para a escrita, buscando algumas referências 

usadas por Bougainville e por Diderot. Ainda nesta segunda parte do trabalho, 

analisamos a construção e destruição do ambiente considerado "paraíso", além das 

possíveis relações com o "outro", fundamentando a discussão a partir da obra de 

Las Casas, O paraíso destruído. 

O terceiro e último capítulo - A ilusão de realidade e os conflitos das 

narrativas: convergências e divergências entre o autor-viajante e o escritor - aborda 

a relação entre o real, fictício e imaginário, refletindo sobre o papel da memória na 

produção do relato de viagem e pensando no ato de esquecer como um instrumento 

de poder do escritor de relato de viagem, não apenas sobre o leitor convencional, 

mas também, como no caso de Bougainville, um instrumento de poder sobre quem 

encomendou o relato. Como fundamentação teórica desta temática, incluimos os 

seguintes estudiosos: Pierre Nora, Halbwachs, Ramos, Pollak, Santos e Said. Nesta 

seção, também analisamos as intertextualidades presentes nas duas obras, para 

que possamos diferenciar a viagem física e a viagem imaginária, bem como 

apresentar as convergências e divergências de opinião entre os dois autores, 

fazendo considerações sobre o navegador que, antes de seu escrito foi leitor, 

principalmente, de outros relatos de viagem, e do escritor, que também é leitor da 

                                            
13 Iser, Proust, Eco, Chartier, Zilberman, Kleiman, Ricoeur, Martins, Boff, Manguel, Sant’Anna e 

Sartre. 
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literatura de viagem. Para essa tarefa, contamos com o auxílio de Léry, Pigafetta, 

Thévet, Camões, Las Casas e o próprio Bougainville (para Diderot). Este último item 

também apresenta uma análise sobre o fato dessas leituras e releituras nos 

auxiliarem na reflexão sobre a questão da verdade ou ficção na literatura de viagem, 

além de observarmos se há um redimensionamento questionador e pessoal de 

Diderot frente à obra de Bougainville e percebermos de que modo os discursos 

proferidos pelas personagens de seu conto podem atuar na mentalidade de sua 

época e em períodos históricos posteriores. 
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1. Passeios por uma França do 

século XVIII: entre o navio de 

Bougainville e as reflexões de 

Diderot 

 

Verde ou azul, liso como um espelho ou 
ondulado pelo vento, morno ou gelado, calmo ou 
catastrófico, o mar, aos olhos dos marinheiros, 
nunca é o amigo fiel, confiável, ele é estranho 
ao homem, instável ou, no melhor dos casos, 
indiferente, mas pode ser o Mar Tenebroso, 

superfície que dissimula infernos insondáveis, 
ameaça jamais afastada de suplícios da fome, 

da sede e de morte lenta... Os portos dos 
marinheiros são, raras vezes, traços de união 
entre a terra e o mar, muito freqüentemente 

são cidadelas terrestres opostas ao mar.  
(FÖEX, 1964, p.11) 
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1. Passeios por uma França do século XVIII: entre o navio de Bougainville 

e a escrivaninha de Diderot 

 

 

 Apenas com uma diferença de idade de 16 anos, Louis Antoine de 

Bougainville e Denis Diderot, homens contemporâneos no século XVIII, 

compartilharam do mesmo cenário social – mesmo período histórico -, porém, 

atuaram como agentes históricos em palcos diferentes da sociedade, como veremos 

ao longo deste trabalho. 

Sabemos, através de estudos biográficos, que o primeiro foi um oficial, 

navegador e escritor francês. Ao longo de sua trajetória, o que fica mais evidente é a 

construção de seu discurso convergente aos interesses do aparelho estatal.  

Por optar em ser um homem a serviço do rei no além-mar, ele passa a ser 

também um agente político, servindo a uma França absolutista e opressora.  O 

viajante francês que, a serviço do Estado, se lança ao mar a fim de cumprir a missão 

de navegar ao redor do mundo não só contribui com a descoberta e exploração de 

novos territórios como também fortalece o projeto colonial francês. 

Ainda no mesmo cenário setecentista, Diderot vive em uma França 

paupérrima e com vários problemas sociais. O rei Louis XV imperava concomitante a 

grande injustiça social, na época do Antigo Regime. A sociedade francesa era 

estratificada e hierarquizada, apresentando a seguinte pirâmide social, a começar 

pelo topo: clero, nobreza e o Terceiro Estado.  
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1.1 Um pouco da história... 

 

 

A literatura e as artes, assim como a filosofia francesa, estiveram atreladas 

aos movimentos políticos e econômicos que banhavam a França desde o século 

XVI. No calor da Guerra dos Cem Anos, percebe-se a inspiração para a composição 

de textos literários, como foi o caso da clássica peça teatral “Henrique V”, de William 

Shakespeare, encenada pela primeira vez em 1599, que destaca a batalha de 

Agincourt, ocorrida em 1415, na qual percebemos a campanha do reino inglês em 

sua invasão à França.  

O conflito entre ingleses e franceses perdurou entre os anos de 1337 a 1453, 

ocorrendo sobre territórios do Norte da França. Esse período conturbado fez com 

que Inglaterra e França contraíssem muitas dívidas no momento em que os reinos 

ibéricos estavam em ascensão marítima e as cidades italianas de Génova e Veneza 

dominavam o comércio com o Oriente através do Mar Mediterrâneo.  

Já Portugal, desde 1415, se aventurava em desbravar a costa da África em 

busca de nova rota para as Índias. Segundo Martin Page, a empreitada portuguesa 

não encontrava grandes competidores, pois: 

 
 
 
 

Os norte-europeus tinham uma visão arraigada das fantasias de 
ficção científica dos eruditos medievais, em que havia terras 
povoadas por homens sem rosto ou pescoço, com olhos enfiados nos 
ombros e bocas nos abdomens. (...) Os portugueses exploravam a 
sua fama de marinheiros, valorizando estes mitos juntos aos povos do 
Norte da Europa. Havia serpentes gigantes que se dissolviam no 
contacto com a água. Dizia-se que as tripulações dos navios 
flamengos que tinham naufragado, na sequência da aventura que 
constituía a costa ocidental da África, foram cozinhadas vivas em 
potes e servidas como refeições às gentes locais. (PAGE, 2008, p. 
125-126) 

 
 
 
 
 

O espírito desbravador de Cristóvão Colombo impulsionou o navegante 

genovês a buscar junto aos navegadores de Sagres, em Portugal, o 

desenvolvimento de um projeto de circunavegação no sentido leste para oeste. O 

projeto de Colombo consistia em navegar para o ocidente, dando a volta ao mundo, 
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até que chegasse à parte oriental, pois ele defendia a ideia de que o mundo era 

redondo, segundo a perspectiva de Galileu.  

A princípio, o rei D.João II não considerou viável a proposta do navegador 

genovês. Portugal, naquele momento, já avançava ao sul da costa ocidental africana 

e o comércio com a África era, para o governo português, mais vantajoso naquele 

momento, pois Bartolomeu Dias acabava de ultrapassar os limites do Cabo da Boa 

Esperança.   

Entretanto, Cristóvão Colombo não perdeu a vontade de se aventurar.  O 

desbravador encontrou na Rainha de Castela e no Rei de Aragão patrocínio para o 

desenvolvimento do seu projeto. Naquele momento, Espanha e Portugal conflitavam 

politicamente sobre o espaço marítimo e dividiram a área de navegação do Oceano 

Atlântico através do Tratado de Alcáçovas14.   

Esse mesmo tratado pode ter sido o provável motivo para o monarca 

português não ter apoiado o projeto do navegador genovês, evitando, assim, 

desrespeitar o acordo ultramarino feito com Aragão e Castela.  

 Através do projeto de navegação de Colombo, a Espanha se tornou, da noite 

para o dia, o país mais rico do mundo e Portugal, graças à rota de Vasco da Gama, 

se tornou o responsável pelo maior elo comercial entre o Oriente e o Ocidente.  

Com a Bula Inter Coetera15 e, posteriormente, o Tratado de Tordesilhas16, o 

recente continente descoberto por Colombo foi dividido entre as nações ibéricas. 

Enquanto isso, o reino francês ainda se recuperava dos custos da Guerra dos Cem 

Anos.  

O Pau-Brasil, principal produto têxtil utilizado pela indústria europeia para o 

tingimento de tecidos, foi descoberto na costa da América do Sul. Além disso, o 

ouro, a prata e pedras preciosas, como a jade, foram usurpados pelos espanhóis da 

América Hispânica.  

                                            
14

 Em 1479, foi dividido o território do oceano Atlântico através de um paralelo traçado ao Sul do 
arquipélago das Canárias, reconhecendo o exclusivo poder português nos territórios ao sul da linha 
imaginária, garantindo aos espanhóis o mesmo beneficio sobre o lado norte. 
15

 Em 04 de maio de 1493, mediada pelo Papa Alexandre VI, para evitar conflitos entre portugueses e 
espanhóis sobre possíveis territórios no continente americano, criou-se um meridiano imaginário a 
cem léguas a oeste do arquipélago dos Açores, cabendo aos espanhóis a exclusividade sobre o 
território a oeste e a Portugal, a leste. 
16

 Em 07 de julho de 1494, foi acordada a criação de um meridiano que limitou as investidas 
portuguesas no continente americano, a parte oeste da linha imaginária que se localizava a 370 
léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, cabendo a Espanha todas as possessões ocidentais. 
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A contestação de posse desses territórios feita pelo rei da França, Louis XII, 

somando-se aos navios de guerra que não eram mais utilizados desde o fim da 

Guerra dos Cem Anos, fez com que surgissem incursões de corsários17 em busca 

do “ouro vermelho” para sua comercialização na Europa. Essa atividade econômica 

foi a principal fonte de capital dos reinos ingleses e franceses e possibilitou a 

colonização de possessões ultramarinas por essas nações.  

A estratégia utilizada pela Inglaterra, Holanda e França, para obter recursos 

para a navegação, era conceder a patente de corsário para seus comandantes do 

mar. Com isso, afirma Miguens (2014, p. 188), formavam-se milícias que navegavam 

sob a tutela de um país, pilhando embarcações de outras nações pelos mares. 

O Continente Americano se transformou na região predileta para o ataque dos 

corsários franceses e ingleses, principalmente pela proximidade com a Europa e o 

grande fluxo de ouro, prata e pedras preciosas, que eram explorados pelos 

espanhóis. Ainda segundo Miguens: 

 
 
 
 
A Espanha não conseguiu povoar e muito menos manter ou exercer o 
controle sobre todas as ilhas do Caribe. Muitas delas e grande extensão do 
litoral costeiro do Novo Mundo ficaram sem autoridade nem proteção militar, 
tornando-se base de piratas e novos corsários, que viviam em comunidade e 
dividiam o botim conforme a categoria hierárquica, esforço e valor. 
(MIGUENS, 2014, p. 194-195) 
 
 
  

 

Graças às investidas dos “lobos dos mares” em território ultramarino 

espanhol, a Holanda, a Inglaterra e a França conseguiram reter capital necessário 

para investir em missões de posse de novos territórios em toda a América. 

As incursões francesas na costa americana, em especial o desbravamento do 

rio São Lourenço (Canadá), em 1534, feito por Jacques Cartier, e o fluxo de venda 

de pele de castor para a indústria têxtil europeia também geraram capital para 

maiores investimentos na expansão dos franceses para o ultramar. 

O Rei francês Francisco I (1494-1547) foi um dos grandes incentivadores da 

atividade corsária. O monarca fez alianças importantes com o pirata Jeireddín 

                                            
17

 Corsário é um tipo de pirataria no qual as investidas são compartilhadas entre os reis de um 
determinado país e os corsários, cabendo a estes últimos a parte inferior na divisão, o que 
geralmente era em torno de 5%. 
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Barbarroja e o Sultão Suleiman El Kanuni que, concomitantemente, atacavam as 

rotas espanholas para as Índias Orientais e para a América. Segundo Miguens:  

 
 
Em meados do século XVI, o mar das Antilhas já estava cheio de piratas, na 
maioria franceses; começam então a ser relatados ataques, não só a barcos 
mercantes, mas também às populações costeiras onde os habitantes, com 
seus pertences, tinham que se internar nos montes onde os piratas não se 
atreviam a chegar; mas tinham que negociar um resgate para que seu 
povoamento não fosse incendiado. (MIGUENS, 2014, p. 203-204) 

 

 

Regiões portuárias como Havana, San Domingo, San Germán, Porto Rico, 

Santiago de Cuba, Santa Marta e Cartagena das Índias eram as mais frágeis, 

principalmente a última, que era um porto de grande fluxo aurífero do escoamento 

da mineralogia para o porto de Sevilha. 

Enquanto a atividade dos corsários crescia nas águas do Caribe, ao mesmo 

tempo, na Europa, as 95 teses de Matin Lutero, fixadas na porta da igreja de 

Wittenberg, repercutiram por todo o continente, iniciando-se o movimento da 

Reforma Protestante. A aceitação das ideias de Lutero na Europa ganhou forças na 

Holanda, Inglaterra e França. Além disso, destaca-se a influência luterana sobre 

João Calvino, que foi o maior representante do protestantismo francês, atraindo 

banqueiros e burgueses para a nova forma de pensar o cristianismo, criando o 

calvinismo. 

Amsterdã, Londres e Paris rapidamente perceberam o aumento da 

religiosidade protestante em seu território. Excetuando-se as Províncias dos Países 

Baixos, a liberdade de crença religiosa não era algo amplamente difundido na 

Europa quinhentista. Por isso, o século XVI foi marcado por constantes conflitos 

religiosos entre católicos e protestantes. Se por um lado as ideias do protestantismo 

cresciam na Europa, por outro lado a igreja católica ampliou o seu controle sobre a 

sociedade com a restauração do Tribunal do Santo Ofício e buscou ampliar seus 

fiéis através da ferramenta da Companhia de Jesus nos continentes americano, 

africano e asiático.  

Em 1554, o rei francês Henrique II solicitou a Nicolas Durand de Villegagnon 

uma expedição para a América que buscasse um território favorável para receber os 

protestantes franceses que se interessassem em migrar. Foi, então, fundada a 

“França Antártica”. Arno Wehling e Maria José Wehling afirmam: 
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Ao chegar, Villegaignon construiu uma fortificação e consolidou a aliança 
que os franceses já tinham com os tamoios, condição indispensável ao 
sucesso da “França Antártica”, como chamou o seu empreendimento. 
[...] Entre 1555 e 1556, por absoluta falta de recursos, o governo da 
Bahia não importunou os franceses. Mas as dissensões na França 
Antártica eram grandes. Alguns colonos tinham saído da prisão 
diretamente para a aventura na América. As mulheres eram escassas e 
nem Villegaignon nem os missionários católicos ou huguenotes viam 
com bons olhos o concubinato com os indígenas. Os tamoios, por sua 
vez, não se sentiam à vontade com a disciplina militar imposta pelo 
fundador da colônia. Os adeptos de ambas religiões desentendiam-se 
com frequência. O franciscano André Thévet, que veio com Villegaignon, 
e o protestante Jean de Léry, um dos enviados de Calvino, deixaram 
relatos polêmicos que mostram as dificuldades desses anos. (WEHLING; 
WEHLING, 2012, p. 96) 

 

 

Esse novo território foi o ambiente que transformou o jovem sapateiro e pastor 

calvinista Jean de Léry em um dos mais importantes escritores franceses do gênero 

relato de viagem.  

Enquanto isso, na cidade de Paris, em 24 de agosto de 1572, na noite de 

festividades do dia de São Bartolomeu, houve a morte de diversos líderes calvinistas 

por investidas católicas. Os conflitos entre católicos e protestantes também 

estiveram ambientados na Ilha de Villegaignon, quando Jean de Léry se viu obrigado 

a viver entre os tupinambás, para evitar a morte eminente em decorrência de sua fé 

religiosa.  

A atividade colonial francesa, no litoral do Brasil, gerou tensões com os 

portugueses. O resultado do processo foi um conflito que resultou na expulsão dos 

franceses, comandada por Estácio de Sá. Assim, a cidade de Henriville, construída 

pelos franceses, foi destruída, dando lugar à construção da cidade colonial 

portuguesa do Rio de Janeiro. Isso gerou para os franceses a necessidade de 

buscar outros territórios para o seu projeto colonial.  

A fundação do Quebec e a colonização do Haiti, das Antilhas Francesas18, 

assim como a futura tentativa colonial da França Equatorial e a conquista da Guiana, 

fizeram com que o aparelho burocrático do Estado francês se expandisse, pois era 

necessário ampliar o controle sobre o comércio e a produção colonial.  

O alto custo desse aparelho burocrático do Estado, associado ao estilo de 

vida da corte de Louis XIV, fez com que a onerosidade do Estado fosse pago não só 

                                            
18

 Um conjunto de ilhas, entre as quais: Martinica, Guadalupe, São Bartolomeu e São Martinho. 
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por suas colônias, mas também pelo povo francês, através de impostos mais 

"pesados".  

Esta dinâmica política-econômica fez com que a França mergulhasse na crise 

geral do século XVII, que acontecia em toda a Europa e que, no caso francês, foi 

aprofundada graças ao seu envolvimento na Guerra dos Trinta Anos, conflito que 

teve como cenário as regiões dos povos germânicos e a mediação da França com a 

Suécia, para a paz na região e a consequente atenuação dos poderes da dinastia 

dos Habsburgos da Áustria, na região.  

A excentricidade da dinastia Bourbon perdurou desde meados do século XVI 

até o final do século XVIII e comandou a França do Château de Versailles. Assim, a 

crise geral do século XVII, que foi superada em outros países da Europa, perdurou 

na França até o século XVIII. E foi nesse contexto que, em 1768, Bougainville 

reclamou a posse do Taiti para o Estado Francês. 

A primeira menção feita neste capítulo sobre a relação íntima entre política, 

literatura e filosofia, e todo esse contexto histórico, também nos faz lembrar os 

conflitos religiosos na França do século XVI, que encaminharam uma legião de 

protestantes para suas colônias na América do Norte e Sul.  

Jean de Léry, com Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, produziu, 

através de seu relato, elementos que serviram como base de reflexão filosófica na 

França, inspirando o surgimento da tese do bon sauvage. O que seria a discussão 

entre o direito natural e o direito civil sem compreender a vida humana em sua 

vivência distanciada da civilização? Foram justamente os relatos da vida na 

sociedade tupinambá que forneceram subsídios suficientes para aparelhar as 

reflexões filosóficas do Iluminismo. Assim também veremos como a experiência de 

Bougainville com o povo taitiano inspirou o pensamento de Denis Diderot no 

Supplément au voyage de Bougainville. 

A expansão territorial para o além-mar, especificamente as navegações 

francesas para o oceano Pacifico, dentro do contexto do maior projeto de expansão 

territorial vivido na Europa do século XVIII, foi o plano político e econômico de Louis 

XV, que proporcionou ao mundo o surgimento das duas obras, que aqui 

pretendemos analisar. Uma do gênero relatos de viagem e outra do gênero conto 

filosófico. Novamente os relatos vividos por um navegante forneceram subsídios 

para reflexões filosóficas. Bougainville e Diderot nos proporcionaram uma discussão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27un_voyage_faict_en_la_terre_du_Br%C3%A9sil
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aprofundada sobre conceitos como: etnocentrismo, eurocentrismo, relativismo19 e o 

aprofundamento sobre a questão do bon sauvage.  

Esse processo mercantil foi favorável à ampliação da literatura de viagem, 

pois, junto com as comitivas comerciais, iam escritores (profissionais e amadores). 

Exemplo disso foi a produção da obra de Camões, Os Lusíadas, associada aos 

interesses comerciais portugueses liderados pelo navegador Vasco da Gama em 

busca de um caminho para as Índias.  

O que faria o rei francês Louis XV se interessar pelo projeto de 

circunavegação de Bougainville foi a percepção de que a criação de novas cartas 

náuticas, a aproximação de enviados franceses a territórios pouco explorados, assim 

como a aproximação, mesmo que ilicitamente com colonos de outras nações, 

forneceriam uma força política para ampliar o contato de Versailles com o mundo. 

Além disso, quanto mais os navegantes conhecessem o ultramar seriam facilitadas 

as aberturas de rotas comerciais que levariam os produtos franceses por todo o 

mundo.  

Nesse contexto, franceses, ingleses, portugueses, espanhóis e holandeses, 

com suas companhias de comércio, movimentaram os oceanos de todo o mundo, 

produzindo diversos relatos de viagem que fizeram parte do imaginário do homem 

moderno.  

Nas próximas páginas deste trabalho, conheceremos um pouco mais sobre 

esses dois escritores setecentistas que, tanto no campo da filosofia quanto no 

campo do relato de viagem, inspiraram diferentes interpreteções sobre o Novo 

Mundo e os povos desconhecidos das águas do Pacífico, atraindo diversos leitores, 

contemporâneos às obras ou não, em diversos lugares ao redor do mundo. 
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 Os conceitos de etnocentrismo, eurocentrismo e relativismo serão mais aprofundados no capítulo 2 

deste trabalho. 
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1.2 A volta ao mundo de Louis Antoine de Bougainville 

 

 

1.2.1 O viajante-escritor Louis Antoine de Bougainville 

 

 

Louis Antoine de Bougainville, militar e navegante francês, nasceu em 12 de 

novembro de 1729. Foi o mais jovem de três filhos de Pierre-Yves de Bougainville e 

Marie-Françoise d’Arboulin. Família originária de Picardie, norte da França, mudou-

se, depois de um tempo, para Paris.  

A família viveu na 21, Rue de la Barre du Bec. Atualmente, Rue du Temple. A 

mãe morreu em 1734, quando ele ainda tinha 5 anos e foi Charlotte, sua tia paterna, 

quem criou as crianças. 

Na juventude, estudou direito, mas logo abandonou a profissão. Em 1753, 

entrou no exército, no corpo dos mosqueteiros. Com 25 anos, publicou um tratado 

de cálculo integral como suplemento do tratado de De l'Hôpital, Des infiniment petits. 

Conforme Jay Caplan (1986, p. 82), Bougainville produziu o tratado de cálculo 

integral (Traité du calcul intégral) sob orientação especial de D’Alambert. Em 12 de 

outubro de 1754, foi enviado a Londres como secretário da embaixada da França e 

se tornou membro da Royal Society. 

Primeiro ajudante (aide de camps) de Montcalm, em 1756, ao lado do qual 

combateu, em 1759, tornou-se capitão de fragata em 1753 e tentou em vão 

colonizar as ilhas Malvinas (1763-1765). Participou ativamente da guerra franco-

inglesa no Canadá e realizou três viagens às Malvinas, com interesse de transportar 

os colonos canadenses para as ilhas. Mesmo com as enormes perdas da guerra, 

procurou convencer o governo francês a reforçar as frotas naval e mercantil, com a 

finalidade de alargar e recuperar o império francês. Nos mares do Sul, segundo o 

militar-viajante, os franceses encontrariam as especiarias, o ouro e produtos 

tropicais perdidos para os ingleses. Os novos territórios forneceriam ainda 

elementos preciosos para a História Natural. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosqueteiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_integral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Fran%C3%A7ois_Antoine,_Marqu%C3%AAs_de_l%27H%C3%B4pital
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106134p.modeAffichageimage.r=louis+antoine+de+bougainville.langFR.f1.pagination
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph_de_Montcalm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Malvinas
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Em 1766, ele recebeu de Louis XV de França a missão de navegar ao redor 

do globo em uma expedição com um naturalista, um cartógrafo e um astrônomo. Foi 

essa missão que originou o relato de viagem Voyage autour du monde. O texto é 

dividido em dezesseis capítulos que apresentam os locais visitados por Bougainville, 

descrições geográficas, referências sobre fauna e flora e alguns episódios curiosos 

vivenciados ao longo da viagem, além de sua passagem pelo Taiti. 

 

 

1.2.2  Os treze viajantes anteriores a Bougainville...
 

 

 

Com a realização dessa expedição, Bougainville tornou-se o décimo quarto 

navegador da história, e o primeiro francês a conseguir o feito que revigorou a 

França. No discurso preliminar de seu relato, o viajante reconhece a importância dos 

outros treze navegantes como grandes contribuidores para a criação de sua própria 

rota, pois analisando-a percebemos algumas semelhanças entre elas.  

Além disso, aproveita para enaltecer a si mesmo, comentando, ainda em seu 

discurso preliminar, o fato de nenhum desses treze homens pertencerem à nação 

francesa, e que apenas seis deles – Magalhães, Drake, Lemaire, Roggewin, Byron e 

Wallis - fizeram a viagem com o espírito  de descoberta. Embora a finalidade 

principal de alguns desses navegantes tenha sida a atividade de corsário, eles não 

deixaram de desbravar rotas, como Francis Drake, que foi o primeiro navegador a 

passar pelo Cabo Horn, no sul do continente americano, através do Cabo Drake20.  

 Os outros navegantes tinham apenas o interesse de enriquecer com compras 

feitas com os nativos e pilhagens das cidades coloniais espanholas. Faziam isso 

seguindo rotas já conhecidas e sem interesse em conhecer o globo terrestre. 

O primeiro a aparecer na lista dos treze homens é Fernão de Magalhães, 

navegador português que, a serviço do rei da Espanha, efetuou a primeira viagem 

ao redor do mundo, sendo o primeiro a chegar à Patagônia, e morto em uma batalha 

em Cebu, nas Filipinas, no curso da expedição que foi finalizada por Sebastião 

Elcano.  Magalhães foi de grande importância por ter sido o primeiro a cruzar as 

águas do Atlântico para o Pacífico. Além disso, foi o descobridor de uma rota que 

                                            
20

 O cabo leva o nome do navegador justamente por ter sido ele o primeiro a passar pela região. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XV_de_Fran%C3%A7a
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otimizou o tempo de navegação ao cruzar o estreito que recebeu o seu sobrenome, 

o Estreito de Magalhães. 

O segundo de sua lista foi Sir Francis Drake. O cavaleiro da rainha da 

Inglaterra passou a vice-almirante da Grã-Bretanha. Renomado corsário, realizou 

sua primeira circunavegação como responsável pela reestruturação nas defesas das 

cidades da América espanhola banhada pelo oceano Pacífico e, principalemente, no 

mar do Caribe, quando capturou Cartagena das Indias, principal porto de 

escoamento de produtos da América espanhola para Sevilha. Ficou conhecido por 

ter sido o homem que liderou a esquadra inglesa contra a armada espanhola. 

Segundo Silvia Miguens: 

 
 
 
Francis Drake, pirata, comerciante de escravos e saqueador inglês, graças 
a toda a sua audácia e irreverência, foi nomeado Vice-almirante pela 
Royal Navy e Sir pela rainha Isabel I. Seu passatempo era abordar, roubar 
e inclusive sequestrar todo navio e, com maior intemperança, os 
espanhóis, tornando-se um herói para a Royal Navy e , para a Armada 
espanhola, um bandido desprezível. (MIGUENS, 2014, p. 275-276) 

 

 

Assim como Francis Drake, além de ter se dedicado ao corso, Cavendish foi 

cavaleiro da rainha britânica e teve importante participação no processo de 

colonização da Virgínia. E, em 1586, no comando de uma frota de três navios, o 

aprendiz de Francis Drake tornou-se o terceiro homem a dar a volta ao mundo.  

Em quarto lugar, aparece o também corsário Olivier Van Noort. O primeiro 

holandês a dar a volta ao mundo teve como intuito atacar as colônias espanholas no 

Pacífico e comercializar especiarias nas Índias. Embora tenha conseguido executar 

a viagem, ele retornou a Rotterdã com apenas 45 sobreviventes, um total de, 

aproximadamente um quinto de seus homens. Segundo Jean França, na obra 

Piratas no Brasil,  

 

 

O experiente corsário holandês, Oliver Van Noot ancora próximo à 
entrada da baía de Guanabara e faz contato com o governador-geral 
D. Francisco de Sousa, que estava de visita à capitania, alegando 
necessitar se abastecer de víveres. Alguns homens desembarcaram 
em uma enseada próxima ao Pão de Açúcar e são surpreendidos 
pelos da terra. Após uma série de peripércias, que envolve troca de 
prisioneiros, a frota parte e termina por completar uma viagem de 
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circum-navegação pontuada por ações de saques e pilhagens. 
(FRANÇA, 2012, p. 311) 

 

 

 

George Spilberg21, corsário oficial da Holanda, partiu em 8 de agosto de 1614 

com seis navios, retornando apenas com dois deles, em 1 de julho de 1617. Fez 

rotas nas costas do Peru e do México, atacando a Baía de Acapulco. Além disso, 

para empreender a sua viagem, saqueou a cidade brasileira de São Vicente. No 

entanto, o empreendimento do oficial se desenvolveu sem grandes descobertas. 

 Quase no mesmo período, de nacionalidade holandesa, Jacques Lemaire22 e 

Willem Schouten também eram corsários oficiais. Saíram da Holanda em 14 de 

junho de 1615, retornando em 1617. Eles conseguiram concluir toda a viagem com 

apenas dois navios. Descobriram diversas ilhas no Pacífico, mas Lemaire morreu de 

febre nas Ilhas Mauricio, deixando apenas Schouten à frente dos dois navios, à 

chegada à Holanda. 

Jacob L’Hermite e John Hugo Schapenham, holandeses, que partiram dos 

Países Baixos, em 29 de abril de 1623, com onze navios , finalizaram a 

circunavegação com apenas um. Eles tiveram como principal objetivo a tentativa de 

conquistar o Peru.  Jacob acabou morrendo quando passava pela Indonésia. O 

projeto da circunavegação foi um empreendimento da Companhia das Índias 

Orientais. 

 O oitavo homem da lista é William Ambrose Cowley, bucaneiro inglês, que, 

partindo da Virgínia, nos Estados Unidos, foi o primeiro navegante a iniciar uma 

viagem em torno do mundo saindo do continente americano. Sua circunavegação foi 

concluida quando desertou da diligência dos capitães David e Eaton, em 1686, 

durante uma empreitada do grupo nas Índias Orientais, publicando suas memórias 

de viagem em 1699.  

Em seguida, aparece Woodes Rogers, capitão de corso inglês, que partiu 

com dois navios de Bristol, em 2 de agosto de 1708, retornando a Downs com os 

mesmos navios em 1 de outubro de 1711. Ele se tornou famoso por ter sido o 

                                            
21

 A grafia no corpo deste texto segue como Bougainville apresenta em seu discurso preliminar. No 
entanto, também aparece grafado por memorialistas como Joris van Spielbergen.  
22

 A grafia no corpo deste texto segue como Bougainville apresenta em seu discurso preliminar. No 
entanto, também aparece grafado por memorialistas como Jacques Le Maire. 
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primeiro a utilizar amenidades sanitárias23 em seus navios. Além disso, segundo 

David Cordingly (1995, p. 18), ficou conhecido pela sua atuação em batalhas nos 

territórios coloniais da Inglaterra, França e Espanha.  

Dez anos depois, Roggewein, alemão a serviço da Holanda, descobridor da 

Ilha de Páscoa e da Samoa, realizou uma viagem desbravadora. Partiu de Texel, na 

Holanda, em 20 de maio de 1721, com três navios, retornando com apenas um, em 

11 de julho de 1723, após ter tido seus outros navios confiscados pela Companhia 

das Indias Ocidentais.  

O décimo primeiro viajante é George Anson. O capitão inglês que lutou por 

sete anos contra a França fez sua navegação global em quatro anos. Ele partiu de 

St. Helens, em 18 de setembro de 1740, à frente de seis navios. Teve dois deles 

naufragados no cabo Horn, um encalhado e outros dois perdidos, retornando com 

apenas um para Spithead, na Inglaterra, em 15 de junho de 1744. 

O décimo segundo homem foi John Byron, capitão inglês, conhecido por ter 

feito a mais curta viagem de circunavegação, em apenas 22 meses. Iniciou sua 

expedição em 20 de junho de 1764 com dois navios e, logo no inicio da viagam, na 

Antígua, teve problemas técnicos, o que fez com que um de seus navios retornasse 

para Downs, na Inglaterra. Passou pela costa do Rio de Janeiro, sendo impedido de 

aportar na Baía de Guanabara. Foi homenageado ao ter o ponto mais oriental da 

Austrália com seu nome, o Cabo Byron. 

Dois meses após o retorno do Commodore Byron, o capitão Samuel Wallis e 

Philip Carteret partiram da Inglaterra em julho de 1766, à frente dos navios Dolphin e 

Swallow. Os dois navios se separaram ao entrarem no oceano Pacífico. Este 

contratempo fez com que a data de retorno de Wallis fosse em maio de 1768, após 

ter descoberto o Taiti, e a de Carteret em junho de 1769.    
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 Local na proa do navio onde os tripulantes tinham uma cavidade arredondada a qual utilizavam 
para defecar e seus dejetos caiam diretamente no mar. Em geral, não havia privacidade e era 
utilizado por todos do navio. 
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1.2.3 O 14◦ viajante e o início para a escrita de um relato de viagem... 

 

 

É possível observar todo o trajeto feito pelo viajante Louis Antoine de 

Bougainville e sua tripulação a partir do mapa a seguir, o qual ilustra o primeiro 

capítulo, no primeiro volume, de seu relato original.  
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O trajeto também é explicado pela personagem B à personagem A, nas 

primeiras páginas do texto filosófico Supplément au voyage de Bougainville, de 

Diderot. É no momento de apresentação da leitura do relato de viagem Voyage 

autour du Monde, que A e B conversam sobre a viagem de Bougainville : 

 

 
 
 
[...] 
A.— Seu curso foi longo?  
B. — Tracei-o sobre este globo.

24
 Estais vendo esta linha de pontos 

vermelhos?  
A. — Que parte de Nantes?  
B. — E corre até o estreito de Magalhães, entra no oceano Pacífico, 
serpenteia entre essas ilhas que formam o imenso arquipélago que se 
estende das Filipinas à Nova Holanda, roça Madagáscar e o cabo da 
Boa Esperança, prolonga-se até o Atlântico, segue as costas da África, e 
une uma de suas extremidades àquela de onde o navegador embarcou. 
[...] (DIDEROT, 1972, p. 143) 

 

 

O viajante e toda a tripulação partiram em 1766 com dois navios, La 

Boudeuse e L'Étoile. Saíram de Brest, em 5 de dezembro de 1766 com as 

embarcações, tendo o retorno de La Boudeuse em Nantes, em 6 de março de 1769, 

enquanto L’étoile retornou para Rochefort em 24 de abril de 1769. 
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 O roteiro indicado é o da própria Viagem, segundo o mapa geral estabelecido por Bougainville. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voyage_autour_du_Monde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voyage_autour_du_Monde
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O navegador parte da França passando pelo oeste do Cabo Verde, rumando, 

primeiramente, ao Rio de Janeiro, Montevidéu e Ilhas Malvinas. A sequência da 

viagem passa pelo Estreito de Magalhães, Terra do Fogo, em direção ao Taiti. Ainda 

no oceano Pacífico, passa pelo arquipélago de Cyclades, posteriormente pela 

Bretanha, Moluques e Batávia, depois pelo arquipélago de Bourbon, passando ao 

sul de Madagascar e contornando o cabo da Boa Esperança, passando ainda pela 

Ilha de Santa Helena. E, em seu rumo ao Atlântico Norte, cruza o Cabo Verde por 

oeste e o Açores por leste. 

Sobre parte do objetivo de sua viagem, Bougainville escreve: 

 

 

Em fevereiro de 1764, a França havia começado a se estabelecer nas 
ilhas Malvinas. A Espanha reivindicou essas ilhas, como sendo uma 
dependência do continente da América meridional; e como seu direito foi 
reconhecido pelo rei, recebi ordens de devolver nossas instalações para 
os espanhóis e de me dirigir, em seguida, para as Índias Orientais, 
atravessando o mar do Sul entre os trópicos.  Para tal expedição, deram-
me o comando  da fragata la Boudeuse,  com vinte e seis canhões de 
doze libras e, nas Ilhas Malvinas, eu devia me unir ao navio l’Étoile, 
destinado a  trazer os alimentos necessários para a nossa longa viagem 
e a me seguir durante o  resto da campanha.

25
 (BOUGAINVILLE, 1989, 

p. 21) 
 
 
 

 

Ele também esteve no Rio de Janeiro em 1767, quatro anos após a guerra 

dos sete anos26, e reuniu dados sobre as fortificações, administração e comércio. 

Mas não foi o Brasil, nem o Rio de Janeiro, a “menina dos olhos de ouro” do relato 

do viajante. Pelo contrário, no Rio de Janeiro, de início, recebeu boa acolhida das 

                                            
25 Dans le mois de février 1764, la France avait commencé un établissement aux îles Malouines. 

L’Espagne revendiqua ces îles, comme étant une dépendence du continent de l’Amérique 
mériodionale; et son droit ayant été reconnu par le roi, je reçus l’ordre d’aller remettre nos 
établissements aux Espagnols, et de me rendre ensuite aux Indes orientales, en traversant la mer du 
Sud entre les tropiques. On me donna pour cette expédition le commandement de la frégate la 
Boudeuse, de vingt-six canons de douze, et je devais être joint aux îles Malouines par la flûte l’Étoile, 
destinée à m’apporter les vivres nécessaires à notre longue navigation et à me suivre pendant le reste 
de la campagne. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 21) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
26

 A guerra dos sete anos durou de 1756 a 1763. Foi um conflito ocorrido durante o reinado de Louis 
XV e envolveu países da Europa.  França, Áustria e seus aliados 
(Saxônia, Rússia, Suécia e Espanha) constituíam um grupo e a Inglaterra, Portugal, 
a Prússia e Hanôver, outro. Muitos foram os motivos que serviram para desencadear a guerra. 
Destacamos: a preocupação das potências europeias com o crescente prestígio e poderio 
de Frederico II, o Grande, Rei da Prússia; as disputas entre a Áustria e a Prússia pela posse da 
Silésia, província oriental alemã, que passara ao domínio prussiano em 1742 durante a guerra de 
sucessão austríaca; e a disputa entre a Grã-Bretanha e a França pelo controle comercial e marítimo 
das colônias das Índias e da América do Norte. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sax%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Han%C3%B4ver
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frederico_II_da_Pr%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%A9sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1742
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_sucess%C3%A3o_austr%C3%ADaca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_sucess%C3%A3o_austr%C3%ADaca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
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autoridades locais, mas, incidentes no sul, envolvendo portugueses e espanhóis, por 

causa do domínio das terras meridionais, em especial o controle das margens na 

Foz do Rio da Prata, provocaram mudança na atitude do vice-rei em relação aos 

franceses. Bougainville e seus oficiais foram proibidos de permanecer nos arredores 

da cidade, que se tornou capital da colônia em 1763, por ser considerada ponto 

estratégico para os interesses do ouro das Minas Gerais. 

 A zona de conflito criada pela disputa entre portugueses e esponhóis 

ocasionou o encurtamento do período de estadia dos franceses no Brasil, o que 

também prejudicou a pesquisa sobre as espécies de vegetais, pelo 

naturalista Philibert Commerson27, o qual assegurou sobre o Brasil que "esse país é 

o mais rico em plantas que eu já conhecera e que tinha encontrado tesouros para a 

botânica."28. 

Apesar do pouco tempo em terras brasileiras, Bougainville expressa um 

encantamento ao contemplar a paisagem local.  

 

 

Durante a nossa estadia no Rio de Janeiro , havíamos gozado da 
primavera dos poetas. A vista dessa baía sempre proporcionará um 
enorme prazer aos viajantes, especialmente àqueles que, como nós,  
estiveram por muito tempo privados da visão da vegetação, das casas e 
que viveram em climas onde a calma e o sol são raros. Nada é mais rico 
do que vislumbrar as paisagens disponíveis em todos os lugares e 
teríamos tido uma grande satisfação em desfrutar desse país 
encantador. Seus habitantes  demonstraram , da maneira mais leal, o 
desgosto  que lhes causou o mau procedimento do seu vice-rei  em 
relação a nós. Também nós lamentamos não poder  permanecer por 
mais tempo com eles.  Tantos outros viajantes já descreveram o Brasil e 
sua capital  que eu não diria nada que não fosse uma repetição 
enfadonha. O Rio de Janeiro, uma vez conquistado pelas armas da 
França, é bem conhecido por ela. Contentar-me-ei a entrar aqui em 
alguns detalhes acerca das riquezas do mercado dessa cidade e sobre a  
renda que o rei de Portugal retira dele.

29
 (BOUGAINVILLE, 1989, p.46-

47) 

                                            
27

 Philibert Commerson foi um naturalista que acompanhou a expedição de Louis Antoine de 
Bougainville. 
28

 “(...) ce pays était le plus riche en plantes qu’il eût jamais rencontré et qu’il y avait trouvé des trésors 
pour la Botanique.” (BOUGAINVILLE, 1989, p. 47) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
29

 Nous avions joui pendant notre séjour à Rio de Janeiro du printemps des poètes. La vue de cette 
baie donnera toujours le plaisir le plus vif aux voyageurs, surtout à ceux qui, comme nous, auront été 
longtemps privés de la vue des bois, des habitations, et qui auront vécu dans des climats où le calme 
et le soleil sont rares. Rien n’est plus riche que le coup d’oeil des paysages qui s’offrent de toutes 
parts, et c’eût été pour nous une vraie satisfaction de jouir de cette charmante contrée. Ses habitants 
nous avaient témoigné de la façon la plus honnête le déplaisir que leur causaient les mauvais 
procédés de leur vice-roi à notre égard. Aussi regrettâmes-nous de ne pouvoir rester plus longtemps 
avec eux. Tant d’autres voyageurs ont décrit le Brésil et sa capitale que je n’en dirais rien qui ne fût 
une répétition fastidieuse. Rio de Janeiro, conquis une fois par les armes de la France, lui est bien 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Philibert_Commerson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Philibert_Commerson
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A passagem do relato de viagem mencionada acima talvez explique o porquê 

das poucas páginas dedicadas ao Brasil, sobretudo ao Rio de Janeiro. Além do 

pouco período que estiveram no local referido, Bougainville demonstra ter sido leitor 

dos relatos de viagens produzidos por outros viajantes e, por isso, recusa-se a 

exercer o papel de mero repetidor do que todos os outros viajantes já disseram 

sobre as terras brasileiras. Ele sabia o quanto já se tinha falado em muitos outros 

relatos sobre o clima, a paisagem, a terra, a fauna e a flora do Brasil. Apenas para 

exemplificar, começamos pelos comentários de Vespúcio, em sua obra Novo Mundo 

– As cartas que batizaram a América30, ao destinatário Lorenzo di Médici: “ali o ar é 

muito temperado e bom e, pelo que pude conhecer (...), nunca houve peste ou outra 

doença oriunda da corrupção do ar” (VESPÚCIO, 2003, p.45). E continua:  

 

 

A terra daquelas regiões é muito fértil e amena, com muitas colinas, 
montes, infinitos vales, abundante em grandíssimos rios, banhada de 
saudáveis fontes, com selvas amplíssimas e densas, pouco penetráveis, 
copiosa e cheia de todo o gênero de feras. Ali principalmente as árvores 
crescem sem cultivador, muitas das quais dão frutos deleitáveis no sabor e 
úteis aos corpos humanos [...]. Se quisesse lembrar de cada coisa que ali 
existe e escrever sobre os numerosos gêneros de animais e a multidão 
deles, a coisa se tornaria totalmente prolixa e imensa [...]. Ali todas as 
árvores são odoríferas e cada uma emite de si goma, óleo ou algum 
líquido cujas propriedades, se fossem por nós conhecidas, não duvido de 
que seriam saudáveis aos corpos humanos. Certamente, se o paraíso 
terrestre estiver em alguma parte da terra, creio não estar longe daquelas 
regiões, cuja localização [...] é para o meridiano, em tão temperado ar que 
ali nunca há invernos gelados nem verões férvidos. (VESPÚCIO, 2003, p. 
46) 

 

 

Em 1663, outro visitante, o marujo inglês Edward Barlow comentou: “No que 

se refere ao clima, o inverno daqui é o nosso verão. E mesmo durante esse inverno, 

excetuando os dias de chuva, o clima é mais quente do que aquele que temos 

durante o verão”31. Ainda sobre o clima, podemos ressaltar as palavras utilizadas por 

                                                                                                                                        
connu. Je me contenterai d’entrer ici dans quelques détails sur les richesses dont cette ville est le 
débouché et sur les revenus que le roi de Portugal en tire. (BOUGAINVILLE, 2001, p.46-47) (Trad. 
Sandra Regina Guimarães) 
30

 VESPÚCIO, Américo. Novo Mundo – As cartas que batizaram a América. São Paulo: Planeta do 
Brasil, 2003. 
31

 Citação extraída da obra: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. A Construção do Brasil na Literatura de 
Viagem dos séculos XVI, XVII E XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. 
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Jean de Léry (1980, p. 111): “(...) bom clima da terra, sem geadas nem frios 

excessivos que perturbam o verdejar permanente dos campos e da vegetação (...)” 

Muitos são os trechos que poderíamos utilizar para exemplificar quantos 

navegantes e aventureiros já descreveram a natureza das terras brasileiras, mas 

encerramos nossas passagens ilustrativas com um relato de Flecknoe, um inglês, 

que em sua coleção de cartas intitulada Narrativa de dez anos de viagens na 

Europa, Ásia, África e América, a respeito do Rio de Janeiro, comenta:  

 

As aves são tão belas que poderíamos afirmar que a natureza aprendeu 
aqui os seus matizes antes de pintar as nossas. Conquanto os pássaros 
da Arábia sejam chamados aves do Paraíso, merece o Brasil o nome de 
Paraíso das aves. (FRANÇA, 1999, p. 38-39) 

 

 

Bougainville era conhecedor de todos esses comentários e, por esse motivo, 

dispensa repetir tais descrições. Por isso, o grande tesouro e o que chama atenção 

na sua obra é a visita à ilha de Taiti, em abril de 1768, e por pouco o viajante perdeu 

a oportunidade de se tornar seu descobridor, desconhecendo a visita anterior de 

Samuel Wallis, menos de um ano antes. De qualquer modo, ele se destaca por 

circular pelo oceano Pacífico.  

Em março de 1769, a expedição completou sua circunavegação e chegou 

em Saint-Malo, com a perda de apenas sete dos 200 homens que compunham a 

tripulação, fato excepcional naquela época, e um crédito extra ao bom comando da 

expedição de Bougainville. Sua viagem foi também excepcional pelo fato de ter sido 

a primeira a incluir uma mulher, Jeanne Barret32, governanta e amante do naturalista 

da expedição, Philibert Commerçon. 

 

 

 

 

 

                                            
32

 O nome de Jeanne Barret também aparece grafado como: Jeanne Baret e Jeanne Baré. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taiti
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_Wallis&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Naturalista
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1.2.4 O Taiti como o Jardim do Éden 

 

 

Descrevendo o Taiti, no livro Voyage autour du Monde, o escritor-viajante 

ofereceu a visão de um paraíso terrestre, onde homens e mulheres viviam felizes, 

em completa inocência, longe da corrupção da civilização. Ele ilustrou o conceito de 

"bom selvagem", e contribuiu para colocar em circulação os pensamentos de 

Montaigne e influenciar ainda mais as ideias de filósofos como Jean-Jacques 

Rousseau no século XVIII.  

O conceito de bon sauvage e a sensação de estar no Jardim do Éden 

contribuem ainda mais para a construção da imagem do paraíso, como para 

demonstrar o bom convívio entre o homem e a natureza.  

 

 

Eu me acreditava transportado para o jardim do Eden : percorremos uma 
planície gramada, coberta por belas árvores frutíferas e cortada por 
pequenos rios que mantêm um frescor delicioso, sem nenhum dos 
inconvenientes oriundos da umidade. Um povo numeroso goza ali  dos 
tesouros que a natureza, com as mãos cheias, despeja sobre ele. 
Encontrávamos, grupos de homens e mulheres, sentados à sombra dos 
pomares ; todos nos saudavam amistosamente ; aqueles que 
encontrávamos pelo caminho  colocavam-se de lado,  a fim de nos 
deixar passar ; em todos os lugares víamos reinar a hospitalidade, o 
repouso, uma suave alegria e todas as aparências de felicidade.

33
 

(BOUGAINVILLE, 1989, p. 138) 

 

 

 

Vemos, aqui, o retrato da perfeição. Frutos, água, o clima e a vegetação são 

convidativos ao passeio, o trabalho não se faz necessário. Inclui-se também a 

                                            
33

Je me croyais transporté dans le jardin d’ Eden : nous parcourions une plaine de gazon, couverte de 

beaux arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une fraîcheur délicieuse, sans 
aucun des inconvénients qu’entraîne l’humidité. Un peuple nombreux y jouit des trésors que la nature 
verse à pleines mains sur lui. Nous trouvions des troupes d’hommes et de femmes assises à l’ombre 
des verges ; tous nous saluaient avec amitié ; ceux que nous rencontrions dans les chemins se 
rangeaient à côté pour nous laisser passer ; partout nous voyions régner l’hospitalité, le repos, une 
joie douce et toutes les apparences du bonheur. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 138) (Trad. Sandra 
Regina Guimarães) 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voyage_autour_du_Monde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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receptividade e a cordialidade desse povo que ali está. Hospitalidade, alegria e 

felicidade são características observadas, a todo momento, por Bougainville.  

E quase num sentimento de devaneio, ele também nos faz penetrar no Jardim 

do Éden, fazendo com que escapemos das classificações e da linguagem mais 

científica, utilizada em grande parte de seu relato, como prova o fragmento a seguir:   

 

 
O povo do Taiti é composto por duas raças de homens muito diferentes 
que, no entanto, possuem a mesma língua, os mesmos costumes e 
parecem se misturar sem distinção. A primeira, e mais numerosa, produz 
homens com um porte físico maior: é comum vê-los medindo seis pés ou 
mais de altura. Eu nunca encontrei homens mais bem talhados, nem 
com melhores proporções corporais, para pintar Hércules ou Marte não 
encontraríamos, em lugar nenhum, modelos tão belos. Nada distingue os 
seus traços dos dos europeus; e, caso estivessem vestidos e vivessem 
menos ao ar livre e em pleno sol, seriam tão brancos como nós. Em 
geral, seus cabelos são escuros. A segunda raça possui uma estatura 
mediana, os cabelos crespos e duros como uma crina; sua cor e seus 
traços diferem pouco dos mulatos.

34
 (BOUGAINVILLE,  1989, p. 153) 

 

 

A alusão ao paraíso, apresentada acima, somada aos homens que compõem 

o primeiro grupo na divisão das raças contrapõe-se à animalização dos homens da 

segunda espécie, que está apresentada nas características físicas, mas, isso não 

interfere na inteligência, como o próprio viajante afirma: “O taitiano que embarcou 

conosco é dessa segunda raça [...]; mas ele possui em inteligência o que lhe falta 

em beleza."35 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 153) 

A nudez acompanhada de alguns adornos também é observada pelo viajante. 

As descrições normalmente são seguidas de comparações entre os hábitos e a 

cultura da população nativa e os da Europa.  

                                            
34 Le peuple de Tahiti est composé de deux races d’hommes très différentes, qui cependant ont la 

même langue, les mêmes moeurs et qui paraissent se mêler ensemble sans distinction. La première, 
et c’est la plus nombreuse, produit des hommes de la plus grande taille : il est d’ordinaire d’en voir de 
six pieds et plus. Je n’ai jamais rencontré d’hommes mieux faits ni mieux proportionnés ; pour peindre 
Hercule et Mars, on ne trouverait nulle part d’aussi beaux modèles. Rien ne distingue leurs traits de 
ceux des Européens; et, s’ils étaient vêtus, s’ils vivaient moins à l’air et au grand soleil, ils seraient 
aussi blancs que nous. En général, leurs cheveux sont noirs. La seconde race est d’une taille 
médiocre, a les cheveux crépus et durs comme du crin ; sa couleur et ses traits différent peu de ceux 
des mulâtres. (BOUGAINVILLE,  1989, p. 153) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
35

 “Le Tahitien qui s’est embarqué avec nous est de cette seconde race [...]; mais il possède en 
intelligence ce qui lui manque du côté de la beauté." (BOUGAINVILLE, 1989, p. 153) (Trad. Sandra 
Regina Guimarães) 
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Frequentemente, vemos os taitianos nus, sem outra vestimenta além de 
uma faixa que cobre as suas partes naturais. Os mais importantes, no 
entanto, geralmente se envolvem em uma grande peça de tecido que 
deixam cair até os joelhos. Essa é também a única vestimenta das 
mulheres, e elas sabem arrumá-la com arte suficiente para tornar esse 
simples ajuste suscetível de coquetismo. Como as taitianas nunca saem 
ao sol sem estarem cobertas por um pequeno chapéu feito de cana, 
guarnecido com flores que protege suas faces dos raios, elas são muito 
mais brancas que os homens. Elas possuem traços bastante delicados; 
mas o que as distingue é a beleza de seus corpos, cujos contornos não 
foram, de forma alguma, desfigurados por quinze anos de tortura. Além 
disso, enquanto na Europa as mulheres pintam as bochechas de 
vermelho, as do Taiti pintam a região dos rins e as nádegas de um azul 
escuro,  trata-se de um adorno e, ao mesmo tempo, de um sinal de 
distinção.

36
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 154.) 

 
  

 

 

Ainda sobre a nudez, a historiadora Mary Del Priore, em seu livro Histórias 

Íntimas – sexualidade e erotismo na história do Brasil37, nos faz entender o porquê 

do fascínio de muitos viajantes, incluindo Bougainville, em relação aos corpos nus 

dos nativos que habitavam os locais visitados.  

A referência que o viajante faz ao corpo nu das taitianas que não foram 

deformados por quinze anos de torturas, "Têm os traços bastante delicados, mas o 

que os distingue é a beleza de seus corpos cujos contornos não foram desfigurados 

por quinze anos de tortura." (p.154), tem a ver com a educação corporal que as 

jovens europeias recebiam antes de estarem em idade adequada para casar, por 

volta dos quinze anos de idade. Daí vem a ideia dos quinze anos de torturas, pois, 

durante o século XVIII, as mulheres usavam corpete por baixo dos longos vestidos a 

fim de apresentarem um padrão de beleza exigido na época. O acessório da moda 

                                            
36

 On voit souvent les Tahitiens nus, sans autre vêtement qu’une ceinture qui leur couvre les parties 
naturelles. Cependant les principaux s’enveloppent ordinairement dans une grande pièce d’étoffe 
qu’ils laissent tomber jusqu’aux genoux. C’est aussi là le seul habillement des femmes, et elles savent 
l’arranger avec assez d’art pour rendre ce simple ajustement susceptible de coquetterie. Comme les 
Tahitiennes ne vont jamais au soleil sans être couvertes, et qu’un petit chapeau de cannes, garni de 
fleurs, défend leur visage de ses rayons, elles sont beaucoup plus blanches que les hommes. Elles 
ont les traits assez délicats ; mais ce qui les distingue, c’est la beauté de leurs corps dont les contours 
n’ont point été défigurés par quinze ans de torture. Au reste, tandis qu’en Europe les femmes se 
peignent en rouge les joues, celles de Tahiti se peignent d’un bleu foncé les reins et les fesses ; c’est 
une parure et en même temps une marque de distinction. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 154.) (Trad. 
Sandra Regina Guimarães) 
37

 DEL PRIORE, Mary.  Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil / Mary del 
Priore – São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2011. (Conversão para eBook: Freitas Bastos) 
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era uma forma de manter a cintura fina, o que Bougainville classifica como um corpo 

"desfigurado" em relação ao corpo das taitianas, que se mostravam nos moldes 

naturais.  

Muito diferente do entendimento do século XXI, o nu, a nudez, o erotismo, o 

sexo, a intimidade e o corpo receberam, a partir do século XVI, definições que 

estavam longe da exibição e da banalidade com a qual tratamos tais temas, 

atualmente, e os expomos até mesmo na internet.  

Sobre o nu, a nudez e o erótico, Del Priore afirma:  

 

 

Em 1566, é dicionarizada na França, pela primeira vez, a palavra erótico. 
Designava, então, “o que tiver relação com o amor ou proceder dele”. Na 
pintura, o humanismo colocava o homem no centro do mundo – e não 
mais Deus –, descobrindo-se os corpos e o nu. Nu que, hoje, 
associamos ao erotismo. Mas era ele, então, sinônimo de erotismo? 
Não. Isso significa que as palavras, os conceitos e seus conteúdos 
mudam, no tempo e no espaço; o que hoje é erótico, não o era para os 
nossos avós. (DEL PRIORI, 2011, p. 9) 

 
 
  

No período renascentista, o nu recebe o significado de pureza e o 

desconhecimento do mal. Por esse motivo, muitos viajantes, ao se depararem com 

os nativos nus, associaram isso à entrada ao paraíso.  

 

 

A Pero Vaz de Caminha não passaram despercebidas as “moças bem 
moças e bem gentis, com cabelos muito pretos compridos pelas 
espáduas”. Os corpos, segundo ele, “limpos e tão gordos e tão formosos 
que não pode mais ser”. Os cânones da beleza europeia se transferiam 
para cá, no olhar guloso dos primeiros colonizadores. Durante o 
Renascimento, graças à teoria neoplatônica, amor e beleza caminhavam 
juntos. Vários autores, como Petrarca, trataram desse tema para discutir 
a correspondência entre belo e bom, entre o visível e o invisível. Não à 
toa, nossas indígenas eram consideradas, pelos cronistas seiscentistas, 
criaturas inocentes. Sua nudez e despudor eram lidos numa chave de 
desconhecimento do mal, ligando, portanto, a “formosura” à ideia de 
pureza. Até suas “vergonhas depiladas” remetiam a uma imagem sem 
sensualidade. As estátuas e pinturas que revelavam mulheres nuas, o 
faziam sem pelos púbicos. A penugem cabeluda era o símbolo máximo 
do erotismo feminino. A questão da sensualidade não estava posta aí. 
(DEL PRIORE, 2011, p.9) 
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Tal relação prossegue até o século XVIII, como é o caso do viajante 

Bougainville. Mas, apesar da sensação de estar no paraíso e deslumbramento com 

os corpos das taitianas, uma outra questão se coloca e se estende até o século XIX 

com outros viajantes. O nu também passa a ser entendido como pobreza. 

 

 

Nuas em pelo, as “americanas” exibiam-se, também, nas múltiplas 
gravuras que circulavam sobre o Novo Mundo, com seus seios 
pequenos, os quadris estreitos, a cabeça coroada por plumagens ou 
frutas tropicais. Os gravadores do Renascimento as representavam 
montadas ou sentadas sobre animais que os europeus desconheciam: o 
tatu, o jacaré, a tartaruga. Mas, aí, a nudez não era mais símbolo de 
inocência, mas de pobreza: pobreza de artefatos, de bens materiais, de 
conhecimentos que pudessem gerar riquezas. Comparadas com as 
mulheres que nas gravuras representavam o continente asiático ou a 
Europa, nossa América era nua, não porque sensual, mas porque 
despojada, singela, miserável. As outras alegorias – a Ásia e a Europa – 
mostravam-se ornamentadas com tecidos finos, joias e tesouros de todo 
tipo. Mesmo a África, parte do mundo mais conhecida no Ocidente 
cristão do que a América, trazia aparatos, expondo a gordura. Gordura, 
então, sinônimo de beleza. (DEL PRIORE, 2011, p.9) 

 

 

 

Com o significado da nudez relacionada à pureza, ao desconhecimento do 

mal e, ao mesmo tempo, à pobreza, retornamos ao mito do bon sauvage. Rousseau, 

leitor de Montaigne, que tem como ponto de partida de sua filosofia a concepção de 

que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, nos ajuda a acrescentar 

também a ideia de que o homem nasce livre e por toda parte  se encontra 

acorrentado. A grande questão para ele , assim como para a maioria dos filósofos 

desta época, era como conciliar a liberdade natural do homem e ao mesmo tempo 

garantir a segurança e o bem estar que a vida em sociedade pode lhe dar. Ainda 

segundo Mary Del Priore : 

 

 

A nudez e a poligamia dos índios ajudavam a demonizar sua imagem. 
Considerados não civilizados, a tentativa dos jesuítas em cobri-los 
resultou, muitas vezes, em situações cômicas, como a relatada por 
padre Anchieta: “Os índios da terra de ordinário andam nus e quando 
muito vestem alguma roupa de algodão ou de pano baixo e nisto usam 
de primores a seu modo, porque um dia saem com gorro, carapuça ou 
chapéu na cabeça e o mais nu; outro dia saem com seus sapatos ou 
botas e o mais nu.[...] e se vão passear somente com o gorro na cabeça 
sem outra roupa e lhes parece que vão assim mui galantes. (DEL 
PRIORI, 2011, p.10) 
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Tais tentativas dos jesuítas cobrirem os corpos dos indígenas nos remete ao 

contato com o bem e o mal do qual fala o livro de Genesis ao relatar o dia em que 

Eva e Adão comem o fruto proibido:  

 
 
 

E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável 
aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, 
e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então 
foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e 
coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. (Gênesis 3:6,7) 

 
 
 
 

O imaginário de Adão ter que se "vestir", ao ser expulso do paraíso, 

transparece a moral de que, se ele experimentou o mal, por esse motivo, deveria se 

cobrir, tampando partes do corpo que correspondem à sedução, mostrando também 

o aprendizado do pudor. Passando ao caso da tentativa dos jesuítas cobrirem os 

corpos dos indígenas, podemos dizer que este contato teria sido o "fruto proibido" 

experiementado pelos índios? E, que por esse contato, estariam "pagando" pelo 

"pecado" de serem descobertos por olhos já filtrados por uma cultura cerceada por 

uma moral, principalmente religiosa? Certamente, faltou a jesuítas e a navegantes, o 

conhecimento do conceito de relativismo e imperou o etnocentrismo. A menção a 

Adão e Eva e ao discurso religioso também são constatados em Jean de Léry, em 

seu relato Viagem à terra do Brasil, ainda no século XVI:  

 

 

Não é meu intuito, entretanto, aprovar a nudez contrariando o que dizem 
as Escrituras, pois Adão e Eva, após o pecado, reconhecendo estarem 
nus, se envergonharam ; sou contra os que a querem introduzir entre 
nós, como os hereges, contra a lei natural, embora deva confessar que, 
neste ponto, não a observam os selvagens americanos. O que digo é 
somente para mostrar que não merecemos louvor por condená-los 
severamente, só porque sem pudor andam nus, pois os excedemos no 
vício contrário, no da superfluidade de vestuário. Praza a Deus que cada 
um de nós se vista modestamente, mais por decência e honestidade do 
que por vaidade e mundanismo. (LÉRY, 1980, p. 138) 

 

 

A liberdade natural, da qual fala Anchieta e também Léry sobre os indígenas, 

é experimentada por Bougainville não só pela nudez, mas pela poligamia, no 

momento de contato e convivência com o povo taitiano.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/3/6,7
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A poligamia parece ser geral entre eles, ao menos, entre os mais 
importantes. Como sua única paixão é o amor, o grande número de 
mulheres é o único luxo dos ricos. As crianças dividem igualmente os 
cuidados do pai e da mãe. O que não é habitual no Taiti é que os 
homens ocupem-se unicamente da pesca e da guerra e deixem, para o 
sexo mais frágil, os trabalhos penosos da casa e da lavoura. Aqui, uma 
suave ociosidade é o prêmio das mulheres e o cuidado de agradar é sua 
ocupação mais séria. Eu não saberia assegurar se o casamento é um 
compromisso civil ou consagrado pela religião, se é indissolúvel ou 
objeto de divórcio.

38
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 157 e 158) 

 

 

 

A partir do relato de Bougainville, temos certeza de que não é a ética cristã da 

monogamia que rege a população taitiana. Mais uma vez temos um bom exemplo de 

que as amarras criadas por contratos sociais e a moral cristã não faziam parte da 

vida desses indivíduos que experimentavam a liberdade natural tão defendida por 

alguns filosofos no século das Luzes.  

Ao ler tais descrições, percebe-se que Louis Antoine de Bougainville cumpre 

com a possível proposta inicial de sua viagem apresentada na carta ao rei Louis XV. 

Nela, ele menciona que Vossa Majestade quis aproveitar o lazer com paz, para dar à 

geografia conhecimentos utéis à humanidade. 

 
 
 
 
VOSSA MAJESTADE desejou se aproveitar do tempo livre da paz para 
obter, da geografia, conhecimentos úteis para a humanidade. Sob seus 
auspícios, SENHOR, nós começamos; provas de todos os gêneros nos 
esperavam a cada passo, a paciência e o zelo não nos faltaram. É a 
história dos nossos esforços que ouso apresentar a VOSSA 
MAJESTADE; sua aprovação fará o seu sucesso. Sou, com o mais 
profundo respeito, DE VOSSA MAJESTADE, SENHOR, mui humilde e 
mui submisso servidor e súdito, De BOUGAINVILLE.

39
 (BOUGAINVILLE, 

1989, p.6) 

                                            
38 La polygamie paraît générale chez eux, du moins parmi les principaux. Comme leur seule passion 

est l’amour, le grand nombre des femmes est le seul luxe des riches. Les enfants partagent 
également les soins du père et de la mère. Ce n’est pas l’usage à Tahiti que les hommes, uniquement 
occupés de la pêche et de la guerre, laissent au sexe le plus faible les travaux pénibles du ménage et 
de la culture. Ici une douce oisiveté est le partage des femmes, et le soin de plaire leur plus sérieuse 
occupation. Je ne saurais assurer si le mariage est un engagement civil ou consacré par la religion, 
s’il est indissoluble ou sujet au divorce. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 157 - 158) (Trad. Sandra Regina 
Guimarães) 
39 VOTRE MAJESTÉ a voulu profiter du loisir de la paix pour procurer à la géographie des 

connaissances utilies à l’humanité. Sous vos auspices, SIRE, nous sommes entrés dans la carrière; 
des épreuves de tout genre nous attendaient à chaque pas, la patience et le zèle ne nous ont pas 
manqué. C’est l’histoire de nos efforts que j’ose présenter à VOTRE MAJESTÉ ; votre approbation en 
fera le succès. Je suis avec plus profond respect, DE VOTRE MAJESTÉ, SIRE, Le très humble et très 
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Porém, sabemos que a moeda de troca para que a expedição realmente 

existisse foi a tomada de posse do arquipélago do Taiti em nome do reino francês. 

De qualquer forma, o relato de viagem de Bougainville vai além dos interesses 

econômicos do rei, do recolhimento de riquezas da flora e fauna de locais visitados e 

da expansão geográfica a partir da tentativa de novas rotas marítimas.  

Segundo Todorov (1993, p.9), os marinheiros, os reis e toda a empresa ao 

redor dos projetos de expansão marítima visavam o lucro. Porém, não foi o mesmo 

objeto buscado por Cristóvão Colombo. Por isso, podemos comparar a perspectiva 

do navegador genovês com a do navegador francês, pois para ambos a ambição 

não foi a verdadeira força motriz de suas ações  

Ainda nesse contexto de lucratividade, segundo Albert Soboul, na obra A 

Revolução Francesa, embora economicamente a burguesia citadina de Paris 

conseguisse a sua ascensão econômica, a política de Versailles favorecia os 

interesses das antigas estruturas agrárias que perduravam na França desde a Idade 

Média. Para a burguesia francesa, a política de Versailles era anacrônica. Os 

homens que produziam nas cidades tinham seus impostos onerosos para custear os 

benefícios obtidos pela aristocracia do campo. Em meio a essa política, foram 

configurados os interesses de expansão naval e colonialismo franceses.  

Bougainville, mesmo sem ter tal pretensão,  cria mais um registro capaz de 

dar suporte, exemplificando e ilustrando extensas e profundas discussões, durante o 

século XVIII até os dias atuais, em relação às formas de organização de diferentes 

sociedades, compreensão de diversas culturas e as relações estabelecidas com o 

"outro", pensando em questões pautadas na alteridade e no relativismo.40 Ele 

também deixa um legado a seus leitores, como é o caso de Diderot, a quem vamos 

conhecer mais de perto a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
soumis serviteur et sujet, DE BOUGAINVILLE. (BOUGAINVILLE, 1989, p.6) (Trad. Sandra Regina 
Guimarães) 
40

 Tais temas serão abordados mais especificamente no final do capítulo 2. 
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1.3 O filósofo Denis Diderot, leitor de Bougainville 

 

 

Durante as tensões sociais vividas pela população europeia, no decorrer da 

passagem do século XVII para o século XVIII, nasceu Denis Diderot, em 8 de 

outubro de 1713, na cidade francesa de Langres.  

Segundo a biografia apresentada por Marilena Chauí41, Diderot, desde a 

infância, foi orientado para o sacerdócio, pois possuía vários clérigos na família. Por 

este motivo, ingressa no colégio jesuíta em sua cidade natal, onde se mostra um 

excelente aluno, principalmente em latim e matemática.  

Com treze anos de idade, passa por todo um processo e é reconhecido como 

um superior dentro do monastério. Isso seria um falso indicio para a família de que 

Diderot estivesse disposto a seguir a carreira eclesiástica. Ele quer apenas estudar e 

para isso dirige-se a Paris e ingressa no Colégio Louis, le Grand, onde também 

estudou Voltaire. Dessa vez, aprofunda-se em lógica, física, moral, matemática e 

metafísica, disciplinas que, no ensino da época, apresentavam um caráter 

aristotélico e teológico.  

Em 1732, torna-se “maître des arts” pela Universidade de Paris e mostra-se 

possuidor de erudição em grego, italiano e inglês, tendo sido autodidata no 

aprendizado dessas línguas. 

Porém, teve dificuldades de ser aceito como intelectual pela família. Para 

atender às necessidades básicas, ele torna-se procurador, mas, insatisfeito com a 

profissão, abandona-a depois de dois anos. Durante um período, a vida não foi fácil 

para o filósofo. Tenta driblar os problemas financeiros, dando  aulas de matemática 

e redigindo sermões. Em 1741, conhece sua futura esposa, Antoinette. É com ela 

que Diderot se casa, mesmo com os protestos do pai, que solicita sua prisão. Em 

1744, nasce a filha Angélica, e os problemas financeiros continuam.  

A melhoria da condição de vida veio através do convite dos livreiros Briasson, 

Durand e David para que ele traduzisse do original inglês a Cyclopédia, de Ephraim 

Chambers, publicada em 1728. Diderot aceita a oportunidade, projetando refazer a 

obra totalmente. Segundo Fortes: 

 

                                            
41

 COLEÇÃO “OS PENSADORES”. DIDEROT, Denis, 1713-1784. Textos escolhidos / Diderot; 
traduções e notas de Marilena de Souza Chauí, J. Guinsburg. — São Paulo : Abril Cultural, 1979. 
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Quando se fala na Filosofia das Luzes pensa-se logo na grande 
Enciclopédia. [...] Tendo começado a ser publicada em Paris, em 1751, 
seu título completo era o seguinte: Enciclopédia ou dicionário 
Raciocinado das Ciências, das Artes e dos Ofícios, por uma Sociedade 
de Homens de Letras. Organizada e Publicada por Diderot... e quanto à 
Parte Matemática por D’Alembert. Não era uma "enciclopédia" como 
outra qualquer, como se vê pelo título. Seus verbetes não são simples 
justaposição de informações disparatadas. Dedica-se sobretudo às 
ciências, às artes e aos ofícios e busca mostrar as ligações que se 
estabelecem entre seus diferentes setores. [...] Difícil é dar uma ideia do 
conteúdo do variado conjunto de textos que compõem a Enciclopédia. O 
que podemos dizer é que aí encontramos, sem dúvida, [...] as ideias 
principais da burguesia do século XVIII. [...] Nela podemos contemplar as 
principais ideias e teses políticas e filosóficas pelas quais a maioria dos 
livres-pensadores e homens de letras do século se batem. 
(FORTES, 1985, p.47- 50) 

 

 

É pela grande dimensão da obra que Diderot procura obter o apoio oficial do 

rei, mas consegue apenas a boa vontade do censor das publicações, desde que os 

artigos sobre religião, metafísica e filosofia fossem fiscalizados por um teólogo.  

Sobre essa fiscalização, podemos inferir algumas razões que a motivassem. 

Segundo Robert Darnton: 

 

 

[...] De fato, o texto supremo do Iluminismo pode parecer 
surpreendentemente desapontador para qualquer pessoa que o consulte 
com a expectativa de encontrar as raízes ideológicas da modernidade. 
Para cada observação que contradiz as ortodoxias tradicionais, contém 
milhares de palavras sobre moagem de cereal, fabricação de alfinetes e 
declinação de verbos. Seus dezessete volumes de texto, infólio, incluem 
tamanha mistura de informações sobre tudo, de A a Z, que não se pode 
deixar de imaginar por que provocou tal tempestade no século XVIII. [...] 
Apesar de suas tensões e inconsistências, os segmentos [...] 
engrenavam-se, na execução de uma única estratégia. A obra conseguiu 
destronar a antiga rainha das ciências e elevar a filosofia para seu lugar. 
Longe de ser um compêndio neutro de informações, portanto, a moderna 
summa modelava o conhecimento de tal maneira que o tirava do clero e 
colocava-o nas mãos de intelectuais comprometidos com o Iluminismo. 
O triunfo final desta estratégia veio com a secularização da educação e o 
surgimento das modernas disciplinas escolares, durante o século XIX. 
Mas o combate mais importante ocorreu na década de 1750, quando os 
enciclopedistas reconheceram que conhecimento era poder e, 
mapeando o universo do saber, partiram para sua conquista. 
(DARNTON,1986, p.247) 

 

 

Ainda sobre o poder gerado pelos conhecimentos expostos na Enciclopédia, 

Falcon afirma: 
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A enciclopédia do iluminismo, herdeira de uma ideia e de um projeto bem 
mais antigo, rejeitou a antologia de seus predecessores e mostrou-se 
bem mais agressiva e polêmica, mantendo todavia a preocupação 
leibniziana de ser algo mais que um simples dicionário. Seu objetivo era 
na realidade duplo : uma sistematização intelígivel do saber acoplada à 
máxima exatidão empirica possível. (FALCON, 1988, p.80) 

 

 

Depois de aceitar a proposta para produzir a obra em questão, Diderot 

convida D’Alembert para ocupar o cargo de co-diretor para os assuntos científicos e 

reúne membros da intelectualidade francesa a fim de distribuir tarefas. Rousseau 

fica responsável pela parte de música, Dumarsais trabalha com a gramática, o 

clérigo Mallet reserva-se o trabalho com a teologia. E é o próprio Diderot que 

assume a parte da história da filosofia, ofícios, artes técnicas e de todos os assuntos 

para os quais não achasse redator. Além disso, elaboraria o Prospecto, ficando para 

D’Alembert o “Discurso Preliminar’’. 

Ainda sobre a Enciclopédia, Falcon ressalta que : 

 

[...] num certo sentido a batalha da enciclopédia resume e exemplifica a 
própria batalha das « luzes ». Escolher os colaboradores, enfrentar as 
autoridades civis e eclesiásticas, acerca dos temas políticos e religiosos, 
prover recursos materiais, tudo isso é tarefa dos organizadores – Diderot 
e D’Alembert. (...) Da publicação do seu primeiro volume, em 1751, até a 
publicação do último, em 1766, a enciclopédia atravessou crises sérias 
(...) Mas foram também essas crises que a fortaleceram e divulgaram, ao 
mesmo tempo que serviram para marcar as diferenças de atitudes e de 
pensamento entre D’Alembert – o filosófo por excelência, mas pouco 
político – e Diderot – o homem das letras, político em essência. 
(FALCON, 1988, p. 82) 

 
 
 
 
 

Em paralelo ao trabalho da Enciclopédia, ele dedica-se a outras atividades, 

porque necessita de outros meios de expressão para suas inquietações intelectuais 

e artísticas. Assim, escreve e publica, em 1746, os Pensamentos Filosóficos, os 

quais foram responsáveis por sua condenação pelo Parlamento de Paris.  

Segundo Jonathan Israel :  

 

 

O pensamento político de Diderot emergiu não de qualquer preocupação 
profunda com os primeiros pensadores políticos, mas pelo fato de ter 
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sido levado a explorar as implicações sociais e políticas da sua Filosofia 
geral, baseada como era, no final da década de 1740, no naturalismo 
ateísta e no fatalisme. Sem dúvida, ele se tornou mais politicamente 
consciente também como resultado das suas experiências pessoais e do 
aprisionamento nas mãos de um governo real arbitrário no final da 
década 1740. (ISRAEL, 2009, p. 111) 
 
 
 
 

É na obra Pensamentos Filosóficos que Diderot salienta os direitos da razão e 

da crítica diante da fé e da revelação, o que parecia perigoso às autoridades. Mas 

isso não o intimida, escrevendo O Passeio do Cético, e por isso é perseguido pela 

polícia, tendo o manuscrito confiscado. Ainda assim, não sente medo e redige a 

Suficiência da Religião Natural e As Jóias Indiscretas, obra que ocasiona escândalo, 

porém tem boa venda. Foram tantas as críticas recebidas, que ele desiste de 

imprimir O Pássaro Branco, Conto Azul. Entretanto, isso não diminui as 

perseguições, ocasionando sua prisão no castelo de Vincennes. 

Ainda preso, ele passa a receber visitas apenas em agosto de 1749. No 

mesmo ano publica a Carta sobre os Cegos para Uso Daqueles que Vêem, onde 

questiona se um cego de nascença, que recupere a visão, poderia perceber a 

tridimensionalidade do espaço. 

No ano seguinte, Diderot volta a assumir a direção da Enciclopédia e redige 

seu Prospecto. Em 1751, é publicado o primeiro tomo, contendo o Discurso 

Preliminar de D’Alembert. O segundo surge um ano depois, e é proibido pelo 

Conselho de Estado, tendo a proibição suspensa em 1753. Publica-se o terceiro 

tomo, seguindo-se a programação normal até 1757, quando surge o sexto volume. 

Nesse ano, há um atentado contra o rei Louis XV, o que atormenta a sociedade. O 

governo adota medidas bem rigorosas contra todas as publicações consideradas 

subversivas. Com isso, os redatores, amendrontados com a repressão, abandonam 

a Enciclopédia aos poucos. Em 1759, proibe-se a circulação da mesma, justificando-

se que tinha como objetivo a destruição da religião e a aspiração à independência. 

Segundo Jonathan Israel: 

 

 
Para Diderot, o « cidadão » não é obrigado a obedecer ao soberano 
incondicionalmente, mas detém o direito de julgar e criticar e, por 
implicação, algo mais. Isso porque o Estado existe não apenas para 
manter a lei e a segurança, conforme argumenta Hobbes, mas também 
para, como Diderot chama, a « conservation de la liberté ». Como a 
enciclopédia tinha de passar pelos censores, e só pode fazê-lo com 
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dificudade, dificilmente se poderia esperar que Diderot usasse suas 
páginas com a finalidade de rejeitar abertamente o princípio da 
monarquia ou de criticar as tradições do governo real francês. Em 
nenhum lugar nos seus artigos políticos, conforme foi observado na 
época, ele escreveu depreciativamente sobre a monarquia ou outorgou 
ao povo qualquer direito de se opor ao monarquismo despótico. 
Contudo, olhos com mais poder de discernimento perceberam uma 
subcorrente subversiva que ia bem além de simplesmente estimular o 
povo a exercitar o julgamento civíco, baseado na razão, sobre todas as 
coisas. Na verdade, os escritos tinham implicações revolucionárias 
integralmente ligadas ao seu naturalismo e fatalismo. (ISRAEL, 2009, p. 
112) 

 

 

Diderot, contudo, insiste e obtém sucesso na promessa da obra continuar a 

ser editada no estrangeiro. Nos anos seguintes, o trabalho ficou totalmente sob os 

cuidados dele, e os últimos tomos foram entregues aos assinantes, até 1766. 

Porém, nem toda a redação original chegou ao conhecimento de seus leitores, pois 

Le Breton,  o impressor-chefe, assustado com as perseguições, alterou muitos 

artigos, considerados os mais controvertidos.  

É com a ajuda de Madame Pompadour, amante de Louis XV, que os 36 

volumes da Enciclopédia acabaram de ser publicados em 1772. Apesar de todas as 

dificuldades, concluiu-se uma das mais importantes obras para a compreensão do 

pensamento do século XVIII e das transformações que culminaram com a 

Revolução Francesa. Nela encontram-se textos fundamentais de Diderot, 

D’Alembert, Rousseau, Voltaire, Turgot, Marmontel, Montesquieu, Quesnay e 

Holbach, entre outros autores. 

Além de trabalhar muito no elaboração da Enciclopédia, Diderot se dedicava a 

outras tarefas. Da mesma época, datam peças de teatro (O Filho Natural e O Pai de 

Família), novelas (A Religiosa e O Sobrinho de Rameau) e outros escritos como 

Carta sobre os Surdos-Mudos, Pensamentos sobre a Interpretação da Natureza, 

Discurso sobre a Poesia Dramática e os Salões. Em 1769, escreve Diálogo entre 

D’Alembert e Diderot, O Sonho de D’Alembert, e a Continuação do Diálogo. Nos dez 

anos seguintes, continua com as obras: Suplemento à Viagem de Bougainville, 

Diálogo de um Filósofo com a Marechala, Ensaios sobre os Reinados de Cláudio e 

Nero, Colóquios de um Pai com seus Filhos, Paradoxo sobre o Comediante; 

Jacgues, o Fatalista e Elementos de Fisiologia. 

Além do trabalho na Enciclopédia e da produção de muitas obras, Diderot 

ainda mantém suas viagens para fora do país e cultiva muitas amizades fora da 
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França. Em 1772, passa pela Holanda e vai a São Petersburgo, onde é muito bem 

recebido pela Imperatriz de Todas as Rússias, Catarina, a Grande. A imperatriz 

compra sua biblioteca com o acordo de só ser entregue após a morte dele. Ela 

também o encarrega de redigir um programa para a organização das universidades 

russas e uma edição resumida da Enciclopédia. 

Ele retorna em 1774, em meio à crise de inflação no preço dos alimentos, no 

período governado por Louis XVI. Ele opta em refugiar-se no campo e, em 1784, 

morre vítima de ataque de um derrame. 

 

 

1.3.1 Denis Diderot: apresentação do texto Supplément au Voyage de 
Bougainville 

 

 

Apesar de toda a produção, Diderot chama atenção pelas reflexões 

filosóficas, o que também lhe rendeu muitas perseguições e prisão. O seu principal 

pensamento é o da existência de uma organização na natureza, que a faz constituir 

um verdadeiro sistema, isto é,  "um conjunto onde tudo está unido, constituindo uma 

cadeia contínua, desde as formas mais primitivas de organização da matéria até as 

mais complexas, nos domínios do humano."42 (DIDEROT, 1979, p.17)  

A forma dele entender o ser humano explica-se pelo fato dos corpos não 

serem movimentados por forças exteriores, mas os próprios átomos conteriam 

forças internas. Teriam uma espécie de energia cinética43 ou potencial, responsável 

maior pelas transformações de toda a natureza.  

De acordo com o seu pensamento:  "a suposição de um ser qualquer situado 

fora do universo material é impossível. Não se deve jamais fazer semelhantes 

suposições, porque delas não se pode jamais inferir algo."44 (DIDEROT, 2000, p. 

                                            
42

 Diderot, Denis, 1713-1784. Textos escolhidos / Diderot ; traduções e notas de Marilena de Souza 
Chauí, J. Guinsburg. — São Paulo : Abril Cultural, 1979. 
43

 A energia cinética é a energia que está relacionada com o estado de movimento de um corpo e a 
velocidade que ele assume. Este tipo de energia é uma grandeza escalar que depende da massa e 
do módulo da velocidade do corpo em questão. Quanto maior o módulo da velocidade do corpo, 
maior é a energia cinética. Quando o corpo está em repouso, ou seja, o módulo da velocidade é nulo, 
a energia cinética é nula. 
44

 DIDEROT, Denis. Princípios Filosóficos sobre a matéria e o movimento. In.: DIDEROT, Denis. 
Obras I – Filosofia e Política. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2000. p. 251. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grandeza_escalar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
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251). A partir desse modo de entender o funcionamento da natureza, torna-se 

dispensável a existência de um criador ou qualquer ser sobrenatural para explicar os 

fenômenos materiais. Todas as transformações deveriam ser explicadas como 

interação de partículas materiais elementares. Ele também não admitia a existência 

de inspiração religiosa, principalmente a cristã, do dualismo que separa o corpo da 

alma. Segundo Todorov, "Para Diderot, [...] a natureza humana dependia apenas da 

biologia, ou mesmo da zoologia." (1993, p. 39) 

Tais perspectivas filosóficas deístas preservam, segundo Paul Hazard, a ideia 

de uma adesão à uma lei : a lei da natureza. Ainda segundo o autor: 

 

 

 

[...] verificavam depressa que a palavra estava tomada em toda espécie 
de sentidos e que, assim, causava "uma horrível confusão nos discursos, 
tanto dos ignorantes como dos sábios." A natureza é prudentissima. A 
natureza nada faz em vão. A natureza nunca excede seu fim. A natureza 
faz sempre o que é melhor. A natureza age sempre pelas vias mais 
curtas. A natureza não se mostra redundante no superfulo, nem 
desprovida no necessário. A natureza é conservadora por si só. A 
natureza cura os males. A natureza vela sempre pela conservação do 
universo [...] (HAZARD, 1961 ,p. 201)  

 
 

 
 

Diderot não interpreta a natureza como um sistema puramente físico - como 

os demais materialistas de sua época -, mas como um sistema orgânico e biológico, 

dentro do qual é fundamental a hipótese de sensibilidade da matéria. Tanto a 

matéria inorgânica quanto a orgânica são vistas como capazes de sensibilidade. 

Defendendo o movimento e a sensibilidade como inerentes a toda matéria, 

ele supunha que se poderia explicar toda a cadeia de fenômenos naturais, tanto 

físicos quanto mentais. Tudo que a natureza contém seria produto de matéria em 

movimento, submetida a processos de fermentação produzidos pelo calor. O filósofo  

soube integrar em sua visão do mundo os primeiros resultados de estudos 

científicos que dariam base para as teorias evolucionistas do século XIX, apontando 

que o ser se desenvolve pelo meio. 

  Pautado na explicação a partir das ciências, ele afirma que a vontade e o livre 

arbítrio seriam, rigorosamente, determinados pelo sistema natural de que o homem 

faz parte. Sua defesa é a de que a boa lei é aquela que segue a natureza. Também 

acredita que a boa conduta é aquela que respeita os aspectos de nossa natureza. 
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Da mesma forma, as noções de justiça e injustiça seriam relativas e a conduta justa 

ou injusta, assim como os atos da vontade, teriam como fundamento causas físicas. 

Portanto, conceber a conduta moral como negação das necessidades naturais mais 

profundas seria um erro. 

Ainda segundo o autor, o erro tem como responsável as convenções sociais, 

que, sem necessidade, restringem as bases biológicas da conduta humana. Um 

século antes de Freud, Diderot já mostrou em suas obras os perigos da repressão 

sexual. Temos, por exemplo, os temas apresentados em "A Religiosa", que retratam 

o enclausuramento contra a prórpia vontade e um regime que vai contra a ordem da 

natureza.  

Toda filosofia que tente retirar do homem prazer e felicidade seria contrária à 

natureza e, portanto, algo absurdo de ser admitido. O esplendor das ciências, das 

artes liberais45 e das artes mecânicas, em suma, o grau de desenvolvimento mental 

de uma nação, dependeria de uma legislação que favorecesse o desejo e a 

liberdade de fruir. 

Como já mencionado anteriormente, todas essas reflexões não eram bem 

vistas na cultura do país ao qual pertencia Diderot, pois apresentavam um caráter 

revolucionário. Sobre essa suposta civilização é necessário compreendermos esse 

conceito na França do século XVIII. Segundo Norbert Elias, 

 
 

 
A estrutura social francesa tornou possível que a oposição moderada, 
que veio crescendo lentamente desde meados do século XVIII, se 
fizesse representar com certo sucesso nos círculos mais internos da 
corte. Seus representantes, porém, ainda não formavam um partido. [...] 
O conceito francês de civilisation, exatamente como o conceito alemão 
correspondente a kultur, emergiu nesse movimento de oposição na 
segunda metade do século XVIII. Seu processo de formação, função e 
significado foram tão diferentes dos implícitos no conceito alemão como 
as circunstâncias e costumes da classe média nos dois países.[...] 
(ELIAS, 1990, p. 53-54) 

 

 

É justamente por não concordar com essa postura de civilização francesa que 

o escritor e suas obras eram considerados polêmicos para a sociedade francesa do 

                                            
45

 As artes liberais eram consideradas as disciplinas próprias para a formação de um homem livre. 
Eram disciplinas, desligadas de toda preocupação profissional e técnica. As artes liberais se 
contrapõem às artes mecânicas, as quais são disciplinas relacionadas a interesses 
estritamente técnicos, voltados à produção de utilidades que sirvam às necessidades cotidianas do 
homem. 
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século XVIII, e foi isso que fez com que uma grande parte de seus textos tivesse 

publicação proibida. Dessa forma, o público-leitor de Diderot começa a se formar e 

tomar contato com toda a dimensão de suas ideias somente nas gerações 

seguintes. 

Foi o caso da obra a ser analisada neste trabalho, Supplément au voyage de 

Bougainville. O diálogo foi criado por ele em 1772, um ano depois da publicação do 

relato de viagem de Bougainville, em 1771. Mas, a publicação póstuma do texto só 

ocorreu em 1796, após o período do terror.46 

Segundo o título do texto filosófico, esse diálogo é uma análise do Voyage 

autour du monde, publicado pelo almirante Bougainville, como já mencionado no 

subtítulo 1.1 deste capítulo, no qual o autor relata sua viagem e a chegada ao Taiti, 

além do contato que teve com os taitianos, entre eles Oru. O diálogo entre o 

almirante e o nativo é fortemente marcado por uma visão iluminista do bon sauvage, 

cuja narrativa é acentuada por cores exóticas da cultura polinésia estranha à 

realidade europeia.  

É a partir dessa distinção cultural e do tom lírico dado à realidade taitiana que 

se desenvolve o diálogo entre as personagens diderotianas « A » e « B ». Ao 

observarem a narrativa e a possibilidade de distorção das informações apresentadas 

por Bougainville, as personagens questionam a moral da sociedade europeia, que 

se sobrepõe aos instintos da natureza, vinculando tais discussões à crítica contra o 

absolutismo monárquico, o poder da igreja e os moldes nos quais a política 

ultramarina se desenvolveu. 

Tais questionamentos já são apontados na epígrafe e compõem o texto 

filosófico.  

 

 

At quanto meliora monet, pugnantiaque istis, Dives opis Natura suae, tu 
si modo recte Dispensare velis, ac non fugienda petendis Immiscere! Tuo 
vitio rerumne labores, Nil referre putas?  
 
 

                                            
46

 Ocorreu após a instauração da República Francesa no século XVIII. Foi marcado por um tribunal 
de exceção que teve à frente, nos anos mais sangrentos, a figura de Robespierre. Muitas pessoas 
acusadas de serem contra o pensamento republicano eram sumariamente executadas sem maiores 
investigações sobre o caso. Foi o período no qual a França viveu uma intensa mortalidade de seus 
prisioneiros. Para maiores informações em Dicionário crítico da Revolução Francesa de François 
Furet. 
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Ah! quão melhores, quão opostos a tais princípios são os avisos da 
natureza, bastante rica em seu próprio fundo, se apenas quiseres bem 
dispensar os seus recursos e não misturar o que se deve evitar e o que 
se deve procurar. Crês que seja indiferente que sofras por tua culpa ou 
pela culpa das coisas? (Horácio, Sát., liv. I, sát. 11. v. 73 e ss.) 
(DIDEROT, 1972, p. 141) 

 
 
 
 

No texto, fica claro o emprego dos ideais iluministas, que surgiram após o 

período do Renascimento, influenciados pelo mesmo. Os renascentistas, ao 

romperem com o modelo intelectual da Idade Média, elevam os valores materiais 

acima dos valores espirituais, buscam estilos artísticos da antiguidade clássica 

Greco-romana, que também se refletem na arquitetura e literatura da renascença.  

Também não podemos esquecer do método utilizado pelo inglês Thomas 

Morus, em sua obra Utopia, que criou o universo imaginário da Ilha da Utopia para 

tecer críticas contra a Inglaterra do século XVI.  

 
 
 

 
[...] a utopia aparece como um discurso sobre o passado e suas origens. 
O futuro do passado, como foi definida. Pois sua especificidade reside no 
ato que a cria _a de Utopus na Utopia (1516) de More, de Sévarius em 
L’histoire des Sévarambes, de Vairasse d’Alais (1702), ou de Victorin em 
La découverte australe [A descoberta austral], de Rétif de La Bretonne 
(1781) – e a instala num tempo sem história. Como signo secundário de 
sua perfeição, a sociedade utópica organiza as relações de seus 
membros conforme as regras de uma vida comunitária (...) Os jovens do 
Taiti do Supplement ... chegam a copular em público, vivamente 
estimulados em seus embates pelos espectadores. As casas da Utopia 
não têm nem janela nem porta para que nada se esconda aos olhares 
dos outros. (GOULEMOT, 2009, p. 377-378) 

 

 

Os iluministas franceses, em seus pensamentos filosóficos, também 

buscaram referências na antiguidade clássica. Temas em torno do direito natural e 

civil, dos conceitos de democracia, da questão da cidadania e do republicanismo 

foram pautas de discussão entre esses pensadores.  

Diderot, ao escrever Supplément au voyage de Bougainville, não só se 

aproximou de tais temáticas, mas também, metodologicamente, se aproximou da 

filosofia grega clássica, ao utilizar o método da maiêutica socrática47 na criação do 

                                            
47

 A maiêutica (em grego, “parto”) é assim denominada, pois, segundo Sócrates, enquanto sua mãe, 
que era parteira, fazia o parto de corpos, ele “dava à luz” ideias novas. O objetivo principal desse 
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diálogo entre duas personagens como meio de reflexão filosófica, tal como podemos 

lembrar da clássica alegoria do mito da caverna de Platão, assim como toda a 

filosofia platônica, no classicismo grego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
método é acabar com o saber meramente opinativo e, em diálogo com seu interlocutor, dar início à 
procura da definição do conceito, de modo que o conhecimento saísse “de dentro” de cada um. E é 
bom lembrar que, no final, nem sempre se chegava a uma conclusão definitiva. 
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1.4  Bons pés, bons olhos e bons ouvidos : Bougainville e Diderot, 

agentes históricos do Século das Luzes 

 

 

O escritor-viajante e o filósofo faziam parte de segmentos distintos dentro da 

sociedade francesa no período do Século das Luzes. Como apresentado 

anteriormente, o país tinha sua população dividida em setores e cada repartição 

representava partes de uma pirâmide.  

A base da pirâmide representa exatamente a classe que sustentava toda a 

sociedade francesa e os luxos da nobreza. O Terceiro Estado era composto por 

burgueses, trabalhadores e camponeses – que, apesar de estarem juntos na base 

da pirâmide, ainda apresentavam uma organização também hierarquizada entre si - 

e eram eles que pagavam altos impostos, dos quais as duas primeiras partes da 

pirâmide – topo e centro – tinham o privilégio de isenção. Segundo os irmãos Arno e 

Maria José Wehling: 

 
 
 
O clero, ou primeira ordem, tinha por finalidade, como diziam os tratados 
teológicos, orientar a vida cristã da comunidade e preparar-lhe o 
caminho da salvação eterna, combinado, de acordo com a tradição vinda 
de Santo Agostinho (354-430), a cidade dos homens com a cidade de 
Deus[...] A nobreza, ou segunda ordem, representava a espada e tinha 
por obrigação a defesa dos bons cristãos contra os hereges e os tiranos. 
Naturalmente, ela nem sempre correspondia a esses ideais da cavalaria 
medieval, mesmo porque também possuía inúmeros segmentos, 
variando segundo o tempo e o lugar a que pertenciam. Ela se dividia 
entre uma nobreza rural, que vivia em suas próprias terras[...] ou mesmo 
entre uma nobreza de sangue (de espada), originada em séculos 
anteriores, e chamada nobreza de toga, no caso da França, de origem 
burocrática, também a serviço do rei.[...] O povo compunha a terceira 
ordem. Estatisticamente, representava mais de 90% da população. 
Compreendia três grandes segmentos – burgueses, artesãos e 
camponeses – que, por sua vez, comportavam inúmeras subdivisões. 
Burgueses eram os comerciantes, os funcionários empregados na 
administração pública e privada e os profissionais liberais: médicos, 
contadores, professores, advogados. Os artesãos eram arregimentados 
nas corporações fundadas nas cidades medievais: sapateiros, ferreiros, 
marceneiros, serralheiros, músicos, calafates. Os camponeses, em geral, 
2/3 da população, subdividiam-se por sua vez em numerosas categorias, 
conforme sua vinculação, econômica e jurídica, à terra, indo de 
proprietários plenos ou foreiros até arrendatários e diaristas (jornaleiros). 
(WEHLING, 2012,  p. 39-41)  
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Diderot percebia que a antítese dessa França era o luxo de Versailles, do qual 

a nobreza, liderada por Louis XV, usufruía.  

É durante o Século das Luzes que ele vai criticar esse absolutismo opressor, 

que faz burgueses e trabalhadores rurais trabalharem e pagarem esse luxo, sem ao 

menos terem direito a uma parcela dele. Ele próprio sofreu duras punições por 

manter ideias oposicionistas sobre o controle do rei em relação à política, economia 

e, até, religião da sociedade francesa.  

Considerado subversivo e agitador para a população da época, Diderot não 

poupou esforços para tratar a vida em sociedade como instrumento natural que 

permite ao homem, de maneira mais fácil, lutar pela sobrevivência e bem-estar. Seu 

objetivo era levar conhecimento, tirando a população da ignorância e apresentando 

a essa mesma população o direito ao livre arbítrio, retirando qualquer carga de 

divindade ou “ser superior” na figura de qualquer um que queira dominar.  

 No mesmo período, Bougainville se prestava à navegação, a fim de ampliar 

território de poder francês e, tendo possibilidade de gerar mais “súditos”, 

colonizando novos povos e os vinculando aos poderes do rei, aculturando e impondo 

a eles a mesma dinâmica da fome e da miséria pela qual passava parte da 

população francesa. 

É na vida em sociedade que Diderot apresenta a convivência entre os 

homens como uma busca natural. É o próprio autor quem relata Nas observações 

sobre o Nakaz: 

 

 

[...] os homens se reuniram em sociedade por instinto, assim como os 
animais mais fracos se reúnem em rebanhos [...] os cães selvagens 
associam-se e caçam juntos. O homem isolado não teria podido vigiar a 
cabana, preparar alimentos, cuidar dos rebanhos etc. Cinco homens 
fazem e fazem bem todas estas coisas [...] (DIDEROT, 1963, p. 403) 

 

 

A mesma sociabilidade como algo inscrito na própria natureza do homem 

também aparece em alguns dos verbetes presentes na Encyclopédie ou dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers, idealizada e editada por ele em 

colaboração com o físico e matemático Jean le Rond d’Alembert.  

Nesse mesma perspectiva aparece, no verbete "direito natural", a ideia de 

ruptura com a doutrina da desigualdade natural, a qual defendia que alguns homens, 
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naturalmente, foram destinados ao comando e ao poder e outros, naturalmente, 

foram destinados apenas à submissão. E, caso esses últimos se opusessem às 

ordens dos primeiros, poderiam ser aniquilados.  

No verbete "direito natural", escrito por Diderot para o quinto volume da 

Enciclopédia, podemos perceber o quanto a sociabilidade era encarada como 

indispensável para a vida em sociedade : "o homem que só escuta a sua vontade 

particular é o inimigo do gênero humano"
48 

Ao mesmo tempo em que o filósofo levantava bandeiras contrárias ao 

absolutismo, Bougainville, homem de muitas formações e habilidades, incluindo a 

produção, em 1752, com apenas vinte e oito anos de idade, de um Tratado de 

Cálculo Integral, sob orientação de Jean de Rond d’Alembert, corrobora com o 

modelo absolutista que ainda reinava na França no início do século XVIII.  

Um contraponto importante na relação entre Bougaingville e Diderot está em 

torno da ideia de civilização, que imperava na França do século XVIII. Segundo 

Norbert Elias: 

 

 

Civilisé era, como cultivé, poli ou policé, um termo, não raro usado quase 
como sinônimo, com os quais os membros da corte gostavam de 
designar, em sentido amplo ou restrito, a qualidade específica de seu 
próprio comportamento, e com os quais comparavam refinamento de 
suas maneiras sociais, seu “padrão”, com as maneiras de indivíduos 
mais simples e socialmente inferiores. Conceitos como politesse ou 
civilité tinham, antes de formado e firmado o conceito de civilisation, 
praticamente a mesma função que este último: expressar a auto-imagem 
da classe alta europeia em comparação com outros, que seus membros 
consideravam mais simples ou mais primitivos, e ao mesmo tempo 
caracterizar o tipo específico de comportamento através do qual essa 
classe se sentia diferente de todos aqueles que julgavam mais simples e 
mais primitivos. (ELIAS, 1990, p. 54) 

 

 

 

Nesse caso, enquanto o navegador se aproximava do grupo defensor dessa 

ideia de civilização, que para ser civilizado o homem deveria se conduzir conforme 

os moldes da nobreza francesa, por outro lado, o filósofo propunha a quebra desses 

valores da nobreza, dessa civilização normativa que conduz os “corretos” moldes 

para a vida em sociedade.  

                                            
48

 Enciclopédia, verbete “direito natural” 



 
 

69 
 

Porém, nas páginas a seguir, veremos o quanto Bougainville nos surpreende 

ao escrever sobre o Taiti e a população taitiana, rompendo, em parte, com a 

construção cristalizada do que é ser civilizado e se deslumbrando com toda a 

liberdade natural da qual goza aquela sociedade. 
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2. O candelabro e o Sol: Diderot e 

Bougainville em suas leituras de 

mundo 

 

O leitor entra numa cadeia, numa linhagem de 
escritores, sendo ele próprio um escritor, e a 

escrita se faz nessa constelação que é a 
literatura, em que o leitor/escritor encontra 
seu universo textual, suas afinidades eletivas, 
às vezes inconscientes, pois andamos nessa 

floresta de símbolos, de imaginário, de restos 
de letras, de pequenos objetos caídos de livros, 
que provocam outras leituras, outros escritos, 
outros livros. Assim, duas leituras fazem duas 
escritas que às vezes se encontram, às vezes 
se bifurcam, e suas diferenças se notam ao pé 

da letra. 
(BRANDÃO, 2011, p.9) 
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2. O candelabro e o Sol: Diderot e Bougainville em suas leituras de 

mundo 

 

 

Como já visto no primeiro capítulo, apesar de serem homens 

contemporâneos, Louis Antoine de Bougainville e Denis Diderot se diferenciam por 

pertencerem a diferentes círculos sociais que constituíram a França durante o século 

XVIII.  

Ambos são agentes históricos de um mesmo período, porém em palcos 

diferentes. Enquanto o primeiro se firma como homem de confiança do monarca 

francês e se torna um supremo explorador ao final de sua volta ao mundo, o 

segundo se torna um grande pensador e filósofo que veicula entre a sociedade 

francesa os ideais iluministas.  

Bougainville foi o navegador que contribuiu para o projeto de Estado do rei 

Louis XV. A partir da missão de circunavegação que recebeu do rei, foi ele quem 

colocou em prática o espírito das grandes navegações a fim de aumentar a 

exploração territorial agregada ao comércio com outros povos. Já Diderot foi o 

representante de uma classe que não se mostra satisfeita com o modelo político 

vigente.  

 As relações entre eles não se esgotam apenas pela contemporaneidade 

marcada pelo século no qual nasceram - anos que, ao mesmo tempo, os 

aproximam, também os afastam - mas, além disso, pela aproximação com 

D’Alembert49 e por assumirem posições intelectuais – ainda que tal posição seja 

mais evidente em um do que em outro.  

Ainda sobre a relação entre o viajante e o filósofo, fica evidente o 

conhecimento mútuo, principalmente no que concerne a profissão exercida por cada 

um deles. Conhecer as referências a outras profissões, ou melhor, habilidades de 

Bougainville é importante, pois Denis Diderot, na obra analisada, logo no início, 

questiona, através de um de seus personagens, as escolhas de Bougainville, 

consideradas por ele um erro. 

                                            
49 Apesar de Bougainville e Diderot pertencerem a comunidades tão distintas, ambos foram bem 

próximos ao filósofo, matemático e físico Jean le Ronde d’Alembert. O primeiro foi orientando de 
D’Alembert na construção do Traité du calcul intégral e o segundo manteve parceria com ele na 
produção da Encyclopédie.    
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Não entendo esse homem. O estudo das matemáticas, que supõe uma 
vida sedentária, preencheu o tempo de seus jovens anos; e eis que passa 
subitamente de uma condição meditativa e retirada ao mister ativo, 
penoso, errante e dissipado de viajante. (DIDEROT, 1972, p. 268) 

 
 
 

 

A passagem acima revela o quanto Diderot foi leitor não só da obra de 

Bougainville, mas conhecedor da vida do viajante. O filósofo questiona uma escolha 

que de fato aconteceu na biografia do viajante, e traz, com tom de crítica, a reflexão 

sobre quanto a carreira de um viajante lida pouco com as questões mais reflexivas e 

pensantes.  

Bougainville, prevendo a criação de um texto posterior ao seu, parece criar 

seu discurso preliminar em diálogo com os julgamentos feitos pelas personagens A 

e B do texto filosófico Supplément. 

Nota-se que as características que são fornecidas pelas personagens do 

diálogo para o viajante são as mesmas que Bougainville apresenta em seu discurso 

preliminar sobre si próprio e em defesa dos homens do mar; àqueles que navegam 

ao longe para trazer notícias de terras distantes, apontando a maneira de como o 

ofício dos filósofos não exigia a mesma força e coragem dos viajantes.  

 

 

Antes de começar a narrativa, que me seja permitido prevenir que não se 
deve observar a relação como uma obra de divertimento; é, sobretudo, 
para os marinheiros que ela foi feita. Além disso, esta longa viagem em 
torno do globo não oferece os recursos das viagens marítimas feitas em 
tempo de guerra, as quais fornecem cenas interessantes para as 
pessoas do mundo. [...] Ademais, eu não cito nem contradigo ninguém; 
pretendo ainda menos estabelecer ou combater qualquer hipótese. 
Mesmo que as diferenças sensíveis que observei nas diversas regiões 
que abordei não tivessem impedido de me entregar a esse espírito de 
sistema, tão comum hoje e, no entanto, tão pouco compatível com a 
verdadeira filosofia, como eu poderia esperar que minha quimera, por 
mais verossimilhante que eu soubesse torná-la, poderia fazer fortuna? 
Sou viajante e marinheiro, ou seja, um mentiroso e um imbecil aos olhos 
dessa classe de escritores preguiçosos e soberbos que, na sombra de 
seus escritórios, filosofam até perder de vista  o mundo e seus 
habitantes e submetem imperiosamente a natureza a suas imaginações.  
Procedimento bem singular, bem inconcebível da parte de pessoas que, 
não tendo observado por si mesmas, escrevem, dogmatizam apenas de 
acordo com as observações desses mesmos viajantes aos quais elas 
negam a faculdade de ver e pensar.

50
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 18-19) 

                                            
50 "Avant que de le commencer, qu’il me soit permis de prevenir qu’on ne doit pas en regarder la 

relation comme un ouvrage d’amusement: c’est surtout pour les marins qu’elle est faite. D’ailleurs 
cette longue navigation autour du globe n’offre pas la ressource des voyages de mer faits em temps 
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Bougainville até nos faz desconfiar de sua verdadeira intenção sobre os 

argumentos utilizados para o aceite do rei em relação à volta ao redor do mundo, 

sobre a escrita de seu relato de viagem e sua, talvez, velada amizade com Diderot, 

já que ambos tinham D’Alembert como alguém próximo.  

Como já observado, o viajante prestou serviços ao rei, e é por meio dessa 

mesma prestação de serviço que o filósofo consegue matéria prima para trabalhar 

com questões extremamente ligadas à França do século XVIII. Ainda que essa 

possível relação entre eles tenha tido existência, Bougainville e Diderot compõem 

bem seus papeis sociais, criando textos que correspondem aos discursos já 

esperados por seus pares e que representam bem seus ideais para a época. 

O trecho destacado acima ainda corrobora o movimento da República das 

Letras que se estendeu do Renascimento ao Iluminismo na Europa. Segundo Maria 

Elizabeth Chaves de Mello (2002, p. 65), “Ao entrar na República das Letras, o 

intelectual abandona sua imagem social, esquece todas as servidões às quais era 

submisso na sociedade civil, para passar a ser definido pelo seu saber e pela busca 

da verdade.”  

Esse foi um período de tensões sociais que foram refletidas em textos de 

intelectuais, sendo eles divididos em três grandes tipos: cientista, escritor e filósofo. 

Mas, nessa divisão, qual seria o lugar ocupado pelo viajante? 

O texto de Bougainville é reflexo dessa situação quando ele compara o 

trabalho do viajante com o do escritor e filósofo. E é no século XVIII que se forma a 

relação entre eles. Segundo François Laplantine, 

 

 
Finalmente, é no século XVIII que se forma o par do viajante e do 
filósofo: o viajante: Bougainville, Maupertuis, La Condamine, Cook, La 
Pérouse... realizando o que é chamado na época de “viagens 

                                                                                                                                        
de guerre, lesquels fournissent des scènes intéressantes pour les gens du monde. [...] Au reste, je ne 
cite ni ne contredis personne; je prétends encore moins établir ou combattre aucune hypothèse. 
Quand même les différences très sensibles, que j’ai remarquées dans les diverses contrées ou j’ai 
abordé, ne m’auraient pas empêché de me livrer à cet esprit de système, si commun aujourd’hui, et 
cependant si peu compatible avec la vraie philosophie, comment aurais-je pu espérer que ma 
chimère, quelque vraisemblance que je susse lui donner, pût jamais faire fortune? Je suis voyageur et 
marin, c’est-à-dire um menteur et un imbécile aux yeux de cette classe d’écrivains paresseux et 
superbes qui, dans l’ombre de leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde et ses 
habitants, et soumettent impérieusement la nature à leurs imaginations. Procédé bien singulier, bien 
inconcevable de la part des gens qui, n’ayant rien observé par eux-mêmes, n’écrivent, ne dogmatisent 
que d’après des observations empruntées de ces mêmes voyageurs auxquels ils refusent la faculté 
de voir et de penser. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 18-19) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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filosóficas”, precursoras das nossas missões científicas 
contemporâneas; o filósofo Buffon, Voltaire, Rousseau, Diderot (cf. em 
especial, o seu Suplemento à Viagem de Bougainville) “esclarecendo” 
com suas reflexões as observações trazidas pelo viajante. Mas esse par 
não tem realmente nada de idílico. Que pena, pensa Rousseau, que os 
viajantes não sejam filósofos! Bougainville retruca (em 1771 em sua 
viagem ao redor do mundo): que pena que os filósofos não sejam 
viajantes

51
! Para o primeiro, bem como para todos os filósofos 

naturalistas do século das luzes, se é essencial observar, é preciso 
ainda que a observação seja esclarecida. Uma prioridade é portanto 
conferida ao observador, sujeito que, para apreender corretamente 
seu objeto, deve possuir um certo número de qualidades. 
(LAPLATINE, 2003, p. 42-43) (Grifo meu) 

 
 
 
 

Apesar do não reconhecimento do trabalho realizado pelo par formado por 

viajante e filósofo, é nesse tipo de atividade e na necessidade de interpretação da 

observação que Diderot ousa afirmar por A e B que: “A. — É isso que traríeis na 

fábula do Taiti? B. — Não é uma fábula; e não alimentaríeis a menor dúvida sobre a 

sinceridade de Bougainville, se conhecêsseis o suplemento de sua viagem." 

(DIDEROT, 1972, p. 146) A partir dessas premissas, destacamos a verdadeira 

relação entre Bougainville e Diderot: a legitimação de um só acontece pelo 

reconhecimento do outro.  

Ainda que relato de viagem e texto filosófico existam separadamente, é na 

coexistência deles que percebemos os verdadeiros valores das obras analisadas, 

principalmente pelo fato de um explicar e o outro analisar, como nos afirma B: "Ele 

não explica nada; atesta o fato." (DIDEROT, 1972, p. 143 ) É justamente na 

construção e na leitura de um texto que atesta e de outro que explica que surge a 

viagem filósofica sobre a qual nos fala François Laplantine.  

 

 

 

 

 

 

                                            
51

 Nota do autor: “Rousseau: “Suponhamos um Montesquieu, um Buffon, um Diderot, um D’Alembert, 
um Condillac, ou homens de igual capacidade, viajando para instruir seus compatriotas, observando 
como sabem fazê-lo a Turquia, o Egito, a Barbaria... Suponhamos que esses novos Hércules, de 
volta de suas andanças memoráveis, fizessem a seguir a história natural, moral e política do que 
teriam visto, veríamos nascer de seus escritos um mundo novo, e aprenderiamos assim a conhecer o 
nosso.” 
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2.1   A relação leitor/escritor em Bougainville e Diderot 

 

 

O interessante é que, tanto no caso de Bougainville quanto de Diderot, não foi 

o fato de eles serem viajantes ou filósofos que transformou a formação cultural, 

política e econômica da nação, mas, sim, o texto escrito produzido pelos dois em um 

determinado momento histórico, assim como de outros viajantes e escritores. A 

necessidade de escrever surge a partir do momento em que queremos preservar, 

eternizar algo. Segundo Certeau: 

  

 

 

(...) a escrita substitui as representações tradicionais que autorizavam o 
presente por um trabalho representativo que articula num mesmo espaço 
a ausência e a produção. Na sua forma mais elementar, escrever é 
construir uma frase percorrendo um lugar supostamente em branco, a 
página. (CERTEAU, 1982, p.7) 
 
 
 
 
 

No caso de Bougainville, além de preservação das lembranças do que viveu 

durante sua empreitada, a escrita também serviu como instrumento de informação 

para o público leitor, influenciando a formação do pensamento e da sociedade 

europeia com os conhecimentos de um novo mundo. No caso de Diderot, a mesma 

modalidade escrita serviu para disseminar os pensamentos filosóficos do escritor, 

levando ao público reflexões importantes durante o Iluminismo. 

Tudo isso não seria possível se não fosse o sucesso dos textos dos dois 

escritores e o interesse pela leitura. Certamente a recepção das duas obras 

ocasionou transformações individuais e sociais graças ao potencial da leitura 

descrito por Proust:  

 
 
 

 
O poder de nossa sensibilidade e de nossa inteligência, só podemos 
desenvolvê-lo em nós mesmos, nas profundezas de nossa vida espiritual. 
Mas é nesse contato com os outros espíritos, que chamamos de leitura, 
que se faz a educação do espírito. (PROUST, 1993, p.51) 
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 Marcel Proust comenta sobre a educação dos “modos” do espírito e trata o 

ato de leitura como um instrumento essencial na formação do ser humano. O teórico 

Wolfgang Iser retoma as ideias de Proust ao afirmar que, no ato de leitura, o leitor 

lida com outras experiências que ainda não conhecia. “Daí a impressão de viver uma 

transformação durante a leitura” (ISER, 1999, p. 90).  

Temos, então, o despertar para a importância das narrativas de viagem pelo 

fato das mesmas conseguirem expor observações e dados científicos, ao mesmo 

tempo em que fazem o leitor viajar pelas belas descrições de lugares tão diferentes 

dos já habituais. Quanto ao texto filosófico, este já experimenta o papel ativo do 

leitor que, em contato com uma obra, reflete sobre sua própria realidade, 

apropriando-se do texto matriz para recriar ou, como no caso de Diderot, não só 

complementar, porém ser instrumento da formação do ser humano.  

Assim, também chegamos a uma leitura que se eleva a alteridade, como 

afirma Roger Chartier (1999, p. 16), “A leitura não é somente uma operação abstrata 

de intelecção; ela é engajamento do corpo, inscrição num espaço, relação consigo e 

com os outros”. Portanto, a leitura torna-se o processo de interação do texto para o 

leitor e do leitor para o texto, passando a criar uma relação dialógica de significado.  

Dessa forma, constata-se, a partir do pensamento de Maria Elizabeth Chaves 

de Mello e Maria Ruth Fellows (2011, p. 50), que “ler e viajar são duas formas de 

evasão. Um relato de viagem, portanto, é um texto provocador de passeios no 

tempo e no espaço, nos quais o viajante transitou.” A viagem física, apresentada nos 

relatos de viagem, convida-nos a participar da expedição, guiados pelo viajante-

escritor. Na viagem que fazemos junto ao texto, debruçamo-nos sobre a 

escrivaninha. Em ambas, a imaginação do leitor é necessária, sendo somadas as 

crenças, posicionamentos e ideologia do mesmo. 

Pensando nos aspectos que impregnam a leitura de sentido e sabendo ser 

Diderot um leitor de Bougainville, torna-se primordial conhecer quais os aspectos 

que compunham a mentalidade desse leitor, pois, como Chartier52 propõe, “o texto 

implica significações que cada leitor constrói a partir de seus próprios códigos de 

leitura, quando ele recebe ou se apropria desse texto de forma determinada.”  

O processo a que se refere Roger Chartier é vivenciado por Bougainville, no 

relato da sua viagem e pelo próprio Diderot, enquanto leitor e escritor. O primeiro o 

                                            
52

 Opt. Cit. p. 152 
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faz em dois momentos - ao ser leitor de outros relatos de viagens53 anteriores ao  

seu e ao se deparar com o texto "vivo", considerando como texto "vivo" os lugares 

que visitou e as pessoas com as quais manteve contato.  

Tal consideração nos leva ao que Affonso Romano de Sant’Anna considera 

como texto em sua obra Ler o mundo. Segundo o autor, tudo ao redor do leitor é 

possivel de ser interpretado, e exemplifica isso com várias formas de texto e de 

leitura. 

 

 

Tudo é leitura. Tudo é decifração. Ou não. Depende de quem lê. Ou não, 
porque nem sempre deciframos os sinais à nossa frente. [...] O corpo é um 
texto. Há que saber interpretá-lo. Alguns corpos, no entanto, vêm em 
forma de hieroglifos, dificílimos. Ou, a incompetência é nossa, iletrados 
diante dele? Quantas são as letras do alfabeto do corpo amado? Como 
soletrá-lo? Como sabê-lo na ponta da língua? Tem 24 letras? Quantas 
letras estranhas, estrangeiras nesse corpo? Como achar o ponto G na 
cartilha de um corpo? Quantas novas letras podem ser incorporadas nesta 
interminavel e amorosa alfabetização? Movido pelo amor, pela paixão 
pode o corpo falar idiomas que antes desconhecia. 
O médico até que se parece com o amante. Ele também lê o corpo. Vem 
daí a semiologia. Ciência da leitura dos sinais. Dos sintomas. Daí partiu 
Freud, para ler o interior, o invisível texto estampado no insconsciente. 
Então, os lacanianos todos se deliciaram jogando com as letras - a letra do 
corpo, o corpo da letra. Portanto, não é só quem lê um livro, que lê. Um 
paisagista lê a vida de maneira florida e sombreada. Fazer um jardim é 
reler o mundo, reordenar o texto natural. A paisagem pode ter sotaque. 
Por isto se fala de um jardim italiano, de um jardim francês, de um jardim 
inglês. E quando os jardineiros barrocos instalavam assombrosas grutas e 
jorros d'água entre seus canteiros estavam saudando as elipses do 
mistério nos extremos que são a pedra e a água, o movimento e a 
eternidade. 
O urbanista e o arquiteto igualmente escrevem, melhor dito, inscrevem, 
um texto na prancheta da realidade. Traçados de avenidas podem ser 
absolutistas, militaristas, e o risco das ruas pode ser democrático dando 
expressividade às comunidades. 
Tudo é texto. Tudo é narração. Um desfile de carnaval, por exemplo. Por 
isto se fala de "samba enredo". Enredo além da história pátria referida. A 
disposição das alas, as fantasias, a bateria, a comissão de frente são 
formas narrativas. Uma partida de futebol é uma forma narrativa. Saber ler 
uma partida - este o mérito do locutor esportivo, na verdade, um leitor 
esportivo. Ele, como o técnico, vê coisas no texto em jogo, que só depois 
de lidas por ele, por nós são percebidas. Ler, então, é um jogo. Uma 
disputa, uma conquista de significados entre o texto e o leitor. 
(SANT’ANNA, 2011, p. 51) 

 

 

                                            
53

 Não é nosso interesse de estudo analisar quais leituras de relatos de viagens foram feitas por Louis 
Antoine de Bougainville antes de ele próprio escrever o seu.  
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Então, considerando a paisagem, a geografia local, a fauna, a flora, as 

pessoas nativas ou não e todos os outros elementos que compunham os territórios 

pelos quais Bougainville passou e passeou como texto, é possível afirmarmos que, 

ao entrar em contato com todos esses textos, o autor constroi, a partir de seus 

próprios códigos de leitura e leituras anteriores, uma interpretação dos textos que 

recebe à sua frente. Tais leituras e interpretações são projetadas durante a prática 

de escrita de seu relato de viagem. Assim, o que fica resgistrado já o fica a partir da 

leitura de outro, ou seja, de seu próprio escritor.  

Ainda sobre o relato de viagem de Bouginville, temos agora a presença de 

Diderot como leitor do mesmo. Nessa relação, o processo descrito por Chartier 

sobre o ato de ler se repete e o movimento que acontece na escrita  é explicado por 

Michel de Certeau também. Diderot, ao entrar em contato com a obra, também tem 

suas interpretações e projeta no texto, durante sua leitura, suas angústias, medos, 

críticas, ideias, completando, assim,  um jogo de leituras com a escrita de um novo 

texto que ressignifica o primeiro já mencionado. Ele evidencia que "um texto é um 

universo aberto em que o intérprete pode descobrir infinitas interconexões." (ECO, 

1997, p. 45) 

O inusitado nesse jogo de leituras - apesar de aparentar ser o contrário da 

afirmação que vem adiante- é o fato de Diderot não criticar o relato de Bougainville.  

Ele encontra lacunas no material escrito para complementar e acrescentar um 

discurso também do século XVIII. Faz-nos ver que: “O leitor real é aquele que 

compreende que o segredo de um texto é seu vazio.” (ECO, 1997, p.46).  

É exatamente nos vazios descobertos por ele durante a leitura que surge 

Supplément au voyage de Bougainville54 utilizado para intitular o texto filosófico 

criado por Diderot e o mesmo aponta para a conscientização do leitor Diderot de que 

era seu o papel de preencher os vazios presentes no relato de viagem, intitulado 

Voyage autour du Monde. 

Como já observado em citações anteriores, Bougainville é criticado apenas 

pela escolha que fez de se tornar navegador. Porém, é esse mesmo viajante que dá 

a Diderot matéria prima para criar um texto filosófico em um período de Proto-

Revolução Francesa. O filósofo utiliza o texto criado com o apoio do projeto do 

Estado francês para criticar o próprio projeto. 

                                            
54

 Suplemento; complemento. Ou seja, algo que completa o já existente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voyage_autour_du_Monde
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Certamente, o viajante foi alvo de críticas sobre sua escolha profissional, 

principalmente por optar por uma carreira que anula a posição intelectual a fim de 

ser agente político. Por esse motivo, seu relato de viagem apresenta um discurso 

compatível com os interesses do rei francês. No entanto, esse discurso criado 

graças ao aporte do Estado é usado, por Diderot, para criticar a forma de governo 

francês.  Afinal, quem poderia prever que um relato de viagem produzido a partir de 

uma viagem autorizada pelo rei francês poderia render a escrita de um texto 

filosófico que veicularia críticas contra o próprio Estado francês? 

 

 

Não vou me  estender sobre a necessidade da Marinha e do comércio na 
França;  essas são verdades demonstradas. Não teremos nem um, nem 
outro sem colônias. Nossas imensas possessões na América 
setentrional estão perdidas; os poucos assentamentos  que  nos 
restaram estão uns, na infância e os  outros, na decrepitude. O comércio 
das ilhas está esgotado. Consulte as cidades marítimas, veja o interior 
do reino: os intercâmbios da metrópole e de suas colônias estão 
arruinados para ambas. A natureza favoreceu certas partes da terra mais 
particularmente do que outras, eis onde convém construir novas 
instalações atualmente: este será um novo comércio aberto para a 
França. Todas as riquezas do globo pertencem à Europa, a qual as 
ciências tornaram soberana sobre outras localidades; vamos, portanto,  
reunir a colheita. 
Encontraremos, no mar do Sul, uma fonte inesgotável de exportação 
para as produções francesas usada pela imensa população que vive lá e 
que,  na ignorância em que vivem, estimarão infinitamente  o que nossos 
conhecimentos tornaram tão comum e colocaram a um preço bem baixo 
entre nós. 
Além disso, o que a Marinha não vai ganhar ao ter colônias nesses 
mares? Que escola para oficiais e marinheiros melhor que uma longa 
navegação em todos os climas, em todas as estações e em meio a todos 
os  acontecimentos de que resulta, necessariamente, a experiência tão 
necessária a semelhantes empresas? Assim, as viagens ao redor do 
mundo serão apenas uma coisa comum pelo hábito de serem feitas.

55
 

(BOUGAINVILLE, 1989, p. VI e VII) 

                                            
55 Je ne m’étendrai pas sur la nécessité de la marine et du commerce en France; ce sont des vérités 

démontrées. On n’aura ni l’un ni l’autre sans colonies. Nos immenses possessions dans l’Amérique 
septentrionale sont perdues; le peu d’établissements qui nous restent sont les uns dans l’enfance, les 
autres dans la decrepitude. Le commerce des ilês est use. Consultez les Villes maritimes, voyez 
l’intérieur du royaume: les échanges de la metrópole et de ses colonies sont ruineux pour les deux. La 
nature a favorisé certaines parties de la terre plus particulièrement que d’autres, voilà ou Il convient 
actuellement de former de nouveaux établissements: ce sera un nouveau commerce ouvert à la 
France. Toutes les richesses du globe appartiennent à l’Europe que les sciences ont rendue 
souveraine des autres parties; allons donc recueillir cette moisson.  
L’on trouvera dans la mer du Sud une source intarissable d’exportation pour les productions de 
France à l’usage des peuples immenses qui l’habitent et qui, dans l’ignorance ou ils vivent, priseront 
infiniment ce que nos connaissances ont rendu si commun et ont mis à vil prix chez nous.[...]  
D’ailleurs, que ne gagnera pas la marine à avoir des colonies dans ces mers? Quelle école pour les 
officiers et matelots qu’une navigation longue dans tous les climats, dans toutes les saisons et au 
milieu de tous les événements d’où résulte nécessairement l’expérience si nécessaire à de pareilles 
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Tal movimento, a partir do relato de viagem, acaba trazendo novamente 

Bougainville ao estado de pensador enquanto intelectual. É graças a Diderot e à 

produção do Supplément que o discurso político serve também ao discurso 

filosófico, contribuindo para a produção de novas análises a partir não só do 

discurso aparente. E, nesse caso, não foi preciso efetivar o mesmo pensamento do 

filósofo italiano Umberto Eco (1985, p. 12): “O autor deveria morrer depois de 

escrever. Para não perturbar o caminho do texto”. 

Assim, o texto escrito, caracterizado como morto ou malfeitor da oralidade, a 

partir do leitor, ganha vida e percorre novas páginas em branco, construindo uma 

nova escrita que, mais uma vez, dependendo do leitor que tenha, ganha novas 

roupagens e passa de morto a vivo novamente. Segundo Certeau: 

 

 

Na verdade, a função específica da escrita não é contrária, mas diferente 
e complementar com relação à função da prática. Ela pode ser 
particularizada sob dois aspectos. Por um lado, no sentido etnológico e 
quase religioso do termo, a escrita representa o papel de um rito de 
sepultamento; ela exorciza  a  morte  introduzindo-a  no  discurso.  Por  
outro  lado,  tem  uma  função simbolizadora;  permite  a  uma  
sociedade  situar-se,  dando-lhe,  na  linguagem,  um passado, e abrindo 
assim um espaço próprio para o presente: "marcar" um passado, e dar 
um lugar à morte, mas também redistribuir o espaço das possibilidades, 
determinar negativamente aquilo que está por fazer e, 
conseqüentemente, utilizar a narratividade, que  enterra  os  mortos,  
como  um  meio  de  estabelecer  um  lugar  para  os  vivos. (CERTEAU, 
1982, p. 104) 

 

 

Podemos dizer que no jogo de leituras entre Voyage autour du monde e 

Supplément au voyage de Bougainville temos justamente a tensão entre as 

características que a escrita preserva e que são apresentadas por Certeau a partir 

da comparação entre a habilidade de escrita dos homens “civilizados” ocidentais e 

da não habilidade dos “selvagens” descritos em vários relatos de viagem:  

 
 
 
Entre "eles" e "nós" existe a diferença desta escrita "seja santa seja 
profana" que imediatamente põe em causa uma relação de poder. Entre 
os Nambikwara e Lévi-Strauss ela terá desde o início o mesmo 
alcance.

56
 "Feitiçaria" dizem os Tupinambá: poder do "mais forte". Mas 

                                                                                                                                        
entreprises? Alors, les voyages autour du monde ne seront plus qu’une chose ordinaire par l’habitude 
de les faire.

55
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. VI e VII) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 

56
 C. Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, op. eia., p. 340. 
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eles estão privados dela. Os ocidentais têm a "superioridade". Acreditam 
que seja um dos "dons singulares que os homens da parte de cá 
receberam de Deus": Seu poder cultural é referendado pelo absoluto: 
isto não é apenas um fato, mas um direito, o efeito de uma eleição, uma 
herança divina. Mais característica ainda é a natureza da clivagem. Ela 
não resulta, essencialmente, de uma triagem entre o erro (selvagem) e a 
verdade (cristã). Aqui o elemento decisivo é a posse ou a privação de um 
instrumento capaz, ao mesmo tempo, de "reter as coisas em sua pureza" 
(Léry o diz mais adiante)

57
 e de se estender "até o fim do mundo". 

Combinando o poder de reter o passado (enquanto que a "fábula" 
selvagem esquece e perde a origem)

58
 e o de superar indefinidamente a 

distância (enquanto que a "voz" selvagem está limitada ao círculo 
evanescente de seu auditório), a escrita faz a história. Por um lado ela 
acumula, estoca os "segredos" da parte de cá, não perde nada, 
conserva-os intactos. Ë arquivo. Por outro lado ela "declara", avança "até 
o fim do mundo" para os destinatários e segundo os objetivos que lhe 
agradam – e isto "sem sair de um lugar", sem que se desloque o centro 
de suas ações, sem que ele se altere nos seus progressos. Ela tem na 
mão a "espada"

59
 que prolonga o gesto mas não modifica o sujeito. Sob 

este ponto de vista repete e difunde seus protótipos. O poder que seu 
expansionismo deixa intacto é, em seu princípio, colonizador. Ele se 
estende sem ser mudado. É tautológico, igualmente imunizado contra a 
alteridade que poderia transformá-lo e contra aquele que poderia lhe 
resistir. Está envolvido no jogo de uma dupla reprodução, uma histórica e 
ortodoxa que preserva o passado, e outra missionária que conquista o 
espaço multiplicando os mesmos signos. (CERTEAU, 1982, p. 211-212) 

 

 

 

É o movimento de trabalho crítico de Diderot, possibilitado pela própria 

experiência de leitura do relato de viagem de Bougainville, que exuma a fonte escrita 

(entendida aqui como o próprio relato de viagem) e a ressignifica, gerando uma nova 

compreensão daquilo que parecia estar como obra acabada. Ainda segundo 

Certeau: 

 

 

A escrita designa uma operação conforme a um centro: as partidas e os 
remetimentos permanecem sob a dependência do querer impessoal que 
nela se desenvolve e ao qual retornam. A multiplicidade dos 
procedimentos onde se inscrevem as "declarações" deste querer 
constrói o espaço de uma ocupação pelo mesmo, que se estende sem 
se alterar. Organizações escriturárias: comercial, científica, colonizadora. 

                                            
57

 G. 2, 73. 
58

 G. 2, 73. 
59

 Segundo as tradições antigas que “um velho” tupi conta a Léry, “um Main, quer dizer Francês, ou 
estrangeiro, veio outrora, portador de uma “linguagem” religiosa que os Tupis “não quiseram 
acreditar”; então veio um outro, que em sinal de maldição, lhes pôs rias mãos a espada, com que 
desde então estamos sempre nos matando uns aos outros” (G. 2, 77). Neste “conto”, o estrangeiro 
ocidental tem uma imagem dupla: a linguagem de uma verdade; a espada que arma e castiga a 
resistência. 
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Os "caminhos da escrita"
60

 combinam o plural dos itinerários e o singular 
de um lugar de produção. (CERTEAU, 1982, p. 213) 

 

 

Mais uma vez, a ruptura com a ideia de repetição indefinida do mesmo 

produto pela escrita acontece conforme a diferenciação que Marcel Proust cria entre 

o livro e o amigo: 

 
 

[...] a diferença essencial entre um livro e um amigo, não é a sua maior 

ou menor sabedoria, mas a maneira pela qual a gente se comunica com 
eles, a leitura, ao contrário da conversação, consistindo para cada um de 
nós em receber a comunicação de um outro pensamento, mas 
permanecendo sozinho, isto é, continuando a desfrutar do poder 
intelectual que se tem na solidão e que a conversação dissipa 
imediatamente, continuando a poder ser inspirado, a permanecer em 
pleno trabalho fecundo do espírito sobre si mesmo. (PROUST, 2004, p. 
27) 

 

 

Foi nessa relação profunda que Diderot se recolheu junto à leitura de Voyage 

autour du Monde, de Bougainville. Ao mesmo tempo em que ele foi leitor de um 

relato de viagem de seu tempo, também foi leitor de si mesmo, como bem afirma 

Proust (2004): "Cada leitor é, quando lê, o próprio leitor de si mesmo" , e mergulhou 

em grandes questionamentos sobre seu século. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
60

 Em Les Paysans du Languedoc (Sevpen, 1966, p. 331-356: “Chemins de l'écriture”), Emmanuel Le 
Roy Ladurie mostrou os laços estreitos, geográficos e culturais, entre “a revolução lingüística 
marcada pela primeira difusão do francês (1450-1590)” no Languedoc, e a “revolução intelectual” 
introduzida pela Reforma. A extensão do francês (e da escrita) e do calvinismo (retorno à Escritura) 
pelos mesmos caminhos tem por signo “a criação de um novo tipo de homem”: “é a restrição formal 
do prazer e a tolerância tácita à usura; é o ascetismo pela proclamação e o capitalismo por 
preterição” (p. 356). De uma escrita à outra, existe combinação e reforço mytuo. Mas, finalmente, a 
introdução de uma nova lei da escrita muda a santa Escritura que lhe serviu de mediação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voyage_autour_du_Monde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voyage_autour_du_Monde
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2.2  Diderot e Bougainville: entre camponeses e marinheiros 

 

 

Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, Denis Diderot foi grande 

representante do Século das Luzes, inserindo-se no movimento iluminista francês. 

Mas, antes disso, ele foi leitor de outros filósofos que iniciaram, na metade do século 

XVII, o que se denomina a crise da mente europeia. Antes dela, tinha-se como boa 

regra e objetivo da idade clássica: 

 

 

Aguentar; evitar qualquer transformação que possa destruir um equilíbrio 
miraculoso: eis a aspiração da idade clássica. São perigosas as 
curiosidades que solicitam uma alma inquieta; perigosas e loucas, visto 
que o viajante que corre até ao fim do mundo não encontra nunca senão o 
que traz consigo: a sua condição humana.(...) O espírito clássico, na sua 
força, ama a estabilidade: quereria ser a própria estabilidade. Depois do 
Renascimento e da Reforma, grandes aventuras, chegou a época do 
recolhimento. Subtraíram-se a política, a religião, a sociedade, a arte, às 
discussões intermináveis, à crítica insatisfeita; o pobre navio humano 
encontrou o porto: oxalá pudesse aí permanecer muito tempo, ficar para 
sempre! A ordem reina na vida; para que tentar, fora do sistema fechado 
que se reconheceu como excelente, experiências que, de novo, tudo 
poriam em causa? Receia-se o espaço que contém as surpresas; e 
desejar-se-ia, se possível fosse, parar o tempo. (HAZARD, 1961, p. 15) 

 
  

Porém, não foi possível manter a ordem e a passividade. Os hábitos europeus 

começam a mudar, pelo fim do século XVII, começo do XVIII. O fato é que nesse 

período:  

 

 

(...) o humor dos Italianos tornava-se novamente viageiro; e que os 
Franceses eram móveis como azougue: e, a crer um observador 
contemporâneo, gostavam tanto da novidade que faziam os possíveis por 
não conservar muito tempo um amigo; que inventavam todos dias modas 
diferentes; e que, aborrecendo-se no seu país, partiam, quer para a Ásia, 
quer para a África, a fim de mudarem de lugar e de se divertirem. (...) A 
Europa, com efeito, nunca mais acabava de trabalhar para descobrir e 
para explorar o mundo; o século XVII continuava a tarefa que o XVI lhe 
tinha legado. Desde 1619, um obscuro escritor, o P.

e
  Bergeron, desde 

1636 Thommaso Campanelle, professavam isto: a exploração do globo, 
contraditando alguns dos dados sobre que repousava a filosofia antiga, 
deve provocar uma nova concepção das coisas. Esta ideia, que a princípio 
caminhou lentamente, acelera-se à medida que os Holandeses, não 
apenas organizam o comércio das Índias Orientais, mas também 
descrevem as coisas estranhas que lá encontram; à medida que os 
Ingleses, não só fazem flutuar o seu pavilhão sobre todos os mares, mas 
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também a mais copiosa literatura de viagens que há no mundo; à medida 
que Colbert propõe à actividade dos Franceses as ricas colônias e as 
longínquas feitorias, e que chegam descrições, "feitas à ordem do Rei"! O 
Rei mal sabia que destas mesmas descrições nasceriam ideias capazes 
de abalar as noções mais caras à sua crença e as mais necessárias à 
manutenção da sua autoridade. (HAZARD, 1961, p. 15-19) 

 

 

Com tantas mudanças no comportamento e consciência dos europeus, a 

crítica à moral e a busca pela ordem natural estavam instauradas na Europa. 

Descartes, Espinosa e Bayle foram, sem dúvida, nomes de fundação para o 

Iluminismo, considerado radical, e que compunham as leituras de Diderot, fazendo 

com que o mesmo corroborasse com tais ideais ou fosse contra, criando outras 

reflexões filosóficas.  

É também durante meados do século XVII que a Europa conhece uma 

profunda e decisiva mudança rumo à racionalização, com o surgimento do 

Cartesianismo. Daí para a efetivação das ideias iluministas não demorou mais de 

meio século.  

No século XVIII, há a efervescência de diversas ideias em torno das reflexões 

iluministas ao redor do mundo, principalmente na França e na Philadelphia, que 

culminou na independência dos Estados Unidos.   

Apesar da existência de várias correntes criadas a partir do Iluminismo, o 

objetivo deste movimento, segundo Jonathan Israel: 

 
 

 
 

[...] aspirava conquistar a ignorância e a superstição, estabelecer a 
tolerância e revolucionar idéias, educação e atitudes por meio da 
Filosofia, mas de forma a preservar e salvaguardar o que se julgava 
serem os elementos essenciais das velhas estruturas, efetuando uma 
síntese viável do velho e do novo, da razão e da fé. (ISRAEL, 2009, p. 
39) 

 
 

Na introdução de um novo paradigma, Denis Diderot, como outros 

pensadores iluministas, critica o absolutismo, incumbindo à política o dever de 

eliminar diferenças, e o poder da Igreja como uma instituição social influenciadora da 

sociedade, e não apenas como campo de formação do comportamento humano.  

Algumas dessas críticas já ficam sugeridas em parte do título dado à obra 

aqui analisada: Supplément au voyage de Bougainville, ou dialogue entre A et B 
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sur l’inconvénient d’attacher des idées morales à certaines actions physiques 

qui n’en comportent pas61. O inconveniente de fixar ideias morais em certas ações 

humanas que não as comportam é o tema central tratado por ele em seu texto 

filosófico.  

Diderot acreditava na razão, que tem a capacidade de duvidar das verdades 

estabelecidas, rompendo com o dogmatismo que o próprio filósofo tentou combater. 

Utilizando-se da razão, a filosofia deve analisar os fatos e deles tirar "verdadeiros" 

conhecimentos. Mesmo as verdades racionais da matemática, aquilo que parece o 

mais lógico, devem tentar entender os fatos reais e explicar as experiências 

humanas.  

Esse procedimento pode ser observado quando, através da experiência 

humana vivida por Bougainville, o filósofo procurou entender e explicar a relação 

entre colonizados e colonizadores, através da criação do conto Supplément. 

Parece ser exatamente isso que incomoda Diderot na obra do viajante Bougainville. 

“Ele não explica nada; atesta o fato” (DIDEROT, 1972, p. 270). E é exatamente essa 

a posição adotada pelo viajante ao afirmar em seu discurso preliminar, na carta ao 

rei: "É a história dos nossos esforços que ouso apresentar a VOSSA MAJESTADE; 

sua aprovação fará o seu sucesso." (BOUGAINVILLE, 1989, p.6)62. A aprovação da 

qual fala Bougainville é a aprovação de seu relato de viagem como verdade 

estabelecida.  

O comentário de Diderot também nos faz pensar, na discussão desenvolvida 

por Walter Benjamin no ensaio O narrador. Segundo Benjamin, estamos perdendo a 

capacidade de contar histórias. Isso faz com que haja a classificação de bons e 

maus narradores. Como afirma Diderot, Bougainville parece estar inserido entre 

esses últimos.  

Narrar para informar, ou melhor, constatar – verbo utilizado por um dos 

personagens de Diderot para criticar Bougainville – parece fazer parte dos maus 

narradores. Já a forma da boa “narrativa” existiu como um meio “artesanal” de 

comunicação que não resistiu às mudanças da modernidade. Na perspectiva de 

                                            
61

 Complemento à viagem de Bougainville, ou dialogo entre A e B sobre o inconveniente de colocar 
ideias morais em certas ações humanas que não as comportam. (Negrito a fim de destacar o que de 
fato evidencia questionamentos e críticas já no próprio título do texto filosófico.). 
62

 “C’est l’histoire de nos efforts que j’ose présenter à VOTRE MAJESTÉ; votre approbation en fera le 
succès.” (BOUGAINVILLE, 1989, p. 6) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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Benjamin existem incompatibilidades inconciliáveis entre a narrativa e a informação. 

A primeira oferece reflexão, espanto e nunca se exaure; a segunda surge de forma 

efêmera e somente tem validade enquanto novidade.  

O autor diz ainda que o “narrador” tem como sua matéria a vida humana e 

estabelece com ela uma relação artesanal, incluindo a sua própria vida. 

 

 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no 
campo, no mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma 
forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir 
o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. 
Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. 
Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 
oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1987, p. 205) 
 
 

 

Esse “narrador” sabe, por isso, dar conselhos como um sábio, podendo 

basear-se na experiência de toda uma vida, de uma vida de todos. Porém, sua 

experiência já terá marcas e impressões de sua própria vida; de sua própria história.  

Apesar da teoria construída por Walter Benjamin não ser contemporânea63 ao 

relato de viagem de Bougainville e ao conto filosófico de Diderot, podemos 

estabelecer relações entre suas ideias e nossos dois “narradores”, colocados aqui 

em questão. Segundo Benjamin: 

 

 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem 
todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as 
que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros 
narradores anônimos. Entre estes, existem dois grupos, que se 
interpretam de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna 
plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. “Quem 
viaja tem muito que contar”, diz o povo, e com isso imagina o 
narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos 
com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair 
de seu país e que conhece suas histórias e tradições. (Grifo meu) 
(BENJAMIN, 1987, p.198)  

                                            
63

 Walter Benjamin pensa na morte do narrador visando o século XX. 
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Benjamin fala de dois modelos de narradores: o camponês e o marinheiro. O 

primeiro vive experiências e conhece as tradições da região onde vive e o 

marinheiro, por visitar lugares distantes, vivencia diferentes experiências. Cada um 

desses tipos de narradores representa um tipo de narração, sendo que o camponês 

representa a experiência acumulada pela memória, pelo tempo, e o marinheiro, a 

experiência que advém do contato com espaços diferentes. 

Assim, temos, em nossa análise, Diderot na figura do camponês e 

Bougainville como o marinheiro. Enquanto um está em terra firme, observando tudo 

que se passa no local onde vive, o outro traz experiências vividas em terras 

distantes. A forma de narrar é bem diferente, cabendo aqui recuperar a crítica, já 

mencionada anteriormente, feita por Diderot a Bougainville: “Ele não explica nada; 

atesta o fato” (p. 270), para percebermos como a visão de camponês e marinheiro é 

bem diferente em relação à construção de uma narrativa de relato de viagem, 

principalmente porque, como aponta Roger Chartier:  

 

 

A problemática do mundo como representação, moldado através das 
series de discursos que o apreendem e o estruturam, conduz 
obrigatoriamente a uma reflexão sobre o modo como uma figuração 
desse tipo pode ser apropriada pelos leitores dos textos (ou das 
imagens) que dão a ver e a pensar o real. (CHARTIER, 1999, p. 152) 
 

 

Por ser uma viagem encomendada com interesses políticos e econômicos, 

Bougainville teria a obrigação de relatar “fielmente” tudo que se apresentasse a sua 

frente, por isso pouco vemos em seu texto comentários reflexivos sobre o que ele 

experimenta. A fidelidade também deveria ser garantida, pois, antes de sua partida, 

o próprio Louis XV, em 26 de outubro de 1766, assinalou algumas instruções. Foi o 

próprio Bougainville quem redigiu a versão definitiva apresentada na introdução do 

seu relato de viagem. 
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2.3  O jogo de leituras entre Voyage autour du monde e Supplément au 

voyage de Bougainville 

 

 

As funções dos textos de Bougainville e Diderot são singulares e em nenhum 

momento aproximam-se. O ponto de contato que encontramos entre elas é que 

nenhuma das duas encerra-se em si mesma. Prova disso é o próprio texto de 

Diderot, que nasce da leitura do relato de viagem.  

Poderíamos considerá-lo um palimpsesto, mesmo não havendo o 

apagamento do primeiro texto, pois o que o filósofo constrói recobre e ressignifica os 

fatos expostos pelo viajante.  Trata-se, aqui, do valor ativo daquele que interpreta 

um texto. Melhor ainda definido, como Umberto Eco apresenta em seu capítulo 

Interpretação e História, a dialética entre os direitos dos textos e os direitos de seus 

intérpretes.  

Ainda segundo as ideias expostas no texto Interpretação e 

Superinterpretação, de Umberto Eco, o teórico considera o texto tal como Todorov o 

descreve: "o texto é um piquenique onde o autor traz as palavras e os leitores o 

sentido"64. Em nossa análise, o piquenique acontece a partir das palavras trazidas 

por Bougainville em seu relato de viagem e os sentidos dessas mesmas palavras 

são fornecidos pelo leitor Diderot. Assim, mais um piquenique acontece, porém, 

dessa vez, tendo sido o próprio Diderot o fornecedor das palavras.  

No mais, em Diderot, percebe-se o privilégio de ser um leitor que também 

escreve. Observa-se no texto Supplément au voyage de Bougainville a apropriação 

do gênero viagem para um texto filosófico e as relações que se estabelecem na 

posição assumida pelo leitor, no caso Diderot, fazendo considerações sobre o 

navegador que, antes de seu escrito, foi leitor, principalmente, de outros relatos de 

viagem e do escritor, que também é leitor da literatura de viagem. 

Aqui, a compreensão do que é ser leitor se traduz também na consideração 

de que o ato de ler é uma atividade complexa, plural e multidirecionada, que, 

                                            
64

 “un texte [est] un pique-nique où l’auteur apporte les mots et les lecteur le sens”, T. Todorov, 
“Viaggio nella critica americana”, Lettera 4, 1987, p.12 in. U. Eco&AL., Interprétation et 
surinterprétation, 1996, chapitre: "Interprétation et histoire", p. 22. 
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segundo Kleiman (1989, p. 13), necessita do engajamento e apoio de muitos fatores 

– memória, atenção, percepção e conhecimentos linguísticos - que são ativados 

quando os sentidos do texto são construídos.  

Recusamos a ideia de que a leitura se reduz à simples decodificação de 

códigos linguísticos e à simples apreensão de informações, pois a tarefa do leitor 

não é apenas a do reconhecimento de objetos e situações representados no texto. 

Zilberman (2001, p. 55) afirma que: “[...] o único temor que a leitura pode inspirar é o 

de que seus usuários sejam levados a alterar sua visão de mundo, sonhem com as 

possibilidades de transformar a sociedade e não se conformem ao já existente”. 

Nesta afirmativa, a autora enfoca a leitura como ato reflexivo, assim como 

Foucambert (1989) a apresenta. Para ele, ler é questionar o mundo e ser por ele 

questionado; é questionar-se a si mesmo. Ler significa também construir uma 

resposta que integra parte das novas informações ao que já se é; significa, também, 

ter condições de questionar o texto escrito e de construir um juízo sobre ele.  

Seguindo a perspectiva de Paul Ricoeur (2000, p. 99): "O sentido de um texto 

não está por detrás do texto, mas à sua frente. Não é algo de oculto, mas algo de 

descoberto. O que importa compreender não é a situação inicial do discurso, mas o 

que aponta para um mundo possível, graças à referência não ostensiva do texto." É 

todo esse processo o desencadeador das formas de leitura e escrita no filósofo 

Denis Diderot. Como fruto da insatisfação, não da obra produzida pelo outro, mas, 

da sociedade, principalmente do Estado que financia a viagem com certos objetivos, 

temos o Supplément, servindo como material complementar à obra já produzida 

anteriormente, mas que, aos olhos do leitor-escritor, parece estar inacabada ou 

incompleta.  

É na insatisfação e no questionamento do mundo em que vive que ele parece 

experimentar o inacabamento da obra, ao preencher as lacunas em branco com a 

criação de um novo texto. É na formulação desse não-dito, nos preenchimentos dos 

vazios do texto que os efeitos causados pela leitura se originam. Segundo Paul 

Ricoeur (2000, p. 106): "Se a referência do texto é o projeto de um mundo, então, 

não é o leitor  que primeiramente a si mesmo se projeta. O leitor é antes alargado na 

sua capacidade de autoprojecção, ao receber do próprio texto um novo modo de 

ser."  
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Diderot pretende abrir novos caminhos, transformando também seus leitores 

a partir das leituras e reflexões presentes em sua obra. Segundo Walter Benjamin, o 

narrador não tem o intuito de fazer com que a história narrada seja fechada. Ele 

ressalta que as histórias de qualquer narrador se propõem a dar conselhos e passar 

ensinamentos.  

 
 
 

[...] a natureza da verdadeira narrativa tem sempre em si, às vezes de 
forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir seja 
num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio 
ou numa norma devida – de qualquer maneira, o narrador é um homem 
que sabe dar conselhos.[...] (BENJAMIN, 1987, p. 200) 

 

 

A partir dessas leituras, os saberes e os novos modos de pensar de terras 

distantes eram conhecidos através de textos literários ou não, inserindo novas 

vivências numa outra cultura de forma sutil ou avassaladora. Assim, não só os 

relatos de viagem, mas também os contos e os romances ajudam a imprimir no 

imaginário coletivo os estereótipos de outros povos e culturas, o exotismo e o 

paraíso presentes abaixo da linha do Equador, fazendo até com que esses 

estereótipos passem a transitar do paradisíaco ao infernal. Sobre esses diferentes 

modos de perceber o descobrimento de novas terras por europeus, principalmente a 

América, Gerbi afirma:  

 

 

A América era muito mais filha da Europa do que jamais o foram a Ásia e 
a África: mas "era Europa, e ao mesmo tempo a não-Europa ; era a 
antítese , geográfica, física e muito logo política da Europa..." O bom e o 
ruim, o Céu e o Inferno que acabavam se harmonizando na Europa – na 
metrópole – podiam, aqui – colônia – mais do que em nenhum lugar, 
tender à polarização. No tocante à natureza, a ideia de prolongamento 
da Europa – e portanto lugar de concretização dos mitos de um Paraíso 
Terrestre – tendeu a triunfar: quase sempre, edenizou-se a natureza. 
Mas no que disse respeito à humanidade diversa, pintada de negro pelo 
escravo africano e de amarelo pelo indígena, venceu a diferença: 
infernalizou-se o mundo dos homens em proporções jamais sonhadas 
por toda a teratologia europeia – lugar imaginário das visões ocidentais 
de uma humanidade inviável. Houve perplexidade ante as nuvens de 
insetos, as cobras enormes, o calor intenso ; mas ante o canibalismo e a 
lassidão do indígena, a feitiçaria e a música ruidosa dos negros, a 
mestiçagem e, por fim, o desejo de autonomia dos colonos, houve 
repúdio. (GERBI, 1986, p. 31-32) 
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O mesmo convite aparece nas páginas de Bougainville e Diderot. O primeiro 

escreve um relato com entusiasmo, seduzido pela liberdade da natureza. Já o 

segundo utiliza a mesma natureza e a relação com os nativos como forma de 

protesto às morais impostas para o bom convívio social, mostrando que todos eram 

como aqueles taitianos e foram transformados em nome de uma “dita” e “provável” 

civilização.  

Muitos foram os escritores que, assim como Diderot, inspiraram-se nas 

páginas dos relatos de viagem para construírem outras narrativas ou pensamentos 

filosóficos. Assim o fez Jean Jacques Rousseau quando se debruçou na perspectiva 

filosófica do bon sauvage a partir da experiência vivida por Jean de Léry 

apresentada em seu relato de viagem  “Viagem à Terra do Brasil” e no célebre 

paradoxo: “A natureza mostrou-me a cena de harmonia e proporção”, enquanto a 

“raça humana mostra aos homens nada além de confusão e desordem”65.  

Muitas dessas ideias foram inspiradas no relato de viagem de Léry e de 

muitos outros viajantes que traziam, ao imaginário do leitor, a exaltação da natureza 

e dos selvagens.  Além dele, no livro A utopia, de Thomas More, em que o autor, de 

forma ficcional, investe em um aventureiro envolvido em viagens ao Novo Mundo. A 

partir da leitura de Léry, Michel de Montaigne também se impressionou com as 

notícias do novo mundo e criou um dos Ensaios dedicado diretamente às terras 

“descobertas”. 

Além desses desdobramentos, ainda que se insista em afirmar a pouca importância 

da literatura de viagem e o seu desprestígio no campo da literatura e outras artes, os 

relatos de viagem podem nos prestar, no mínimo, a nomear uma flor. Como bem 

afirmou o viajante Bougainville, em seu retorno junto à sociedade parisiense: “Bem, 

eu coloco também a esperança de meu renome em uma flor!”66 (BOUGAINVILLE, 

1989, p. I) 

Aqui a referência é feita à espécie botânica Bougainvillea glabra, um tipo de 

arbusto tropical, mais conhecido como "trepadeira", pela qual o almirante 

Bougainville se encantou. Durante sua viagem, nas serras do Rio de Janeiro, uma 

amostra da espécie foi coletada e levada à Europa para ser ofertada ao rei. Por essa 
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 ISRAEL, Jonathan I., Iluminismo Radical: a filosofia e a construção da modernidade, 1650 – 1750; 
tradução Cláudio Blanc – São Paulo: Madras, 2009. 
66

 "Eh bien, je mets aussi l’espoir de ma renommée dans une fleur !" (BOUGAINVILLE, 1989, p. I)  
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atitude, Bougainville foi homenageado pela bela descoberta, tendo a planta recebido 

o seu nome latinizado: Bouganvillea ou planta de Bouganville.  

Vale ressaltar que, no período, a botânica também era importante e relevante 

nas missões de muitos navegantes. Por esse motivo, muitos deles foram 

acompanhados por naturalistas durante a empreitada. Esse foi o projeto cientifico de 

diversas nações europeias em busca de descobertas de novas espécies da natureza 

ao redor do mundo, como é o caso do arbusto colhido no Rio de Janeiro e que até 

os dias atuais tem sua amostra em diversos jardins botânicos espalhados pelo 

mundo, em especial no Jardin Botanique de Paris. 

Dos bons frutos cedidos pelos relatos de viagem, Bougainville mostra esperar 

o mínimo: o reconhecimento pela descoberta de uma espécie de flor e que, por esse 

motivo, recebera seu nome como forma de homenagem. Porém, aos olhos dos bons 

leitores, mesmo com a beleza da bougainvillea, tudo isso não se resume em uma 

história de flor.  

Os brilhantes dados de pesquisa que gerariam o documento tão aguardado 

pelo rei Louis XV e o relato escrito por um militar em missão não ofuscaram as 

características de um tom literário. Nessa perspectiva, entre objetividade e 

imparcialidade que o viajante deve manter, o filósofo Diderot descreve Bougainville: 

 
 
 
[...] ele partiu com as qualidades de seus próprios pontos de vista: da 
filosofia, a coragem, a veracidade, um olhar rápido, que capta as coisas e 
diminui o tempo de observações, de cautela, da paciência, do desejo de 
ver, de se informar e de se instruir, a ciência dos cálculos, das 
mecânicas, da geometria, da astronomia, e um conhecimento suficiente 
da história natural. (DIDEROT, 1972, p. 142) 

 

 

A partir da descrição de Diderot, podemos assegurar que a tentativa de 

Bougainville - como homem de negócios e militar - ser o mais fiel e verdadeiro 

durante seu relato é praticamente impossível, pois ele, assim como qualquer leitor, 

ao se deparar com uma obra, já está constituído e impregnado por seus próprios 

pontos de vista.  

Diderot aborda aspectos inerentes ao leitor e ao ato de ler, mostrando que, 

independente do objetivo de quem produz o texto, estamos sempre à mercê de 

nossas interpretações e motivações. Certamente são essas características da leitura 
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que impulsionaram o filósofo na iniciativa da reescrita de um texto. Ele, assim como 

os leitores que ainda estão por vir, corre os riscos suscitados pela leitura, como 

afirma Iser: 

 

 

A relação entre o texto e o leitor se caracteriza pelo fato de estarmos 
diretamente envolvidos e, ao mesmo tempo, de sermos transcendidos 
por aquilo em que nos envolvemos. O leitor se move constantemente no 
texto, presenciando-o somente em fases; dados do texto estão presentes 
em cada uma delas, mas ao mesmo tempo parecem ser inadequados. 
Pois os dados textuais são sempre mais do que o leitor é capaz de 
presenciar neles no momento da leitura. Em consequência, o objeto do 
texto não é idêntico a nenhum de seus modos de realização no fluxo 
temporal da leitura, razão pela qual sua totalidade necessita de sínteses 
para poder se concretizar. Graças a essas sínteses, o texto se traduz 
para a consciência do leitor, de modo que o dado textual começa a 
constituir-se como correlato da consciência mediante a sucessão das 
sínteses. (ISER, 1999, v. 2, p. 12-13) 

 

 

É através do relato de viagem, formulado a partir das memórias de 

Bougainville, que Diderot constrói uma consciência filosófica que propôs refletir 

sobre a situação de uma civilização67 prestes a ser colonizada. As tensões entre a 

mentalidade francesa e a taitiana, representadas por ele, emanam a partir de sua 

vivência como leitor de Bougainville e são concretizadas através de suas 

personagens. Diderot transformou o fluxo textual do relato de viagem a partir de sua 

leitura para a concretização de um novo texto, reimprimindo, para os futuros leitores, 

as possibilidades de criarem a sua própria consciência acerca do processo colonial 

francês.  

Supplément au voyage de Bougainville é dividido em: I. Julgamento da 

viagem de Bougainville; II. Os adeuses do ancião; III. Diálogo do capelão e de Oru; 

IV. Continuação do colóquio do capelão com Oru; V. Continuação do diálogo.  

No início do diálogo entre A e B, na primeira subdivisão do texto, intitulada 

Julgamento da viagem de Bougainville, as personagens, primeiro, analisam o autor 

da obra em questão, Louis Antoine de Bougainville.  

                                            
67

 Entendemos aqui o conceito de civilização como sinônimo de cultura, conforme proposto pelos 
pensadores franceses da Escola dos Annalis, no século XX. Para mais informações veja: SILVA, 
Kalina Vanderlei. Dicionário de conceitos históricos/Kalina Vanderlei Silva, Maciel Henrique Silva – 
São Paulo: Contexto, 2005, p.59. 
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[...] 
A. — Entrementes, o que fazeis?  
B. — Leio.  
A. — Ainda essa viagem de Bougainville?  
B. — Ainda.  
A. — Não entendo esse homem. O estudo das matemáticas, que 
supõe uma vida sedentária, preencheu o tempo de seus jovens 
anos; e eis que passa subitamente de uma condição meditativa e 
retirada ao mister ativo, penoso, errante e dissipado de viajante. 
(grifo meu) (DIDEROT, 1972, p. 141-142) 
 

 

 

Observamos na passagem acima, principalmente no trecho grifado, a 

referência ao trabalho e suas divisões a partir dos tipos de trabalho. Na fala da 

personagem A fica claro que o trabalho intelectual não dignifica o homem. É válido 

lembrar que o substantivo intelectual surge ao final do século XIX, porém seu 

adjetivo e sua prática ganharam existências bem antes disso. Ainda no século XVIII, 

que temos como século de grandes pensadores, escritores e filósofos, o trabalho 

ativo, penoso, errante e dissipado de viajante é o trabalho de maior destaque social.  

Ainda sobre o currículo do viajante Louis Antoine de Bougainville, A e B o 

descrevem como :  

 
 
 

A. — Outra extravagância aparente é a contradição entre o caráter do 
homem e de sua empresa. Bougainville tem o gosto dos divertimentos da 
sociedade; ama as mulheres, os espetáculos, os repastos delicados; 
presta-se ao turbilhão do mundo com tão boa graça quanto às 
inconstâncias do elemento sobre o qual foi balouçado. É amável e jovial: 
é um verdadeiro francês lastrado, de um bordo, de um tratado de cálculo 
diferencial e integral, e de outro, de uma viagem à volta do globo. 
B. — Ele procede como todo mundo: dissipa-se depois de aplicar-se, e 
aplica-se depois de dissipar-se.   
[...] (DIDEROT, 1972, p. 142) 

  

 

No trecho do diálogo promovido entre A e B, podemos observar nitidamente 

como Bougainville teve reconhecimento em suas escolhas profissionais, tanto pela 

opção de viajante quanto pelo lado de intelectual, o qual é representado pela 

referência feita ao tratado de cálculo diferencial e integral. Porém, é possível notar 

que essa divisão profissional na vida de Bougainville é vista, pelo leitor, com 

lamentação.  
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O homem, que é descrito como aquele que aproveita os divertimentos da 

sociedade, as aventuras amorosas, as boas refeições e convívio com nobres, talvez 

não tivesse o porquê de se atirar em direção às incertezas de “outros mundos” em 

uma viagem ao redor do globo. Por que optar por uma vida que sabemos ser de 

dificuldades? E, como descrita por B: 

 
 
 
[...] 
A. — E ele sofreu muito?  
B. — Todo navegador expõe-se, e aceita expor-se aos perigos do ar, do 
fogo, da terra e da água: mas que, após errar meses inteiros entre o mar 
e o céu, entre a morte e a vida; após ser fustigado por tempestades, 
ameaçado de perecer por naufrágio, por doença, por falta de água e de 
pão, um infortunado venha, com a embarcação destroçada, cair, 
expirando de fadiga e de miséria, aos pés de um monstro de bronze que 
lhe recusa ou o faz esperar impiedosamente os socorros mais urgentes, 
é uma dureza...

68
  

[...] (DIDEROT, 1972, p. 143) 
 

 

É a personagem B quem nos abre um viés para desvelar tal questionamento: 

“B. — Ele procede como todo mundo: dissipa-se depois de aplicar-se, e aplica-se 

depois de dissipar-se.” (DIDEROT, 1972, p. 142). O apagamento e a dedicação, 

termos correspondentes aos verbos dissipar-se e aplicar-se e utilizados para ilustrar 

o movimento de Bougainville nos intervalos de suas ações, apontam para um 

julgamento sobre suas escolhas e, ao mesmo tempo, adotam um sentido elogioso 

em relação ao viajante, pois mostram que, mesmo em seus períodos de 

desaparecimento69, houve dedicação ao retornar.  

Produto final da aplicação após Bougainville dissipar-se é a escrita do relato 

de viagem analisado neste trabalho. Além disso, o procedimento de Bougainville ora 

dissipar-se, ora aplicar-se, não é visto como uma falta grave, pois os mesmos atos 

são colocados como procedimento de todo mundo: “B. — Ele procede como todo 

                                            
68

 Nota do editor: Há quem veja aí alusão à acolhida que, no Rio de Janeiro, o vice-rei, Conde da 
Cunha, teria dispensado a Bougainville. P. Vernière, entretanto, relaciona o fato com dificuldades 
encontradas nas Malvinas (op. cit., pág. 458, n. 2). 
69

 Desaparecimento, esse, entendido como a escolha em fazer a viagem ao redor do mundo, pois, 
enquanto aplicava-se aos estudos da matemática, o caminho profissional escolhido por Bougainville é 
visto com grande reconhecimento. No entanto, quando resolve mudar suas escolhas profissionais, 
entra no caminho errante. 
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mundo[...]” (grifo meu). O fato de proceder como todo mundo o tira de uma posição 

culposa e o coloca em posição comum a qualquer indivíduo.  

Em outro momento, as personagens A e B refletem sobre o texto, 

propriamente dito, produzido pelo viajante francês. O leitor de Bougainville, a 

personagem B, faz sua avaliação sobre o relato de viagem. 

 

 

[...]  
A. — Que pensais de sua Viagem?  
B. — Do que posso julgar de uma leitura assaz superficial (grifo meu), 
citaria a vantagem de três pontos principais: melhor conhecimento de 
nosso velho domicílio e de seus habitantes; mais segurança nos mares 
que ele percorreu de sonda na mão, e mais correção em nossos mapas 
geográficos. Bougainville partiu com as luzes necessárias e as 
qualidades próprias a seus intentos: filosofia, coragem e veracidade; um 
golpe de vista rápido que apreende as coisas e abrevia o tempo das 
observações; circunspecção, paciência; o desejo de ver, de esclarecer-
se e de instruir-se; a ciência do cálculo, das mecânicas, da geometria, da 
astronomia; e uma tintura suficiente de história natural.  
A. — E seu estilo?  
B. — Sem afetação; o tom da coisa, simplicidade e clareza, 
sobretudo quando se possui a linguagem dos marinheiros. [...](Grifo 
meu) (DIDEROT, 1972, p. 142-143) 

 

 

Ainda sobre os modos de trabalho, o tom utilizado para falar sobre a escrita 

de Bougainville é pejorativo e corresponde ao que ele mesmo aponta em seu 

discurso preliminar: uma depreciação, por parte de muitos “intelectuais”, da profissão 

de viajante e também da escrita desses marinheiros. Ainda sobre a linguagem, 

parece ser comum a visão de que os viajantes em seus escritos fizessem uso de um 

tipo de linguagem inferior. Segundo Léry: 

 

 

Bem sei, entretanto, que embora o assunto dessa história seja de ordem 
a lhe suscitar a vontade de ouvi-la, e que nela haja coisas que lhe 
possam dar prazer. Em relação à linguagem, rude e mal polida, não 
devia apresentá-la a um senhor cujos ouvidos estão habituados desde a 
infância à mais bela literatura. Mas, convencido de que vossa natural 
bondade, ante a minha afeição, o levaria a suportar esse defeito, não 
fugi de oferecê-la e dedicá-la, tanto à santa memória do pai quanto para 
testemunhar o meu desejo de continuar humildemente a servir os filhos. 
(LÉRY, 1980, p. 20)  
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Porém, em seu discurso, Bougainville denuncia a quem de fato falta a 

faculdade de ver e pensar: “apenas escrevem, dogmatizam a partir de observações 

emprestadas desses mesmos viajantes aos quais eles recusam a faculdade de ver e 

pensar.”70 (BOUGAINVILLE, 1989, p.19) 

A e B falam sobre o viajante, como citamos anteriormente. 

 

 

[...] 
A. — E ele sofreu muito?

71
  

B. — Todo navegador expõe-se, e aceita expor-se aos perigos do ar, do 
fogo, da terra e da água: mas que, após errar meses inteiros entre o mar 
e o céu, entre a morte e a vida; após ser fustigado por tempestades, 
ameaçado de perecer por naufrágio, por doença, por falta de água e de 
pão, um infortunado venha, com a embarcação destroçada, cair, 
expirando de fadiga e de miséria, aos pés de um monstro de bronze que 
lhe recusa ou o faz esperar impiedosamente os socorros mais urgentes, 
é uma dureza...

72
  

A. — Um crime digno de castigo.  
B. — Uma dessas calamidades com a qual o viajante não contou.  
A. — E não devia contar. Eu acreditava que as potências européias 
só enviassem, para comandantes em suas possessões 
ultramarinas, almas honestas, homens benfazejos, indivíduos 
cheios de humanidade, e capazes de compadecer-se... (Grifo meu) 
B. — É bem o que as preocupa!  
[...] (DIDEROT, 1972, p. 143) 

 
  

O aspecto retratado desta vez é o perfil dos homens escolhidos pelas 

potências europeias para as possessões ultramarinas. O tom utilizado no discurso 

das personagens A e B nos faz perceber o perfil dos homens que se lançavam ao 

mar atrás de seus objetivos. Dominar era o verbo em questão para as ações desses 

indivíduos que partiam de seus países em busca de novas terras. Portanto, 

honestidade, compadecimento, benfazejos não são termos cabíveis à caracterização 

de tais sujeitos. 
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 [...]n’écrivent, ne dogmatisent que d’après des observations empruntées de ces mêmes voyageurs 
auxquels ils refusent la faculte de voir et de penser.  (BOUGAINVILLE, 1989, p. 18-19) (Trad. Sandra 
Regina Guimarães) 
71

 Optamos pela repetição de parte da citação para melhor contextualizá-la. 
72

 Há quem veja aí alusão à acolhida que, no Rio de Janeiro, o vice-rei, Conde da Cunha, teria 
dispensado a Bougainville. P. Vernière, entretanto, relaciona o fato com dificuldades encontradas nas 
Malvinas (op. cit., pág. 458, n. 2). 
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2.4  Destruindo paraísos... 

 

 

Não é novidade afirmar que os projetos coloniais que se desenharam ao 

longo da efetiva colonização das novas terras foram extremamente violentos e 

sangrentos. A agressividade, nesse período, se deu principalmente pela relação não 

diplomática com os povos habitantes das terras a serem colonizadas. Muitos são os 

registros de ações sanguinárias a fim de dominar o território "descoberto". Apenas 

para ilustrar e perceber a intencionalidade da fala da personagem A ao registrar que 

acreditava serem esses homens: "almas honestas, homens benfazejos, indivíduos 

cheios de humanidade, e capazes de compadecer-se..." (DIDEROT, 1972 , p. 143), 

temos o exemplo da oposição de caráter desses homens a partir dos relatos do Frei 

Bartolomé de Las Casas, em O Paraíso Destruído: A sangrenta história da conquista 

da América Espanhola. 

Na obra, o escritor denuncia os homens perversos, cruéis e opressores que 

são enviados para realizar o projeto de colonização e demonstra o coexistir desses 

com os homens sobre os quais fala a personagem A, sendo o próprio Frei Bartolomé 

de Las Casas figura representante desses homens honestos e capazes de fazer o 

bem. Las Casas se autodenominava apóstolo dos índios ou protetor universal de 

todos os índios e, em 1514, começa sua escrita sobre a experiência espanhola de 

colonização na America, desde a descoberta em 1492 até o ano de 1550.  

 

 

No ano de mil quinhentos e quatorze passou para a Terra Firme um 
Governador miserável, um tirano crudelíssimo que não tinha nem 
piedade nem prudência, e que parecia um instrumento do furor de Deus, 
deliberado a colocar nessa terra um número grande de espanhóis ; 
vários outros tiranos tinham vindo anteriormente para a Terra Firme e 
haviam roubado, morto e tratado cruelmente a muitos índios ; isso porém 
fora na costa do mar onde praticavam roubos e banditismos e fizeram o 
pior que puderam; mas este último sobrepujava a todos os outros que o 
haviam antecedido e a todos os de todas as ilhas, por mais execráveis e 
abomináveis que tivessem sido suas ações. [...] ele ordenou (ou ele ou 
os ladrões a quem enviava para executar as ordens) que, quando 
tivessem o propósito de ir pilhar ou roubar algum lugar onde soubessem 
que havia ouro, estando os índios em suas vilas e casas, sem suspeitar 
de nada, fossem os malvados espanhóis como bandidos até a uma meia 
légua perto da vila, burgo ou aldeia e lá, durante  a noite, fizessem a 
leitura e publicação ou gritassem as ordens dizendo assim: Caciques e 
índios desta Terra Firme do lugar tal: Nós vos fazemos saber que existe 
um Deus, um Papa e um Rei de Castela que é Senhor destas terras: 
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vinde incontinenti render-lhes homenagens, etc. Porque se não o 
fizerdes sabei que nós vos faremos guerra e vos mataremos e vos 
escravizaremos, etc. E na quarta madrugada, estando ainda os pobres 
inocentes a dormir com suas mulheres e filhos, esses tiranos se 
lançavam sobre o lugar, deitando fogo às casas, que eram comumente 
de palha, de sorte que queimavam todos vivos, homens, mulheres e 
crianças e tão rapidamente que muitos morriam sem mesmo o haver 
percebido. Mataram imediatamente a quantos bem entenderam e aos 
que prenderam, fizeram-nos morrer cruelmente na geena

73
 a fim de os 

obrigar a dizer em que lugares havia ouro, além do que tinham 
encontrado com eles ; e a outros que ficaram com vida, fizeram-nos 
escravos e marcaram-nos com ferro em brasa. (LAS CASAS, 2008, p. 
44-45) 

 

 

 

No relato de Las Casas percebemos toda a brutalidade utilizada pelos 

espanhois em seu projeto colonial e que certamente inspirou o filósofo Montaigne no 

momento de redigir sua obra Ensaios, apresentando as atrocidades feitas pela 

ganância e ambição daqueles que não só queriam colonizar, mas também explorar 

as novas terras.  

 

 

Quantas cidades arrasadas, quantas nações exterminadas, quantos 
milhões de povos passados a fio de espada, e a mais rica e bela parte 
do mundo tanstornada pela negociação de pérolas e de pimenta: vitórias 
mecânicas. Nunca a ambição, nunca as inimizades incitaram os homens 
uns contra os outros a tão horríveis hostilidades e a calamidades tão 
miseráveis quanto nesse novo mundo que o nosso acaba de descobrir 
[...] (MONTAIGNE, 1987, p. 6) 

 

 

 

 Las Casas não só produziu denúncias em seus relatos, como também propôs 

mudanças no projeto colonial. Apesar de derrotado em 1520, ele propõe um projeto 

de colonização pacífica, onde substituiria os conquistadores e colonos por 

camponeses recrutados na Espanha, porém seu projeto foi bloqueado pela 

burocracia e falta de verba. Continuou, assim, a fazer um trabalho de registro 

memorial a fim de denunciar aqueles que matavam e torturavam sem piedade e sem 

nenhuma intenção de compadecimento. 
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 Geena: suplício pelo fogo, onde a vítima era queimada viva. 
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 Voltando aos registros feitos por Las Casas e retomando o discurso do mais 

temível Governador em Terra Firme (citado anteriormente), temos uma segunda 

estrátegia comumente utilizada nos projetos coloniais. Além da violência física, havia 

ainda a afirmativa sobre a existência de seres superiores e divinos, como é 

apontado na fala: "Caciques e índios desta Terra Firme do lugar tal: Nós vos 

fazemos saber que existe um Deus, um Papa e um Rei de Castela que é Senhor 

destas terras" (LAS CASAS, 2008, p. 45).  

A estrátegia descrita pelo Frei e utilizada pelo Governador da colônia 

espanhola ou por seus enviados aos aldeamentos demonstra a ideia de colonização 

a partir do uso do instrumento divino como forma de controle social dos habitantes 

da região, o que também configura, de certa forma, a docilização dos corpos que 

deveriam repudiar seus instintos naturais enquanto americanos para a adoção de 

modos de vida de seus colonizadores. Isso abre um precedente para pensarmos na 

relação entre o divino e o natural abordada por Diderot em seu Supplément.  

 

 

 
B. — [...] Uma observação assaz constante é que as instituições 
sobrenaturais e divinas se fortalecem e se eternizam, 
transformando-se, com o tempo, em leis civis e nacionais; e que as 
instituições civis e nacionais se consagram, e degeneram em 
preceitos sobrenaturais e divinos.  
A. — É uma das palingenesias mais funestas.  
B. — Um fio a mais que juntamos ao laço com que nos apertam. [...] 
(grifo meu) (DIDEROT, 1972, p. 144) 

 

 

 O trecho acima evidencia a relação criada, durante os projetos coloniais, entre 

instituições divinas e civis, agindo com fins de dominação, ou seja, “B. — Um fio a 

mais que juntamos ao laço com que nos apertam.". E, apesar de nossa análise estar 

relacionada aos modos como o divino é utilizado para manipular os habitantes do 

Novo Mundo, devemos considerar a posição ocupada pela personagem B e o 

momento que sua fala é feita.  

O texto de Diderot não explicita a cidade das personagens/leitoras de 

Bougainville, mas, considerando o fato dessas mesmas personagens serem leitoras 

francesas no século XVIII, é importante remarcar que o fio representativo dos 

preceitos sobrenaturais e divinos que se fortalecem e se eternizem, transformando-
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se em leis civis e nacionais, também incomoda e serve de laços que amarram e 

apertam até mesmos os "civilizados".  

Essa mesma reflexão pode ser associada à segunda opção dada como título 

à obra de Denis Diderot: Supplément au voyage de Bougainville, ou dialogue entre 

A et B sur l’inconvénient d’attacher des idées morales à certaines actions 

physiques qui n’en comportent pas. Podemos afirmar que as instituições 

sobrenaturais e divinas transformadas em leis civis e  nacionais e, o contrário, 

instituições civis e nacionais  consagradas que se alteram em imposições 

sobrenaturais e divinas podem ser entendidas como uma das formas de 

incoveniente de fixar ideias morais a certas ações físicas que não procedem. 

 Ainda sobre a ideia do divino utilizada a fim de docilizar os habitantes do Novo 

Mundo, as personagens A e B, do filósofo Diderot voltam a esse assunto, 

recuperando episódios relacionados aos jesuítas os quais eram responsáveis, 

dentre outros, pelo trabalho de catequização dos considerados "selvagens". 

 

 

[...] 
A. — Não se encontrava ele no Paraguai no momento mesmo da 
expulsão dos jesuítas?

74
  

B. — Sim.  
A. — O que diz a respeito?  
B. — Menos do que poderia dizer, mas o bastante para nos informar que 
esses cruéis espartanos de hábito negro procediam, com seus escravos 
índios, como os lacedemônios com os hilotas; condenaram-nos a um 
trabalho assíduo; bebiam-lhes o suor, não lhes deixaram nenhum direito 
de propriedade; mantinham-nos no embrutecimento da superstição; 
exigiam-lhes profunda veneração; caminhavam no meio deles de chicote 
na mão, e os açoitavam sem distinção de idade e de sexo. Um século 
mais, e a expulsão tornar-se-ia impossível, ou motivo de longa guerra 
entre os monges e o soberano, cuja autoridade eles haviam sacudido 
pouco a pouco.[...] (DIDEROT, 1972, p. 144-145) 

 
 
 
 

Temos, no diálogo entre A e B, a criação de uma representação do que foi o 

processo de domesticação para escravidão dos índios na América. É a partir da 

escravização, violência física e veneração que os homens de hábito negro 

conseguiram  estabelecer ordem e respeito, na maior parte do tempo. 

Contudo, para que houvesse o respeito à moral religiosa na sociedade 

crioula75 de Buenos Aires, os jesuítas também criaram formas de controle social a 

                                            
74

 A expulsão dos jesuítas do Paraguai coincidiu com a passagem de Bougainville por Buenos Aires. 
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partir da docilização dos corpos das mulheres. Sobre essas práticas, Bougainville 

relata algumas cerimonias religiosas que ele presenciou em sua passagem por 

Buenos Aires. 

 

 
Existe, em Buenos Aires, um grande número de comunidades religiosas 
de um e de outro sexo.  O ano é cheio de festas dedicadas aos santos, 
celebradas com procissões e fogos de artifício. Nas cerimônias do culto 
acontecem espetáculos.Os monges nomeiam as primeiras damas da 
cidade serviçais dos seus fundadores e da Virgem. Esse cargo dá a elas 
o direito e o dever de decorar a igreja,  vestir a estátua e  usar o hábito 
da ordem.  Para um estrangeiro, ver nas igrejas de São Francisco ou de 
São Domingos senhoras de todas as idades assistir aos ofícios com os 
hábitos de certos santos instrutores, é um espetáculo bastante singular. 
Os Jesuítas ofereciam à piedade das mulheres um meio de santificação 
mais austero que os precedentes. Vizinho ao seu convento, eles 
possuíam uma casa chamada de Casa de los ejercícios de las mujeres, 
ou seja, Casa dos exercícios das mulheres. Mulheres e jovens, sem o 
consentimento dos maridos nem dos pais, vinham se santificar na casa 
através de um retiro de doze dias. Ali eram alojadas e alimentadas à 
custa da Companhia. Nenhum  homem que não estivesse vestido com o 
hábito de Santo Ignácio penetrava naquele santuário; os empregados, 
mesmo os do sexo feminino, não podiam acompanhar suas patroas. Os 
exercícios praticados naquele local santo eram a meditação, a prece, o 
catecismo, a confissão e a flagelação. Fizeram com que notássemos os 
muros da capela ainda tingidos com o sangue, como nos disseram, 
faziam jorrar as disciplinas cuja penitência armava as mãos dessas 
Madalenas.

76
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 32-33) 

 

 

 

Segundo Michel Foucault (2009, p. 87), “o direito de punir deslocou-se da 

vingança do soberano à defesa da sociedade”. A cena relatada por Bougainville 
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  Filho de casamento interracial em que um dos pais era espanhol. 
76 Il y a dans Buenos Aires un grand nombre de communautés religieuses de l’un et de l’autre sexe. 

L’année y est remplie de fêtes de saints qu’on célèbre par des processions et des feux d’artifice. Les 
cérémonies du culte tiennent lieu de spetacles. Les moines nomment les premières dames de la ville 
Majordomes de leurs fondateurs et de la Vierge. Cette charge leur donne le droit et le soin de parer 
l’église, d’habiller la statue et de porter l’habit de l’ordre. C’est pour un étranger un spetacle assez 
singulier de voir dans les églises de Saint-François ou de Saint-Dominique des dames de tout âge 
assister aux offices avec l’habit de ces saints instituteurs.  
Les jésuites offraient à la piété des femmes un moyen de santification plus austère que les 
précédents. Ils avaient attenant à leur couvent une maison nomée la Casa de los ejercicios de las 
mujeres, c’est-à-dire la maison des exercices des femmes. Les femmes et les filles, sans le 
consentement des maris ni des parents, venaient s’y sanctifier par une retraite de douze jours. Elles y 
étaient logées et nourries aux dépens de la compagnie. Nul homme ne pénétrait dans ce sanctuaire 
s’il n’était revêtu de l’habit de saint Ignace ; les domestiques, même du sexe féminin, n’y pouvaient 
accompagner leurs maîtresses. Les exercices pratiqués dans ce lieu saint étaient la méditation, la 
prière, les catéchismes, la confession et la flagellation. On nous a fait remarquer les murs de la 
chapelle encore teints du sang que faisaient, nous a-t-on dit, rejaillir les disciplines dont la pénitence 
armait les mains de ces Madeleines. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 32-33) (Trad. Sandra Regina 
Guimarães) 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
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apresenta o deslocamento da punibilidade do Estado para a Igreja, na América 

Espanhola. A religiosidade é mostrada como instrumento de normatização da vida 

em sociedade. Podemos, então, pensar nessas mulheres, no período de retiro, 

como ex-votos dos “crimes” cometidos pela sociedade colonial para com os 

colonizados. Nesse processo, a autoflagelação pode ser considerada, segundo 

Foucault:  

 
 

 
O ciclo está fechado: da tortura à execução, o corpo produziu e 
reproduziu verdade do crime. Ou melhor, ele constituiu um elemento 
que, através de todo um jogo de rituais e de provas, confessa que o 
crime aconteceu, que ele mesmo o cometeu, mostra que o leva inscrito 
em si e sobre si, suporta a operação do castigo e manifesta seus efeitos 
de maneira ostensiva. (FOUCAULT, 2009, p. 47)  

 

 

Segundo o pensamento de Foucault, podemos afirmar que as ações das 

mulheres exiladas por doze dias na “Casa de exercícios” são a prova do fechamento 

do ciclo tortura-execução, a fim de chamar a atenção de outras pessoas para as 

formas de punição feita pelas próprias mulheres, que consideram estar pagando  

pelo crime que cometeram. Então, a autoflagelação seria a inscrição em si e sobre si 

do castigo recebido de forma a se auto punir. 

Ainda no que se refere ao diálogo entre personagens A e B, também são 

abordadas outras representações vinculadas ao Novo Mundo, mas, dessa vez, 

relacionadas aos seres gigantescos, como é o caso dos famosos Patagões, 

denominados Patagón com sentido de gente com patas grandes, por Fernão 

Magalhães. Segundo a descrição de Pigafetta, no relato de viagem Primeira viagem 

ao redor do mundo: 

 
 
 
 
Estava sobre a areia, quase nu, e cantava e dançava ao mesmo tempo, 
jogando poeira sobre a cabeça. O Capitão enviou à terra um dos nossos 
marinheiros, com ordem de fazer os mesmos gestos em sinal de paz e 
amizade, o que foi muito bem compreendido pelo gigante, que se 
deixou conduzir a uma pequena ilha, onde o capitão havia descido. Eu 
me encontrava ali com muitos outros. Deu mostras de grande estranheza 
ao ver-nos e levantando o dedo queria dizer que acreditava que nós 
havíamos descido do céu.”  [...] ”Este homem era tão grande que 
nossas cabeças chegavam apenas até à cintura. De porte formoso, 
seu rosto era largo e pintado de vermelho, exceto os olhos, que eram 
rodeados por um círculo amarelo e dois traços em forma de coração nas 
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bochechas. Seus cabelos , escassos, pareciam branqueados por algum 
pó“. [...] “Seu vestido, ou melhor dito, seu manto, era feito de peles muito 
bem costuradas, de um animal que abunda no país“. “Usam os cabelos 
cortados em auréola como os frades, porém mais longos e presos em 
volta da cabeça por uma corda de algodão, na qual colocam as flechas 
quando vão caçar. Na mão levavam um arco curto, pesado, com um 
cabo um pouco mais grosso do que os do alaúde, e feito dos intestinos 
do mesmo animal e um feixe de flechas de cana, em vez de penas 
curtas como o nosso, e com pontos de pedras de sílex branco e preto, 
na forma de setas turcas, em vez de ferro. Esses pontos foram formados 
por meio de outras pedras [...] Se faz muito frio, apertam estreitamente 
contra o corpo suas partes naturais“. “Parece que sua religião se limita à 
adoração do diabo. Julgam que quando um deles está morrendo, 
aparecem dez ou doze demônios cantando e dançando ao seu redor. O 
demônio que provoca maior alvoroço e que é o chefe maior dos diabos 
é Setebos. Os demônios pequenos são chamados Chelele [...] Nosso 
capitão chamou a este povo de Patagões (devido ao tamanho de suas 
patas  (grifo meu) (PIGAFETTA, 2012, p. 21) 

  

 

No entanto, os gigantes, que se apresentaram ao capitão Fernão de 

Magalhães e a Pigafetta - o qual relatou que suas cabeças chegavam apenas à 

cintura dos grandalhões -, não assustaram e nem surpreenderam Bougainville pelo 

tamanho.  

 

 

Esta manhã, os patagônios, que mantiveram o fogo ao fundo da baia de 
Possessão por toda a noite, ergueram uma bandeira branca sobre um 
local elevado e nós respondemos a eles içando a bandeira dos nossos 
barcos. [...] O cuidado que eles tiveram de conservá-la anunciam 
homens afáveis, fiéis a sua palavra ou ao menos reconhecidos pelos 
presentes que lhes enviamos. […] Eles estavam vestidos de peles e 
corriam o mais rápido possível ao longo da costa seguindo a nossa rota 
[...]. Tínhamos acabado de colocar os pés em terra quando vimos 
dirigirem-se em nossa direção seis americanos a cavalo e a todo galope. 
Desceram dos cavalos a cinquenta passos e, em solo, correram para 
nós gritando chaoua. Reunimo-nos. Eles estenderam as mãos e as 
apoiaram contra as nossas. Em seguida, eles nos abraçaram com força, 
gritando com força chaoua, chaoua que nós repetimos com eles. Essa 
boa gente pareceu muito feliz com a nossa chegada. Esses homens 
possuem um belo porte, entre os que vimos, nenhum era menor que 
cinco pés, cinco a seis polegadas, nem maior que cinco pés, nove a dez 
polegadas. O que me pareceu gigantesco entre eles era sua enorme 
largura, a grossura da cabeça e a espessura dos membros. Eles são 
robustos e bem nutridos, seus nervos são tensos, sua carne é firme e 
vigorosa; é um homem que, entregue à natureza e a um alimento pleno 
de sucos, adquiriu todo o crescimento de que é suscetível; sua figura 
não é nem dura, nem desagradável; muitos possuem uma bela imagem; 
seu rosto é redondo e um pouco achatado; seus olhos são vivos, seus 
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dentes extremamente brancos. Para Paris, teriam apenas o defeito de 
serem largos [...]

77
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 83-87) 

     

 

As mesmas informações sobre os supostos gigantes da Patagônia são 

passadas, de maneira resumida, da personagem B para a A a partir da leitura do 

relato de viagem de Bougainville.  

 

 

A. — E esses patagões, a respeito dos quais o Doutor Maty e o 
acadêmico La Condamine fizeram tanto barulho?

78
 

B. — São boas gentes que vêm a vós, e que vos abraçam gritando 
Chaua; fortes, vigorosos, quase não excedendo todavia a altura de cinco 
pés e cinco a seis polegadas; não apresentando nada de enorme, exceto 
a corpulência, a grossura da cabeça, e a espessura dos membros. 
Nascido com o gosto do maravilhoso, que exagera tudo em redor 
de si, como deixaria o homem uma justa proporção aos objetos, 
quando tem, por assim dizer, de justificar o caminho que percorreu, 
e o trabalho a que se deu para ir vê-los de tão longe? (Grifo meu) 
(DIDEROT, 1972, p. 145) 

 

 

Além de resumir o relato feito por Bougainville, B ainda cria uma hipótese 

para os Patagões terem tido grande notoriedade por parte da apresentação feita por 

Pigafetta em seu relato e por Fernão de Magalhães. Implicitamente, a personagem B 

sugere o gosto do maravilhoso e o poder de criação do viajante que, ao ir tão longe, 

deve retornar com algo novo e extraordinário. Porém, ao verificar que o que foge do 

                                            
77 Ce matin, les Patagons, qui toute la nuit avaient entretenu des feux au fond de la baie de 

Possession, élevèrent un pavillon blanc sur une hauteur et nous y répondîmes en hissant celui des 
vaisseaux. [...] Le soin qu’ils ont pris de le conserver annonce des hommes doux, fidèles à leur parole 
ou du moins reconnaissants des présents qu’on leur a faits. [...] Ils étaient couverts de peaux et 
couraient à toutes jambes le long de la côte en suivant notre route. [...] A peine avions-nous pied à 
terre que nous vîmes venir à nous six Américains à cheval et au grand galop. Ils descendirent de 
cheval à cinquante pas et sur-le-champ accoururent au-devant de nous en criant chaoua. En nous 
joignant, ils tendaient les mains et les appuyaient contre les nôtres. Ils nous serraient ensuite entre 
leurs bras, répétant à tue-tête chaoua, chaoua, que nous répétions comme eux. Ces bonnes gens 
parurent très joyeux de notre arrivée. [...] Ces hommes sont d’une belle taille; parmi ceux que nous 
avons vus, aucun n’était au-dessous de cinq pieds cinq à six pouces, ni au-dessus de cinq pieds neuf 
à dix pouces[...] Ce qui m’a paru être gigantesque en eux, c’est leur enorme carrure, la grosseur de 
leur tetê et l’épaisseur de leurs membres. Ils sont robustes et bien nourris, leurs nerfs sont tendus, 
leur chair est ferme et soutenue; c’est l’homme qui, livre à la nature et à un aliment plein de sucs, a 
pris tout l’accroissement dont Il est susceptible; leur figure n’est ni dure ni désagréable, plusieurs l’ont 
jolie; leur visage est rond et un peu plat; leurs yeux sont vifs; leurs dents extrêmement blanches 
n’auraient pour Paris que le défaut d’être larges;[...] (BOUGAINVILLE, 1989, p. 83-87) (Trad. Sandra 
Regina Guimarães) 
78

 A lenda dos gigantes patagões data da viagem de Magalhães. Toda uma polêmica surgira a 
propósito entre o secretário da Royal Society de Londres, Maty (1718-1776), e o Abade Coyer. 
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comum é apenas o tamanho dos habitantes de outras terras, faz disso algo 

desproporcional às alturas padrões de seu território, levando tal informação ao 

conhecimento da sociedade europeia como algo que muito excede as proporções 

“normais”.  

A polêmica envolvendo a questão dos Patagões é algo que retoma a primeira 

circunavegação feita por Fernão de Magalhães. As mesmas características descritas 

pelo explorador foram ratificadas pelo inglês John Byron, décimo segundo homem a 

comandar uma circunavegação, em seu relato de viagem. Contudo, Louis Antoine 

de Bougainville, em seu texto, acaba com o mito criado no século XVI.  

Ele afirma serem, os Patagões, homens altos, algo que poderia soar como um 

defeito para a população parisiense, porém não seria nada disforme e nem um 

pouco perturbador. A personagem de Diderot corrobora a fala feita pelo viajante. Os 

Patagões não apresentavam nada que justificasse gerar o estardalhaço que foi 

criado no período.   

Isso também fez com que houvesse uma discussão científica entre o britânco 

Dr. Matthew Maty e o cientista e explorador francês Charles-Marie de La 

Condamine. Maty foi ganhador do prêmio da London Royal Society ao estudar o 

gigantismo. Mas, apesar da premiação, muitos foram os que discordaram do estudo 

do Dr. Maty. Além da polêmica surgida com o discurso de La Condamine, que 

publicou no jornal da Encyclopédie que o mito do gigante não passava de uma 

fábula, ainda tivemos outra crítica feroz feita pelo Duque de Praslin, César Gabriel 

de Choiseul-Chevigny, que também esteve na Patagônia, e disse que para Byron ter 

enxergado os patagões com a altura alegada e estudada por Maty, provavelmente 

os enxergou com um microscópio.79 

De qualquer maneira, o atrativo para a população europeia não era apenas 

pela altura, cor, tipo de cabelo ou outras características físicas dessemelhantes às 

que esses nativos apresentavam. O elemento encantador e, ao mesmo tempo, 

inquietante, era o próprio nativo; o “bárbaro”; “o selvagem”. É a respeito dessas 

denominações e ideias que Michel de Montaigne, no século XVI, publica, no capítulo 

XXXI de seus Ensaios, Os Canibais. O filósofo escreve sobre a destruição da 

América e seus habitantes, apontando a falsa impressão de que os índios são 

selvagens em seus costumes em comparação aos europeus. 
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 Informações obtidas em: DUNMORE, John. LOUIS DE BOUGAINVILLE: SOLDIER, NAVIGATOR, 
STATESMAN. AULKLAND: EASYREAD LARGE, 2015, p. 221. 
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[...] não há nada de bárbaro ou de selvagem nessa nação, a julgar pelo 
que me foi referido; sucede, porém, que classificamos de barbárie o que 
é alheio aos nossos costumes; dir-se-ia que não temos da verdade e da 
razão outro ponto de referência que o exemplo e a ideia das opiniões e 
usos do país a que pertencemos. Neste, a religião é sempre perfeita, 
perfeito o governo, perfeito e irrepreensível o uso de todas as coisas. 
Aqueles povos são selvagens na medida em que chamamos de 
selvagens aos frutos que a natureza germina e espontaneamente 
produz; na verdade, melhor deveríamos chamar selvagens aos que 
alteramos por nosso artifício e desviamos da ordem comum. Nos 
primeiros, as verdades são vivas e vigorosas, e as virtudes e 
propriedades mais úteis e naturais do que nos últimos, virtudes e 
propriedades que nós abastardamos e acomodamos ao prazer do nosso 
gosto corrompido. E, todavia, em diversos frutos daquelas regiões, que 
se desenvolvem sem cultivo, o sabor e a delicadeza são excelentes ao 
gosto, comparando-os com os nossos. (MONTAIGNE,  1987, p. 203) 

 

 

O discurso de Montaigne é pautado no relativismo e na tolerância com o 

“outro”, submetendo-o aos costumes do europeu. Porém, a questão que fica é a 

dúvida lançada por Todorov:  

 

 

Montaigne tem dificuldade em decidir até onde vai o poder do costume: 
será tudo costume, inclusive os fundamentos da moral, as regras da 
razão, os princípios do comportamento humano? Ou existe um fundo 
universal, uma natureza do homem que os costumes eventualmente 
ocultam mas não alteram? (TODOROV, 1993, p. 50) 

 

 

Em oposição ao etnocentrismo, Montaigne lança a ideia do relativismo a fim 

de tecer elogios aos “canibais”, condenando a sociedade europeia.  

 

 
Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo do que em 
comê-lo morto, em despedaçar por tormentos e aborrecimentos um 
corpo ainda cheio de sentimento, de assá-lo aos pedaços, de jogá-lo aos 
cães e aos porcos (como não apenas lemos, mas vimos, de fresca 
memória) (MONTAIGNE, 1987, p. 207) 

 

 

O termo bárbaro é apresentado por ele em dois sentidos. Segundo Todorov: 
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O primeiro sentido é histórico e positivo: é bárbaro o que está próximo 
das origens; ora, as origens são melhores do que o que veio depois. 
Essas nações parecem-me, assim, bárbaras, por terem recebido muito 
pouco da maneira do espírito humano, e estarem ainda muito vizinhas de 
sua ingenuidade original. As leis naturais ainda as comandam, muito 
pouco abastardadas pelas nossas” (p. 204). O segundo sentido é ético e 
negativo: é bárbaro o que é degradante e cruel; é o que permite 
qualificar nossa sociedade , desta vez, de mais bárbara que a outra. 
(TODOROV, 1993, p. 58) 

 

 

Diante dos dois sentidos que podem ser aplicados à palavra bárbaros, o 

filósofo opta pelo primeiro sentido para mostrar que os “bárbaros” e “selvagens”, 

tidos no segundo sentido da palavra, estavam em um lugar que não se acreditava 

estar: na Europa.  

As ideias de muitos outros pensadores são semelhantes à de Montaigne. 

Rousseau, por exemplo, concorda com ele muitas vezes. Mas, é divergente quando 

o primeiro trata da ausência de qualquer “natureza” humana. O resultado oposto 

será apresentado em Émile, quando Rousseau afirma: “existem leis eternas da 

natureza e da ordem” (ROUSSEAU, 1986, V, p. 857). É também na natureza que 

Diderot se apoia para defender sua preferência pelo “homem natural” ao “homem 

moral e artificial”. Ele afirma que a boa lei é a que segue a natureza.  

Mas, apesar de terem a natureza como algo em comum, Rousseau e Diderot 

apresentam oposições entre si. A primeira é de caráter científico. Segundo Todorov:  

 
 

Para Diderot, como já se viu, a natureza humana dependia apenas da 
biologia, ou mesmo da zoologia. Tal procedimento é inaceitável aos 
olhos de Rousseau, pois implica poder abstrair a sociedade, a razão e a 
moral e preservar, apesar de tudo, a identidade humana; o que não é 
verdade. (TODOROV, 1993, p. 39) 

 

 

Para mostrar a diferença da identidade humana em relação a outras, 

Rousseau (1987, p. 174) argumenta em Lettre à d’Alembert: “[...] O homem não é 

um cachorro nem um lobo. Basta estabelecer em sua espécie as primeiras relações 

da sociedade para dar a seus sentimentos uma moralidade sempre desconhecida 

dos animais.” 
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Já a segunda e mais importante divergência entre os dois é a contestação 

que Rousseau faz sobre a existência de um determinismo rígido que não abre 

espaço para a liberdade humana. Segundo Todorov, 

 
 
 
O que distingue o homem dos animais é que estes obedecem 
integralmente às leis de sua natureza, enquanto o comportamento 
daquele não pode ser inteiramente previsto por nenhuma lei, nem 
biológica, nem histórica; a liberdade, ou a possibilidade de exercer sua 
vontade, é o traço distintivo da humanidade. (TODOROV, 1993, p. 39)  
 

 

 

Sendo assim, o homem fica responsável por seu destino, sendo considerado 

um agente livre a partir da liberdade que dispõe.  

Percebemos que muitas foram as correntes filosóficas que tentaram apreciar 

o “outro” a partir de um olhar mais fraterno. Seguindo a linha de raciocínio de 

Rousseau, se os homens são agentes livres e responsáveis por suas escolhas, é de 

responsabilidade do próprio homem o mal feito a quem lhe é diferente.  

É o conceito de etnocentrismo e, principalmente, o de eurocentrismo, que faz 

com que, do século XV ao XIX, surjam muitos relatos de viagem que apresentam o 

universo fantástico do Novo Mundo e seus habitantes. As leituras desses relatos já 

geravam expectativas pelo conhecimento real desses homens e mulheres descritos, 

porém, sempre, como bárbaros, exóticos, estranhos, selvagens,...  
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2.5  A construção de um paraíso na visão de Bougainville e Diderot 

 

 

As descrições dos habitantes das terras distantes, além de gerar expectativa, 

geravam a construção de um imaginário coletivo, por parte dos europeus leitores 

das narrativas de viagem. O estranhamento e deslumbramento por esses seres 

eram saciados por descrições completas, que propiciavam as visualizações mentais 

das formas desses habitantes, as quais, muitas vezes, suscitavam textos de 

linguagem não verbal para torná-los mais palpáveis.  

Dessa forma, muitas pinturas e desenhos ganharam existência a partir das 

leituras das descrições dos selvagens, além das encantadoras paisagens. Muitos 

viajantes também levavam em sua tripulação alguém com o dom de registrar os 

momentos da viagem que não fosse na linguagem verbal.  

É comum encontrarmos nos relatos de viagens a impressão de que a escrita 

não é capaz de reproduzir exatamente o vivido, os sentimentos e as ideias.  

Segundo Foucault:  

 
 

[...] a relação da linguagem com a pintura é uma relação infinita. Não que 
a palavra seja imperfeita e esteja, em face do visível, num déficit que em 
vão se esforçaria por recuperar. São irredutíveis uma ao outro: por mais 
que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz, e 
por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, 
comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os 
olhos descortinam, mas aquele que as sucessões da sintaxe definem. 
(FOUCAULT, 1992, p. 25) 

 

 

Talvez por perceberem os diferentes corpos textuais que se formam nessas duas 

linguagens e como elas se completam, muitos lamentaram não ter o dom da pintura 

e dos desenhos e nem um verdadeiro pintor ao lado. A impossibilidade da linguagem 

verbal dar conta de tudo faz com que Bougainville também deseje alguém que 

domine a linguagem pictórica: “[...] cena encantadora e digna do pincel de 

Boucher.”80 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 135).  

O desejo é atendido em parte com a presença de Philibert Commerson na 

tripulação. Como podemos observar no exemplo abaixo, é esse naturalista quem vai 

                                            
80

  “[...]scène charmante et digne du pinceau de Boucher”
80

(BOUGAINVILLE, 1989, p. 135) (Trad. 
Sandra Regina Guimarães) 
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fornecer algumas ilustrações aos escritos do viajante sobre artefatos utilizados pelos 

taitianos, alguns modelos de embarcações e espécie de fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Terceira página do caderno de notas e croquis de Commerson, sobre o Taiti. (Microfilmagem R122012))
81
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 Título: [Illustrations de Voyage autour du monde par la frégate"La Boudeuse"et la flûte"l'Etoile", suivi 
du Supplément de Diderot] / [Non identifié] ; L.A. de Bougainville, aut. du texte. Local de conservação: 
Bibliothèque Nationale de France. Disponível em: 
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 Commerson é o único de seus companheiros a fornecer elementos 

iconográficos representativos do período da viagem. Os traços brutos seguidos de 

notas manuscritas traduzem o trabalho bem feito de um observador dentro de uma 

expedição científica, contribuindo para um estudo etnográfico.  

Mas, a contribuição do botânico, que pode outorgar um status de real ao 

texto, também nos faz discutir o campo da escrita e da imagem como 

representações. Como o historiador Roger Chatier afirma em sua obra História 

Cultural: entre práticas e representações,  é importante “identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada, dada a 

ler” (CHARTIER, 1990, p. 16).  

O autor explica as diferentes noções relativas às representações. A primeira 

seria a noção da representação com o objeto ausente, substituído por uma imagem 

que o reconstrua na memória de quem recebe a informação. Já a segunda precisa 

da presença de um objeto ou indíviduo e de um público. É importante perceber que 

a imagem torna-se um dispositivo cultural, sendo produzida e circulando entre 

diferentes grupos e épocas. Isso faz com que o mesmo elemento receba diferentes 

leituras, interpretações e significados ao longo do tempo, sendo possível que a 

relação texto e imagem seja discordante. Assim também podemos avaliar o modo 

como um determinado indivíduo ou grupo constroi para si e para os outros algum ser 

percebido por ele, partindo de sua realidade social.  

Pensando nesses aspectos, conseguimos perceber na composição dos 

relatos de viagens que o escritor partilha um repertório de leituras de diversos outros 

textos que influeciam na composição da obra apresentada. Esses relatos de viagens 

fornecem elementos simbólicos que permitem que o texto se transforme em imagem 

ou que seja o suporte para a produção de um novo texto sempre com base na 

realidade social de seu autor. É por ser impregnada dessa realidade que devemos 

desconfiar, principalmente das pinturas criadas a partir dela. Segundo Liotard (1998, 

p. 1482), "A pintura é a mais assombrosa das feiticeiras. Consegue persuadir-nos, 

através das mais transparentes falsidades, de que é a pura verdade.".  

                                                                                                                                        
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b20000886/f13.item.r=Bougainville. Acessado em 22 de março de 
2015, às 16h56. 
82

 Disponível em: http://doc.rero.ch/record/208704. Acessado em 24 de março de 2015, às 12h57. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b20000886/f13.item.r=Bougainville
http://doc.rero.ch/record/208704
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Entre falsidades e verdades, voltamos ao mito dos patagões e ao conjunto de 

ideias produzidas a partir dos textos criados por quem disse que os viu, pelos que 

não os viram, mas juram de "pés juntos" que sim, e pelos que não os viram de fato, 

porém os imaginam pelas descrições contidas nos relatos, para percebermos a 

consolidação de uma coletânea de desenhos e pinturas com as mais diversas 

representações dos gigantes encontrados na Patagônia. Essa diversidade do 

imaginário coletivo sobre eles é justificada pelas diferentes visões apresentadas nos 

relatos de viagens. Como vimos anteriormente, o tamanho desses nativos chocou 

alguns viajantes e não causou nenhuma grande surpresa em outros. Porém, 

observamos que o mito ganha semelhantes e dessemelhantes proporções nas 

amostras de pinturas e desenhos abaixo. 
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 Podemos observar que as imagens reforçam os conteúdos escritos. É pelo 

ato de ver que o que se lê ganha maior veracidade e recebe um efeito de 

materialização. As ilustrações acima sugerem a diferença de altura entre patagões e 

europeus e concretizam a grande discrepância entre eles, mostrando aos leitores 

das imagens a “real” impressão que os viajantes tiveram ao se depararem com 

esses nativos. Vale ressaltar que as variadas formas de medida e a imprecisão de 

dados sobre a altura dos patagões podiam oferecer ao texto escrito uma imperfeição 

nas referências sobre o assunto.  

Porém, essa concretização “real” por meio das imagens também pode 

deturpar os fatos apresentados. Os pintores e desenhistas também são leitores e 

projetam na linguagem pictórica outras referências que fazem parte de sua bagagem 

cultural. Isso é confirmado pela imagem analisada abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem sugere uma referência mitológica ao patagão que tem os pés 

substituídos por patas, fazendo ligação às figuras mitológicas de Centauro e/ou 

Minotauro. Ou podemos interpretar que a substituição dos pés pelas patas na 
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representação imagética apenas indica a força do gigante que sempre aparece 

destacada em suas descrições pelo tamanho e força de seus pés: “Seus passos se 

orientavam no rumo do sul, na direção das terras remotas e misteriosas dos 

gigantescos patagões, aqueles indígenas cujos pés eram tão grandes que com uma 

única pisada podiam esmagar dezenas de pintainhos.”83 

Além das descrições, pinturas e desenhos, também tivemos viajantes que 

voltaram às suas terras acompanhados pelos “selvagens” e com amostras dos 

objetos “descobertos”. O viajante aqui estudado também entra nessa lista. Em seu 

retorno à França, o navegador trouxe a bordo Aotouru84, um taitiano. Segundo 

Bougainville: 

 

 

Ereti foi buscá-lo pela manhã e apresentou-o para mim, dando a 
entender que aquele homem, cujo nome era Aotouru, gostaria de nos 
seguir, rogando-me que consentisse. Em seguida, ele o apresentou a 
todos os oficiais, cada um em particular, dizendo que era seu amigo que 
ele confiava em seus amigos, e recomendou-o com grandes marcas de 
interesse. Demos ainda a Ereti presentes de toda espécie, após o que 
ele se despediu de nós e foi juntar-se as suas mulheres, as quais não 
cessaram de chorar durante todo o tempo em que a piroga esteve ao 
longo da borda. Dentro dela havia também uma linda jovem que o insular 
que vinha conosco foi abraçar. Deu a ela três pérolas que ele tinha nas 
orelhas, beijou-a uma vez mais; e, apesar das lágrimas dessa jovem, sua 
esposa ou sua amante, desvencilhou-se de seus braços e retornou ao 
navio.

85
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 146-147) 

 
  

 

 

A explicação dada pelo viajante soa como se Aotouru fosse um presente de 

Ereti. Porém, a leitura das personagens criadas por Diderot em Supplément au 

voyage de Bougainville deixa claro que Aotouru foi amarrado e levado pelo 

                                            
83

 Em: SCLIAR, Moacyr. Os vendilhões do Templo. 1◦ ed. Cia. Das Letras: São Paulo, 2006, p. 77. 
84

 O nome do taitiano é grafado por Diderot como: Aoturu. 
85 Ereti fut le prendre par la main, et il me le présenta, en me faisaint entendre que cet homme, dont 

les nom est Aotouru, voulait nous suivre, et me priant d’y consenter. Il le présenta ensuite à tous les 
officiers, chacun en particulier, disant que c’était son ami qu’il confiait à ses amis, et Il nous le 
recommanda avec les plus grandes marques d’intérêt. On fit encore à Ereti des présents de toute 
espèce, après quoi il prit congé de nous et fut rejoindre ses femmes, lequelles ne cessèrent de pleurer 
tout le temps que la pirogue fut le long du bord. Il y avait aussi dedans une jeune et jolie fille que 
l’insulaire qui venait avec nous fut embrasser. Il lui donna trois perles qu’il avait à ses oreilles, la baisa 
encore une fois; et malgré les larmes de cette jeune fille, son épouse ou son amante, il s’arracha de 
ses bras et remonta dans le vaisseau.[...] (BOUGAINVILLE, 1989, p. 146-147) (Trad. Sandra Regina 
Guimarães) 
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navegador: "A. — [...] Vistes o taitiano que Bougainville prendeu a bordo e 

transportou a este país ?"  

 Ainda sobre Aotouru, a personagem B comenta : 

 
 
 
 
B. — Eu o vi ; chamava-se Aoturu.

86
 A primeira terra que avistou, ele a 

tomou pela pátria dos viajantes ; seja porque o tivessem iludido sobre o 
comprimento da viagem ; seja porque, enganado naturalmente pela 
pouca distância aparente das bordas do mar que habitava, no lugar onde 
o céu parece confinar com o horizonte, ignorasse a verdadeira extensão 
da Terra. O uso comum das mulheres estava tão bem estabelecido em 
seu espírito, que se atirou sobre a primeira europeia que veio a seu 
encontro, e se dispunha seriamente a fazer-lhe a cortesia do Taiti. 
Aborrecia-se entre nós. Como o alfabeto taitiano não tem b, nem c, nem 
d, nem f nem g, nem q, nem y, nem ç, nem z, nunca conseguiu aprender 
a falar nossa língua, que oferecia a seus órgãos inflexíveis demasiadas 
articulações estranhas e sons novos, não cessava de suspirar por seu 
país, e isso não me espanta. A viagem de Bougainville é a única que me 
deu gosto por um outro país que não o meu ; até esta leitura, pensei que 
em parte alguma a gente estivesse tão bem como em casa ; resultado 
que eu julgava igual para cada habitante da Terra ; efeito natural da 
atração do solo ; atração que se deve às comodidades de que gozamos 
e as quais não temos a mesma certeza de encontrar alhures. (DIDEROT, 
1972, p. 146) 

 

 

Trazido ou não à força, Aotouru foi mais um dos “selvagens” a confirmar o 

imaginário coletivo construído na Europa. Sabemos que, segundo Legros (2007, 

p.10), “o imaginário circula através da história, das culturas e dos grupos sociais. É 

um fenômeno coletivo, social e histórico” e  

 

 

O imaginário não é uma forma social escondida, secreta, inconsciente 
que vive sob as fibras do tecido social. Ele não é o reflexo, o espelho 
deformado, o mundo revirado ou a sombra da realidade, uma sociedade 
subterrânea que cruzará profundamente os esgotos da vida cotidiana, 
mas ele estrutura, no fundo, o entendimento humano. (LEGROS, 2007, 
p. 111). 

 

 

Os modos e costumes tão diferentes dessa gente causavam espanto aos 

europeus, mas também despertavam-lhes uma curiosidade, uma vontade de 
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 Nota do autor: “Durante um ano, a curiosidade parisiense pôde ocupar-se daquela avis rara, com o 
taitiano trazido por Bougainville.” 
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conhecer mais, inclusive a língua falada por ele. Sobre os modos de fala dessa 

gente, Bougainville comenta: 

 

 

Ao chegarmos àquela ilha, observamos que algumas das palavras 
pronunciadas pelos insulares encontravam-se no vocabulário inserido na 
continuação da viagem de Le Marie, com o título de vocabulário das ilhas 
dos Cocos. Essas ilhas, de acordo com a estimativa de Le Marie e 
Schouten, não estariam muito distantes do Taiti. [...] A língua do Taiti é 
doce, harmoniosa e fácil de pronunciar. As palavras são compostas 
quase que só de vogais sem aspiração; não encontramos, de forma 
alguma, sílabas mudas, surdas ou nasais, nem essa quantidade de 
consoantes e articulações que tornam certas línguas tão difíceis. Assim, 
nosso taitiano não poderia conseguir pronunciar o francês.

87
 

(BOUGAINVILLE, 1989, p. 169) 
 

 

 

Aotouru passou um ano nas terras francesas servindo de visão rara aos 

parisienses, depois foi enviado ao Taiti, mas não resistiu, falecendo de bexiga 

durante a viagem. Sobre os cuidados com esse taitiano, Bougainville relata: 

 

 

O entusiasmo desse insular em nos seguir foi verdadeiro. Desde os 
primeiros dias de nossa chegada ao Taiti, ele o manifestou da maneira 
mais expressiva, e sua nação pareceu aplaudir seu projeto. [...]. Era-nos 
essencial ter conosco um homem de uma das ilhas mais consideráveis 
desse mar. [...] Além disso, supondo que nossa pátria quisesse se 
aproveitar da união de um povo poderoso, situado no meio das mais 
belas regiões do universo, que melhor garantia para cimentar a aliança 
que a eterna obrigação com que íamos encadear aquele povo, 
reenviando-lhe o seu cidadão, bem tratado por nós e enriquecido com os 
conhecimentos úteis que carregará! Deus queira que a necessidade e o 
zelo que nos inspiraram não sejam funestos ao corajoso Aotourou! Eu 
não poupei nem dinheiro nem cuidados para tornar a sua permanência 
em Paris agradável e útil. Ele permaneceu lá por onze meses, durante os 
quais não demonstrou nenhum aborrecimento.[...] Darei a ele, a sua 
família e aos chefes taitianos presentes convenientes. Darei a ele, além 
de utensílios e instrumentos de ferro de toda espécie, grãos para semear 
e, sobretudo, arroz, bois, vacas, cabritos, enfim, tudo o que me pareça, 
de acordo com seus relatos, útil aos bons taitianos, que deverão à 

                                            
87 En arrivant dans cette île, nous remarquâmes que quelques-uns des mots prononcés par les 

insulaires se trouvaient dans le vocabulaire insere à la suite du voyage de Le Maire, sous le titre de 
Vocabulaire des îles des Cocos. Ces îles, en effet, selon l’estime de Le Maire et de Schouten, ne 
sauraient être fort éloignées de Tahiti[...] La langue de Tahiti est douce, hamonieuse et facile à 
prononcer. Les mots n’en sont presque composés que de voyelles sans aspiration; on n’y rencontre 
point de syllabes muettes, sourdes ou nasales, ni cette quantité de consonnes et d’articulations qui 
rendent certaines langues si difficiles. Aussi notre Tahitien ne pouvait-il parvenir à prononcer le 
français. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 169) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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generosidade francesa uma parte do seu bem-estar
 88

 (BOUGAINVILLE, 
1989, p. 161-165) 

 

 

Assim como Aotouru, muitos outros habitantes das terras frequentadas pelos 

viajantes serviram para um exibicionismo etnológico, sendo avaliados como raças 

inferiores pelos “superiores” europeus. A construção do imaginário desses povos, 

como exóticos e, ao mesmo tempo, inferiores, foi tão forte e perdurou por tantos 

séculos que ainda no final do século XIX temos os investimentos em zoológicos 

humanos.  

Esses zoos foram mais uma 

consequência de como os relatos de viagens 

impregnaram o imaginário, principalmente 

francês, com uma propaganda colonial 

onipresente da hierarquia das raças e da 

inferiorização de outros povos e culturas. O 

interesse por conhecer o “outro” descrito nas 

páginas dos diferentes relatos resultou na 

criação dos chamados “Zoológicos humanos”, 

também conhecidos como “Vilas de negros” ou 

“exposições etnológicas”.  

Os espaços de espetáculo eram bem 

populares na Europa e na América do Norte 

durante o século XIX e início do século XX. Para termos uma ideia do sucesso que 

as atrações experimentaram, basta olharmos os dados sobre os eventos em Paris. 

                                            
88 Le zéle de cet insulaire pour nous suivre n’a pas été equivoque. Dès les premiers jours de notre 

arrivée à Tahiti, il nous l’a manifesté de la manière la plus expressive, et sa nation parut applaudir à 
son projet.[...] il nous était essentiel d’avoir avec nous un homme d’une des ilês les plus considérables 
de cette mer. [...] D’ailleurs, en supposant que notre patrie voulût profiter de l’union d’un peuple 
puissant situé au milieu des plus belles contrées de l’univers, quel gage pour cimenter l’alliance que 
l’éternelle obligation dont nous allions enchaîner ce peuple en lui renvoyant son concitoyen, bien traité 
par nous et enrichi de connaissances utiles qu’il leur porterait! Dieu veuille que le besoin et le zele qui 
nous ont inspires ne soient pas funestes au courageux Aotourou! Je n’ai épargné ni l’argent ni les 
soins pour lui rendre son séjour à Paris agréable et utile. Il y est resté onze mois, pendant lesquels il 
n’a témoigné aucun ennui. [...] Je lui donnerai pour lui, pour sa famille et pour les chefs tahitiens des 
présents convenables. Je lui donnerai, outre les outils et instruments en fer de toute espèce, des 
grains à semer et surtout du riz, des boeufs et des vaches, des cabris, enfin tout ce qui me paraîtra, 
d’après ses rapports, devoir être utile aux bons Tahitiens, qui devront à la générosité française une 
partie de leur bien-être. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 161-165) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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Entre 1877 e 1912 foram montadas no Jardim Zoológico de Aclimação89 cerca de 

trinta "exibições etnológicas" desse tipo. Dentre as trinta apresentações, destacamos 

as exposições universais parisienses de 1878 e a de 1889,90 que tinha a 

inauguração da torre Eiffel como atração de destaque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelas, o público vivenciava de perto uma reconstituição “autêntica” do cenário 

e da vida desses nativos. A real intenção era mostrar o curioso, o diferente, o raro e 

todas as formas do não habitual em oposição a uma construção de mundo dentro 

dos padrões europeus. Mesmo com o que se considerou o fim desses ambientes, 

ainda sabemos da existência do circo dos horrores. No mesmo período que os 

europeus visitavam índios e negros enjaulados, nos Estados Unidos fazia sucesso a 

exposição de anões, albinos e todo tipo de pessoa que fosse deformada por 

doenças.  

 

 

 

 

 

 

                                            
89

 Localizado na cidade de Paris. 
90

 Nesse ano, contou-se com a apresentação de uma "aldeia negra" e 400 figurantes "indígenas". 
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O fascínio pelo outro, seja ele negro, índio ou alguém considerado "aberração 

da natureza", não se apagou do imaginário popular. Isso é comprovado pela 

formação dos diversos estereótipos que se consolidaram desde a criação das 

teorias raciais científicas. O que vivenciamos ainda hoje, em pleno século XXI, nada 

mais é do que a corrente que se instaurou no final do século XIX91.  

Segundo Lilia Schwarcz, 

 

 

A época das grandes viagens inaugura um momento específico na 
história ocidental, quando a percepção da diferença entre os homens 
torna-se tema constante de debate e reflexão: a conquista de terras 
desconhecidas levava a novas concepções e posturas, já que, se era 
bom observar, era ainda mais fácil ouvir do que ver. Nas narrativas de 
viagem, que aliavam fantasia a realidade, esses “novos homens” eram 
frequentemente descritos como estranhos em seus costumes, diversos 
em sua natureza.

92
 Pode-se dizer, no entanto, que é no século XVIII que 

os “povos selvagens passam a ser entendidos e caracterizados como 
primitivos”

93
 Primitivos porque primeiros, no começo do gênero humano; 

os homens americanos transformam-se em objetos privilegiados para a 
nova percepção que reduzia a humanidade a uma espécie, uma única 
evolução e uma possível “perfectibilidade”.[...] Herdeira de uma tradição 
humanista, a reflexão sobre a diversidade se torna, portanto, central 
quando, no século XVIII, a partir dos legados políticos da Revolução 
Francesa e dos ensinamentos da Ilustração, estabelecem-se as bases 
filosóficas para se pensar a humanidade enquanto totalidade. Pressupor 
a igualdade e a liberdade como naturais levava à determinação da 
unidade do gênero humano e a certa universalização da igualdade, 
entendida como um modelo imposto pela natureza. (SCHWARCZ, 1993, 
p. 44) 

 

 

É na segunda metade do século XVIII que algumas correntes mais negativas 

de interpretação em relação ao “outro” se instauram na Europa. Passamos da 

projeção de inocência à inata maldade do considerado “selvagem”. É o naturalista 

francês Buffon que rompe com o paraíso rousseauniano e cria a tese de debilidade e 

imaturidade dos nativos encontrados nas novas terras. Ainda segundo Lilia 

Schwarcz: 

 

                                            
91

 Uma prova disso é o seriado “American Horror Story”, da rede de televisão americana FOX, 
lançado em 2011, que tem como enredo a vida cotidiana de um circo dos horrores que sai em turnê 
pelos Estados Unidos. Além das deformidades das personagens, a série incorpora terror e suspense 
e os espectadores acompanham as angústias vividas por eles nos bastidores das apresentações 
circenses.   
92

 (Mello e Souza, 1986; Holanda, s. d.; Todorov, 1983; Gerbi, 1982) 
93

 (Clastres, 1983:188) 
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Com efeito, o termo raça é introduzido na literatura mais especializada 
em inícios do século XIX, por Georges Cuvier, inaugurando a ideia da 
existência de heranças físicas permanentes entre os vários grupos 
humanos.

94
 Esboçava-se um projeto marcado pela diferença de atitude 

entre o cronista do século XVI e o naturalista do século XIX. [...] O 
discurso racial surgia, dessa maneira, como variante do debate sobre a 
cidadania, já que no interior desses novos modelos discorria-se mais 
sobre as determinações do grupo biológico do que sobre o arbítrio do 
indivíduo entendido como “um resultado, uma reificação dos atributos 
específicos da sua raça

95
. (SCHWARCZ, 1993, p. 47 ) 

 

 

 

Assim, a aproximação do “outro”, experimentada nos espetáculos dos zoos 

humanos, só fez reafirmar a estigmatização da “selvageria” e teorias científicas que 

estabeleciam diferenças entre os povos e hierarquias dadas à noção de “raça” na 

escala evolucionista. Segundo Bancel, Blanchard e Lemaire:  

 

 

[...] nesta percepção linear da evolução sociocultural e proximidade ao 
mundo animal, as civilizações não européias são, evidentemente, 
consideradas como atrasadas, mas passíveis de serem civilizadas, 
portanto, colonizáveis. Fecha-se o círculo. A coerência dos espetáculos 
torna-se uma evidência científica, ao mesmo tempo que uma perfeita 
demonstração das teorias nascentes sobre a hierarquia das raças e uma 
perfeita ilustração in situ da missão civilizadora ultramarina. Cientistas, 
membros do lobby colonial e organizadores de espetáculos, todos tiram 
proveito. A aplicação dos fundamentos antropológicos "darwinianos" da 
ciência política, celebrizada e popularizada por essas exibições, vai 
muito rapidamente influenciar as ciências irmãs e o projeto "eugenista" 
de Georges Vacher de Lapouge, que consistia na melhoria das 
qualidades hereditárias, desta ou daquela população, por meio de uma 
seleção sistemática e voluntária. Muito significativamente, as exibições 
de "monstros" (anões ou liliputianos no Jardim Zoológico da Aclimação, 
em 1909; corcundas ou gigantes nos inúmeros parques de diversão 
itinerantes; macrocéfalos ou "negros" albinos em Paris, em 1902) 
conhecem, na virada do século, um grande sucesso, acompanhando e 
interpenetrando o sucesso estrondoso dos zoos humanos. É lógico que, 
dialeticamente, eugenia, darwinismo social e hierarquia racial têm 
correspondência entre si. E compartilham uma mesma angústia diante 
da alteridade, angústia que encontra seu exutório

96
 na racionalização 

desigual das "raças", numa estigmatização comum do "corrompido" e do 
"indígena". (BANCEL, BLANCHAR E LEMAIRE, 2000, p. 1)

97
 

                                            
94

 Nota do autor: (Stocking, 1968:29) 
95

 Nota do autor: (Galton, 1896/1988:86) 
96

 Nota dos autores: “Ferida artificial cujo fim é provocar uma supuração permanente. Cf. Aurélio 
Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova 
Fronteira, 1ªed. (NT).” 
97

 Disponível em  http://www.diplomatique.org.fr/acervo.php?id=186. Acessado em 07 de março de 
2015, às 14h53. 

http://www.diplomatique.org.fr/acervo.php?id=186
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Nessa perspectiva, as exibições realizadas só reforçam a imagem do “outro” 

visto e entendido a partir de valores próprios à sociedade europeia e elevados a 

valores universais. Esse enraizamento da imagem alheia também se explica por, 

segundo Susca, 

 

 

As palpitações, criaturas e as recriações do imaginário coletivo são, 
portanto, testemunhos vivos – intangíveis, mas estruturantes, presentes 
em nossa vida onírico-emocional mesmo antes que a elaboração 
racional – de modalidades através das quais se vai transformando a 
experiência vivida, o modo de habitar o mundo. (...) devemos nos deter 
seriamente sobre cada faceta, detalhe, máscara propostos e projetados 
pelo imaginário coletivo, olhar por trás deles, escondidos dentro dos 
abalos e custódias, na hilaridade mais boba ou na agressividade mais 
rude que possuem, qualquer coisa que na realidade os transcende no 
momento mesmo em que se lhes dá a vida. A sociologia do imaginário 
tem, portanto, a possibilidade de sugerir qual potência-tendência social 
alinha no coração da sociedade espetacular [...] (SUSCA, 2007, p. 79 e 
80).  

 

 

É na desconfiança e no movimento de desvelar as “máscaras” sobre essa 

relação de alteridade negativa, mostrando que “A extrema diversidade das 

sociedades humanas raramente apareceu aos homens como um fato, e sim como 

uma aberração exigindo uma justificação”98 que a personagem B explica à A: 

 

 

A. — E do selvagem, o que pensa dele?  
B. — É, ao que parece, à defesa diária contra os animais, que o mesmo 
deve o caráter cruel que se lhe observa às vezes. É inocente e doce, em 
toda parte onde nada lhe perturba o repouso e a segurança. Toda guerra 
nasce da pretensão comum à mesma propriedade. O homem civilizado 
tem uma pretensão comum, com o homem civilizado, à posse de um 
campo de que ambos ocupam as duas extremidades; e esse campo 
converte-se em motivo de disputa entre eles.  
A. — E o tigre tem uma pretensão comum, com o homem selvagem, à 
posse de uma floresta[...] (DIDEROT, 1972, p. 143) 

  

 

O leitor de Bougainville, personagem B, entende claramente o porquê da 

relação agressiva por parte dos habitantes para com os viajantes que chegam a 

essas terras: “Toda guerra nasce da pretensão comum à mesma propriedade."  

                                            
98

 LAPLATINE, François. Aprender antropologia. Trad.: Marie-Agnès Chauvel, São Paulo: Brasiliense, 
2003, p. 27) 
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 A personagem B nos faz refletir sobre a classificação do homem "selvagem" 

ser inerente a qualquer homem, dependendo apenas de uma pretensão comum 

existir entre homens. A mesma fala da personagem nos apresenta que a 

classificação de "homem selvagem x homem civilizado" é ilusória, pois qualquer um 

em posição de defesa de seus interesses mostraria seu lado mais bruto e cruel. 

Porém, para os habitantes do Novo Mundo, a disputa é estendida até na relação 

com os animais: "E o tigre tem uma pretensão comum, com o homem selvagem, à 

posse de uma floresta". Talvez, pela existência de uma disputa entre homem e 

animal, esses homens tenham sido vistos e caracterizados como selvagens, já que, 

no período, os embates e disputas aconteciam, na Europa, apenas entre homens, 

mas tão "selvagens" quanto os visitados pelos viajantes.  

Então, quem, de fato, seria o "selvagem" e quem seria o "civilizado"? A 

resposta é dada pelo poder que o discurso construído apresenta. Segundo Homi 

Bhabha: 

 

 

A construção do sujeito colonial no discurso, e o exercício do poder 
colonial através do discurso, exige uma articulação das formas da 
diferença – raciais e sexuais. Essa articulação torna-se crucial se 
considerarmos que o corpo está sempre simultaneamente (mesmo que 
de modo conflituoso) inscrito tanto na economia do prazer e do desejo 
como na economia do discurso, da dominação e do poder. (BHABHA, 
2014, p. 119) 

 

  

 É o discurso a forma crucial de manutenção do imaginário diferencial e 

discriminador que embasa as práticas de hierarquização racial e cultural. Pensando 

nos viajantes e seus relatos de viagens, ambos fazem parte de estratégias para a 

conservação de uma construção arbitrária do “outro” e contribuem para os sentidos 

nacionalistas de eurocentrismo e etnocentrismo. 
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3.  A ilusão de realidade e os 

conflitos das narrativas: 

convergências e divergências 

entre o autor-viajante e o 

escritor 
 
 

Em alguma passagem de suas obras, Hegel 
comenta que todos os grandes fatos e todos os 
grandes personagens da história mundial são 
encenados, por assim dizer, duas vezes99. Ele 
se esqueceu de acrescentar: a primeira vez 

como tragédia, a segunda como farsa. [...] Os 
homens fazem sua própria história, mas não a 

fazem como querem; não a fazem sob 
circunstâncias de sua escolha e sim sob 

aquelas com que se defrontam diretamente, 
legadas e transmitidas pelo passado. A tradição 
de todas as gerações mortas oprime como um 

pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente 
quando parecem empenhados em revolucionar-

se a si e às coisas, em criar algo que jamais 
existiu, precisamente nesses períodos de crise 

revolucionária, os homens conjuram 
ansiosamente em seu auxilio os espíritos do 

passado, tomando-lhes emprestado os nomes, 
os gritos de guerra e as roupagens, a fim de 
apresentar-se nessa linguagem emprestada. 

(MARX, 2011, p.25) 
 

                                            
99 Nota do autor: G.W.F.Hegel, Vorlesungen uberdie Philosophie der Geschichte. Dritter Teil 

[Preleções sobre a filosofia da história. Terceira parte] (Berlim, 1837. Werke, v.9). 
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3. A ilusão de realidade e os conflitos das narrativas: convergências e 
divergências entre o autor-viajante e o escritor 
 

 

 O termo “farsa” é o que inaugura este capítulo a começar pela epígrafe e, 

certamente, é o que impregna a leitura dos conteúdos anteriores.  Isso é justificável 

por vários motivos, mas o primeiro apontamento é o fato de nossa discussão 

envolver um relato de viagem como fonte de análise.  

 Ao nos depararmos com textos que narram e descrevem os mínimos detalhes 

dia após dia da vida de viajantes que saíram rumo a terras novas, patrocinados por 

figuras políticas com diversos interesses, principalmente econômico, e que se auto-

classificam como verdadeiros e autênticos, não é difícil nos questionarmos sobre 

essa veracidade e autenticidade tão pregada e persistentemente reafirmada pelos 

diferentes autores-viajantes que percorreram o mundo. 

  É a curiosidade pela dicotomia fictício/real que nos faz refletir sobre a 

capacidade da memória dessas pessoas e pensar até que ponto tudo no diário de 

viagem existiu de fato ou foi criação da mente daquele que se encontrava em um 

lugar que fez despertar sensações e impressões nunca antes experimentadas. São 

dessas indagações que aproximamos três ações desencadeadas no momento da 

escrita sobre uma viagem: memória, ficção e imaginário.  

Dentre muitos viajantes que se destacaram nas empreitadas em alto-mar, 

Jean de Léry, além de ser um leitor, escritor, viajante, é também um exemplo da 

dúvida sobre a fidedignidade das informações apresentadas em alguns diários de 

viagens. Ao explicar em seu relato intitulado Viagem à Terra do Brasil o porquê de 

não ter publicado sua obra sobre a América antes, ele faz severas críticas e 

acusações sobre as narrações e memórias de outro viajante, André Thévet. 

 
 
 
Eis por que o que escrevi sobre a América, tendo-me sempre fugido das 
mãos, não pôde ser publicado antes. Na realidade havia ainda uma 
razão para isso: o fato de não me sentir à altura de usar a pena, embora 
ao chegar do Brasil, em 1558, fosse publicado o livro intitulado 
"Singularidades da América" redigido pelo Sr. De la Porte

100
 de acordo 

com as narrações e memórias de André Thévet, e que, como bem 

                                            
100 Nota do editor: Alusão ao prefácio das Singularités de la France Antarctique (edição de 1878) em 
que Thévet confessa ter sido sua obra entregue a Ambroise de la Porte "homem estudioso e 
conhecedor da língua francesa".  
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observa o Sr. Fumée,
101

 em seu prefácio à "História Geral das índias", se 
apresenta prenhe de mentiras. (grifo meu) (LÉRY, 1980, p.23) 

 

 

 Esse leitor de Thévet se permitiu trazer à tona e com todas as letras as 

“farsas” contadas pelo viajante, pois ele também "viu com os próprios olhos" os 

temas presentes na narrativa. Por ser também um viajante e ter passado pelos 

mesmos lugares, Léry considera ser seu papel pontuar as “falsidades” e “calúnias” 

presentes nas narrações, apontando a falta de precisão no texto do outro.   

 

 

E teria eu conservado o silêncio se o dito autor se houvesse contentado 
com essa série de erros. Mas, ao verificar, neste ano de 1577, pela 
leitura da "Cosmografia" de Thévet, que ele somente repetia suas 
mentiras e ampliava seus erros (sem dúvida na esperança de que 
todos estivéssemos enterrados ou não ousássemos contradizê-lo), 
mas ainda se valia da oportunidade para detrair dos ministros e imputar 
mil crimes aos que como eu os acompanharam

102
 em 1566 à terra do 

Brasil, com digressões falsas e injuriosas, vi-me constrangido a dar à 
luz o relato de nossa viagem...[...]103 (grifo meu) (LÉRY, 1980, p. 24) 

 

 

 

 

 A autoridade com que Léry desvela as “falsidades textuais” construídas por 

Thévet só é possível pelo fato dele ter visto, observado e vivido com seus próprios 

olhos, corpo e pés. Ou seja, ele fez parte da cena e foi uma das personagens em 

questão, como podemos perceber na passagem abaixo:  

 

 

E antes de mais nada, a fim de que não se imagine tenha o meu 
ressentimento motivos de somenos, aqui transcreverei as calúnias 
contra nós assacadas no tomo segundo dessa Cosmografia, livro 21 
cap. 2, fl. 908. “Esquecia-me de dizer-vos”, escreve Thévet, “que pouco 
antes houvera sedição entre os franceses, provocada pela dissensão e 
parcialidade de quatro ministros de nossa religião, que Calvino enviara a 
fim de implantar seu sangrento Evangelho, e entre os quais o principal se 

                                            
101 Nota do editor: Fumée (Martin) tradutor da obra de Gomara, Historia General de Ias índias 
Ocidentales e terras nuevas. Paris, 1578. In-8 (Edição francesa). 
102 Nota do editor: O trecho confirma a afirmação de Charly Clerc de que Léry não veio para o Brasil 
como pastor (T.). 
103 Nota do editor: A Julgar por certo trecho de sua "Histoire", manuscrita, de duas viagens feitas às 
índias Austrais e Ocidentais (Bibliotheque Nationale, fonds Saint Germain, franceses, nº 656) não 
mentia Thévet. "Posteriormente a 1555 fiz outra viagem e acompanhei o senhor de Villegagnon com o 
qual permaneci durante alguns anos. Bem sei que esse mentiroso Léry imaginou ter eu voltado à 
França no mesmo ano de minha partida... Advertido, entretanto por alguns amigos meus do erro 
cometido na segunda edição impressa em Genebra, negou-a a fim de Justificar-se". 
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chamava Richier e fora carmelita e Doutor em Paris, anos antes de sua 
viagem. [...] Os selvagens, irritados com a tragédia, por pouco deixaram 
de nos atacar e matar os que restavam". São essas as palavras de 
Thévet e eu chamo para elas a atenção do leitor. Pois assim como não 
nos viu na América, nem nós o vimos tampouco, nem esteve ele 
igualmente em perigo de vida durante a nossa estada no país, vou 
demonstrar que foi um refinado mentiroso e um imprudente caluniador. E 
para que não possa alegar, em última defesa, que suas palavras não 
se referem a fatos ocorridos durante a sua estada no Brasil, mas 
posteriores a ela, pergunto que sentido pode ter a expressão usada, a 
saber: "Os selvagens irritados, por pouco deixaram de nos atacar e de 
matar os restantes". Com esse "nós" pretende indubitavelmente que 
estava entre os atacados e correu perigo com eles, mas para que não 
tergiverse ainda procurando fazer crer que não foi sua intenção sugerir 
ter visto os ministros aludidos, transcrevemos mais este trecho: "Aliás, se 
eu tivesse permanecido mais tempo nesse país,

104
[...]" [...] A fim de 

provar que tudo o que diz não passa de palanfrório e sem sequer 
considerar se viu ele os ministros do Brasil e muito menos ainda os 
crimes alegados na sua Cosmografia,

105
 impressa cerca de dezessete 

anos mais tarde, vemos pelo que afirma ele próprio em sua obra 
"Singularidades da América" que chegou a Cabo Frio a 10 de novembro 
de 1555 e quatro dias após ao rio Guanabara, na América, de onde 
regressou para a França a 31 de janeiro seguinte. Ora, como o mostrarei 
nesta narrativa, nós só chegamos ao forte de Coligny, no mesmo rio, em 
princípios de março de 1557. Há treze meses, portanto, já aí não se 
encontrando, como pôde Thévet ser bastante ousado para escrever 
que nos viu?[...] (grifo meu) (LÉRY, 1980, p. 24-25) 
 
 
 
 

  As circunstâncias e as datas confrontadas oferecem dados para a 

desconfiança do leitor que também é escritor e, mais importante, viajante. É a partir 

dessas referências que as reflexões daquele que lê, mas que também viveu, vão 

surgindo e dão a impressão de que as peças do “quebra-cabeça” não se encaixam.  

 Conhecendo a existência da rivalidade entre calvinistas e católicos dentro do 

contexto de um conflito religioso e que se estende para um conflito moral e até 

mesmo científico, poderíamos pensar na extensão dessa disputa para a escrita do 

relato de cada um desses viajantes, mas a violenta acusação feita por Jean de Léry 

tem a ver com questões relacionadas a experiências e memórias de situações 

vividas por ambos, porém relatadas de forma divergente e com desarmonia.  

 

 

 

 

                                            
104 Nota do editor: Cosmographie Universelle, p. 925. 
105 Nota do editor: Singularités de Ia France Antarctique, caps. XXIV, XXV, LX. 
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3.1  Fictício e imaginário: implicações da memória individual e da memória 

coletiva para a escrita de um relato de viagem 

 

 

Não é só André Thévet que ficou taxado com o título de impostor. A dúvida 

sobre a verdade dos relatos também recai sobre a seguinte pergunta: Marco Polo 

teria chegado à China? É pela comparação com outros relatos e documentos 

cartográficos posteriores à sua viagem que muitos afirmam que ele não teria 

chegado até lá e que teria se apropriado de narrações de outras pessoas para criar 

a sua, mas ele afirmou ter pisado em terras chinesas e contou histórias sedutoras 

sobre suas viagens a novas terras e o contato com novos povos para o público 

europeu.  

Seriam os patagões tão gigantescos, como foram descritos por Fernão 

Magalhães, a ponto de serem denominados por patagón, gente com patas grandes, 

ou seriam os espanhóis tão baixos a ponto de considerarem gigantes aqueles que 

tinham altura média de 1m80, criando o mito dos gigantes da Patagônia? As 

aventuras de Hans Staden em meio aos atos de “antropofagia” dos índios 

tupinambás seriam livres de elementos imaginários alimentados por uma cultura 

estranha ao viajante? O Taiti e os taitianos vistos e descritos por Bougainville seriam 

tão próximos ao ambiente do Jardim do Éden? E as outras informações fornecidas 

por ele também teriam tanta credibilidade? Instaura-se a dúvida, pois alguns dados 

anotados foram perdidos, como o mesmo explica: “O senhor Verron havia feito 

muitas outras deduções em terra, durante quatro dias e quatro noites, para 

determinar esta mesma longitude; mas o caderno, no qual estavam escritas, foi 

roubado e restaram-lhe, apenas, as últimas observações feitas na véspera da nossa 

partida."106 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 149) 

Independente de fazer relação a espaços geográficos ou até mesmo 

espaciais, o termo viagem não fica associado apenas ao fato de alguém se deslocar 

de um local a outro com diferentes finalidades, mas também gera curiosidade sobre 

                                            
106

 “M. Verron en avait fait beaucoup d’autres à terre pendant quatre jours et quatre nuits, pour 
déterminer cette même longitude; mais le cahier où elles étaient écrites lui ayant été enlevé, il ne lui 
est resté que les dernières observations faites la veille de notre départ.” (BOUGAINVILLE, 1989, p. 
149) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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o vivido pelo viajante, as novidades encontradas nos lugares visitados e o contato 

com os habitantes locais.  

Porém, todas essas informações só são fornecidas aos interessados após o 

retorno do viajante ao seu local de origem. É por isso que o relato que ele faz de 

suas experiências, observando o espaçamento que ocorre entre a viagem, o retorno 

e o narrar os fatos, não pode ser desvinculado de algumas características e 

determinados elementos, como por exemplo: as memórias do vivido; pré-seleção e 

seleção de fatos a serem contados; o distanciamento de sua cultura e a 

aproximação com o estranho e diferente de si; a omissão de acontecimentos; 

objetivos a serem alcançados com os fatos narrados; a imagem a ser criada sobre o 

viajante a partir de sua narração; o esquecimento consciente e/ou inconsciente de 

algumas etapas da viagem; dentre outros.  

Voltando ao nosso viajante em questão, como já sabemos, Bougainville viajou 

de 1766 a 1769 e seu relato só foi publicado em 1771. Não muito diferente de 

outros, ele passa pelas etapas de viajar, observar, escrever e gerar conhecimento 

aos que não tiveram a chance de "ver com os próprios olhos".  

A diferença entre as expressões "ver com os próprios olhos" e "ver com os 

olhos de outrem" também é uma marca separativa entre o autor-viajante e o escritor 

aqui estudados. Enquanto o primeiro navega no mundo sobre uma "casa 

flutuante"
107, o segundo percorre o universo sobre seu assoalho108, lendo as páginas 

do relato do viajante. Mas, nesse caso, o que é percebido pelos "olhos do outro" não 

é colocado em dúvida. Diderot não contesta a sinceridade de Bougainville na escrita 

de Voyage autour du monde. Suas personagens até manisfestam a possibilidade do 

relato ser compreendido ou não como fábula e chegam à conclusão sobre a 

veracidade do texto desde que o mesmo seja acompanhado da leitura de seu 

suplemento: "A- É isso que traríeis na fábula do Taiti? B- Não é em absoluto uma 

fábula ; e não alimentaríeis a menor dúvida sobre a sinceridade de Bougainville, se 

conhecêsseis o suplemento de sua viagem." (DIDEROT, 1972, p. 273) 

A condição exposta no diálogo acima ainda é complementada, de maneira 

metafórica, com as consequências de uma leitura que não acompanhe a orientação 

                                            
107

 Definição dada a navio no conto de Diderot (p. 268). 
108

 Referência à citação: “Se o navio é apenas uma casa flutuante, e se considerais o navegador que 
atravessa espaços imensos, encerrado e imóvel num recinto bastante estreito, vós o vereis dando a 
volta do globo sobre uma tábua, como vós e eu damos a volta do universo sobre nosso assoalho.” 
(DIDEROT, 1972 ,p. 268) 
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dada: o leitor só compreenderá a sinceridade do relato, se conhecer também seu 

suplemento.  Do contrário, a leitura se apresentará turva como um nevoeiro. Essa 

ideia está expressa na primeira página do conto filosófico, quando ocorre o 

julgamento da viagem de Bougainville, e ao longo do diálogo, quando as 

personagens comentam sobre a leitura do suplemento e os efeitos causados pela 

mesma: 

 

 

A- Esta soberba abóbada estrelada, sob a qual retornamos ontem, 
e que nos parecia garantir um belo dia, não nos manteve a 
palavra. 

B- Como sabeis disso? 
A- O nevoeiro é tão espesso que nos rouba a visão das árvores 

vizinhas. 
[...] 
A- Entrementes, o que fazeis? 
B- Leio. 
A- Ainda essa viagem de Bougainville? 
B- Ainda.  
[...]  
A- E onde se pode encontrar esse suplemento? 
B- Ali, sobre a mesa. 
A- Acaso poderíeis confiá-lo a mim? 
B- Não, mas podemos percorrê-lo juntos, se quiserdes. 
A- Seguramente que sim. Eis o nevoeiro que torna a descer, e o azul 

do céu que começa a surgir. Parece que meu quinhão seja o de 
estar errado em relação a vós até nas menores coisas; devo ser 
bastante bom para perdoar-vos uma superioridade tão contínua.[...] 
(grifo meu) (DIDEROT, 1972, p. 267- 273) 

 

 

De maneira figurada, percebemos que apenas a leitura do relato de viagem 

não será suficiente ao leitor que queira ver as árvores vizinhas e se interesse por 

tudo que estiver além delas. É a leitura do suplemento que fará com que o nevoeiro 

e as incertezas se afastem, dando lugar ao céu límpido e aos conhecimentos 

autênticos. 

Ainda sobre os relatos de viagens, a etapa da escrita e o conhecimento 

gerado por ela também vão nos interessar, pois é com esses registros que ocorre a 

tentativa de representação dos espaços geográficos nos espaços textuais e é a 

partir deles que temos a possibilidade de pensar nas limitações ou não desse 

processo que tenta moldar a imagem de um país e de uma população.  

Segundo Carolina Depetris,  
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[...] ali estão concentradas as chaves de funcionamento dos diários de 
expedição. Adianto brevemente estas chaves. Primeiro, as expedições 
tem por objeto o "conhecimento do conjunto, qualidade de seu terreno, 
águas, temperatura,lenhas, madeiras e porto" (1837:123). Este primeiro 
objetivo define o esquema geral do que se compila em um diário: registra 
os rumos, distâncias, e os acidentes topográficos  que o terreno 
apresenta, pondo especial cuidado em reconhecer as qualidades da 
terra e dos pastos, a existência de aguaceiros e de lenha, todas as 
condições necessárias para estabelecer rotas de comércio e feitorias ou 
povoados. Segundo, as expedições estão a cargo de "sujeitos 
imparciais" que examinam aqueles terrenos, e são "inteligentes nas 
entradas dos portos, ancoradoros e demais circunstâncias (1837:122). 
Terceiro, estes viajantes oferecem "notícias e informações" de suas 
observações através de diários e mapas, onde "dão conhecimento" do 
terreno e "ditam" sobre o governo local. Assim, através das notícias 
recebidas, o vice-rei se representa a realidade de um retorno ausente. 
(DEPETRIS, 2007, p. 12-13)  

 

 

As etapas apresentadas por Depetris para a construção de um diário de 

expedição formam um padrão utilizado pelos viajantes que foram patrocinados por 

governos e companhias de comércio e que tinham como objetivo conhecer melhor 

os locais visitados, a fim de exploração e dominação. As mesmas finalidades são 

remarcadas na expedição efetivada por Bougainville e registradas pela carta 

assinada por Louis XV com as instruções para a navegação.  

 

 

Memorando do rei para servir de instrução ao Sr.de Bougainville, coronel 
de infantaria e capitão do navio para a campanha, sobre as operações 
que ele fará. Sua Majestade, tendo armado a fragata Boudeuse, no porto 
de Nantes, e o navio Etoile, no porto de Rochefort, para se dirigir às ilhas 
Malvinas, confiou ao Sr. de Bougainville o comando da fragata Boudeuse 
que deve partir primeiro. A intenção de Sua Majestade é que, partindo de 
Nantes,  Sr.de  Bougainville  dirija-se  ao Rio da Prata para aí se juntar 
às duas fragatas que Sua Majestade Católica fez com que partissem de 
seus portos da  Europa e que devem esperá-lo no rio supracitado.[...]. 
Depois que  Sr.de  Bougainville tiver dado aos espanhóis a posse das 
ilhas Malvinas e que o navio Etoile estiver sob suas ordens, ele partirá 
com esses dois navios e fará o caminho para a China, pelo mar do Sul. 
[...] Atravessando para chegar à China, ele  reconhecerá no Oceano 
Pacífico,  tantas quantas e o melhor possível, as terras situadas entre a 
Índia e a costa ocidental da América, cujas diferentes partes têm sido 
vistas por navegadores e chamadas de Terra Van  Diemen, Nova 
Holanda, Carpinteria, Terra do Espírito Santo, Nova Guiné, etc. Como o  
conhecimento dessas ilhas foi  apenas esboçado no continente, é 
interessante aperfeiçoá-lo. Além disso, como nenhuma nação européia 
possui nem colônia, nem direito sobre essas terras, só pode ser 
vantajoso para a França reconhecê-las e tomar posse delas, caso 
possam oferecer fatores úteis a seu comércio e navegação. Desse ponto 
de vista, a parte que Sr.de Bougainville deve se dedicar a  reconhecer é, 
principalmente, desde os quarenta graus de latitude  meridional,  subindo 
para o norte e examinando o que pode estar entre os dois trópicos. É 
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neste clima que encontramos os metais ricos e as especiarias. O Sr. de 
Bougainville examinará as terras, as árvores e os principais produtos; 
trará  amostras e desenhos do que julgar que possa merecer atenção.  
Observará, o quanto for possível, todos os lugares que poderiam  servir 
de porto para  os navios e tudo o que possa interessar à navegação.  
Sua Majestade confia, a esse respeito, no zelo já demosntrado por S.de 
Bougainville para  adquirir todo o conhecimento possível.

109
 

(BOUGAINVILLE, 1989, p. VIII-IX) 

  

 

As instruções, mesmo que escritas pelo próprio Bougainville, como nos é 

apresentado na introdução do relato de viagem: “Em 26 de outubro de 1766, Louis 

XV assina as seguintes instruções. Elas são apenas uma versão definitiva de um 

texto redigido por Bougainville.”110 (BOUGAINVILLE, 1989, p. VIII), comprovam as 

reais intenções da expedição e conferem ao viajante a responsabilidade de trazer à 

luz informações ainda não conhecidas pelos ocidentais e, particularmente, pelos 

franceses.  

A recomendação é de que o viajante se preocupe com a observação e 

registro de tudo que pode servir para riqueza e para outros interesses do rei. Assim, 

surge a necessidade da escrita dos diários de viagem nos quais as notas e 

                                            
109 "Mémoire du Roi pour servir d’instruction au s. de Bougainville, colonel d’infanterie et capitaine de 

vaisseau pour la campagne, sur les opérations qu’il va faire. S. M. Ayant fait armer au port de Nantes 
la frégate la Boudeuse et la flûte l’Étoile au port de Rochefort pour se rendre aux îles Malouines, elle a 
confié au s. de Bougainville le commandement de la frégate la Boudeuse qui doit partir la première. 
L’intention de S. M. est qu’en partant de Nantes le s. de Bougainville se rende à la rivière de la Plata 
pour y joindre deux frégates que S. M. Catholique a fait partir de ses ports d’Europe et qui doivent 
l’attendre dans ladite rivière. [...] Après que le s. de Bougainville aura mis les Espagnols en 
possession des îles Malouines et que la flûte l’Étoile s’y sera rendue à ses ordres, il en partira avec 
ces deux bâtiments et fera route pour la Chine par la mer du Sud. [...] En traversant pour se rendre en 
Chine, il reconnaîtra dans l’océan Pacifique autant et du mieux qui lui sera possible les terres gisantes 
entre les Indes et la côte occidentale de l’Amérique dont différentes parties ont été aperçues par des 
navigateurs et nommées Terre de Diemen, Nouvelle-Hollande, Carpentarie, Terre du St-Esprit, 
Nouvelle Guinée, etc. La connaissance de ces îles ou continent étant à peine ébauchée, il est très 
intéressant de la perfectionner. D’ailleurs, comme aucune nation européenne n’a ni établissement  ni 
droit sur ces terres, il ne peut être que très avantageux pour la France de les reconnaître et d’en 
prendre possession si elles peuvent offrir des ojets utilies à son commerce et à sa navigation. Dans 
cette vue, la partie que le s. de Bougainville doit s’attacher à reconnaître est surtout depuis les 
quarante degrés de latitude méridionale en remontant au nord et examinant ce qui peut être entre les 
deux tropiques. C’est dans ces climats que l’on trouve les métaux riches et les épiceries. Le s. de 
Bougainville en examinera les terres, les arbres et les principales productions ; il rapportera des 
échantillons et des dessins de tout ce qu’il jugera pouvoir mériter attention. Il remarquera autant qu’il 
lui sera possible tous les endroits qui pourraient servir de relâche aux vaisseaux et tout ce qui peut 
intéresser la navigation. S.M. s’en remet à cet égard au zèle déjà éprouvé de s. de Bougainville pour 
prendre toutes les connaissances possibles. [...]" (BOUGAINVILLE, 1989, p. VIII-IX) (Trad. Sandra 
Regina Guimarães) 
110

 "Le 26 octobre 1766, Louis XV signe les instructions suivantes. Elles ne sont en fait qu’une version 
définitive d’un texte redigé par Bougainville lui-même” (BOUGAINVILLE, 1989, p. VIII) (Trad. Sandra 
Regina Guimarães) 
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lembranças obedeciam às rotas e seguiam uma marcação temporal. Segundo 

Depetris, esse suporte tinha o seguinte objetivo: 

 

 

Como vemos, os diários participam de um processo cognitivo e 
representativo de observação e transmissão do que é observado: 
através deles se apreende o objeto (nesse caso, uma geografia) com o 
propósito de formar sobre ele, de dar a forma e conseguir que possa ser 
conhecido ou reconhecido; vale dizer, o diário pretende dar notícias 
através da representação do explorado com a finalidade de estabelecer 
conceito correto de um território até então desconhecido. (DEPETRIS, 
2007, p. 13) 

  

 

 Nessa perspectiva, algumas características não podem faltar ao relato do 

viajante, como por exemplo: ser o mais real possível nas descrições; ter precisão na 

escolha das palavras, passar credibilidade ao leitor; se fixar em fatos concretos; o 

texto deve estar fundado na objetividade; anulação da subjetividade; e supressão de 

sentimentos e emoções que possam ter sido experimentados durante o percurso. 

Ou seja, o diário de viagem deve estar “livre de indícios de ordem pessoal” e voltado 

inteiramente aos temas de grande importância para administração, economia e 

governo. Isso é sempre lembrado pelas instruções que antecedem a viagem e a 

escrita do relato. Elas cumprem papel fundamental nas orientações para a 

imparcialidade do sujeito viajante e na escrita das notícias enviadas às autoridades. 

Porém, como ser um sujeito imparcial dentro de um universo novo e 

desconhecido, onde o indivíduo passará dias a fio sem saber o que o aguarda, 

convivendo com pessoas de hábitos e culturas diferentes da sua, muitas vezes sem 

conseguir se comunicar por não conhecer a língua materna de cada localidade e 

passando por dificuldades naturais?  

Bougainville é um exemplo do quanto essa imparcialidade pode ser difícil para 

o viajante. Até nos mínimos detalhes, ele manifesta as referências trazidas de seu 

país. Observando os animais existentes no Taiti, ele afirma: “Não vimos 

quadrúpedes além de porcos; cachorros de uma espécie pequena, mas bela, e ratos 
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em grande quantidade. Os habitantes criam galinhas domésticas absolutamente 

iguais às nossas."111 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 151). 

 Além disso, esses mesmos viajantes já partem para o ato de viajar com seu 

repertório cultural, o que acaba servindo como "lentes" para filtrar o que é observado 

por eles. Nesse sentido, nosso viajante é denunciado por Diderot, que nos alerta 

sobre a carga de qualidades e de características impregnada em Bougainville:  

 

 

“[...] partiu com as luzes necessárias e as qualidades próprias a seus 
intentos: filosofia, coragem e veracidade; um golpe de vista rápido, que 
apreende as coisas e abrevia o tempo das observações; circunspecção, 
paciência; o desejo de ver, de esclarecer-se e de instrui-se; a ciência do 
cálculo, das mecânicas, da geometria, da astronomia; e uma tintura 
suficiente de história natural.” (BOUGAINVILLE, 1989, p. 268)  

 

 

Como se libertar de um conjunto de convicções para desnaturalizar o olhar na 

tentativa de narrar algo apresentado aos olhos sem rotular as "coisas" e os seres a 

partir dos padrões da cultura na qual o indivíduo está inserido? Não há como negar 

que há uma limitação e um aprisionamento, aos quais o olhar está fadado. É comum 

sofrermos de uma cegueira, onde naturalizamos nosso olhar, categorizando-o 

sempre a partir de um deslocamento contextual.  

É nessa perspectiva que o Taiti e os taitianos, na percepção do viajante, 

passam de paraíso e referência ao jardim do Éden a um lugar e um povo amados, 

porém com defeitos: "Vimos como a escala no Taiti foi mesclada de bem e de mal; a 

inquietude e o perigo acompanhou nossos passos ali até os últimos instantes, mas 

esse país era para nós um amigo que amamos com seus defeitos."112 (grifo 

meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 171). Bougainville classifica como imperfeição e 

falha os aspectos que não fazem parte de sua cultura, não sendo habituais em seu 

país.  

                                            
111

 “Nous n’avons vu d’autres quadrúpedes que des cochons, des chiens d’une espèce petite, mais 
jolie, et des rats en grande quantité. Les habitants ont des poules domestiques absolument 
semblabes aux nôtres.” (BOUGAINVILLE, 1989, p. 151). (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
112

 "On a vu combien la relâche à Tahiti avait été mélangée de bien et de mal; l’inquiétude et le danger 
y avaient accompagné nos pas jusqu’aux derniers instants, mais ce pays était pour nous un ami que 
nous aimions avecs ses défauts." (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 171) (Trad. Sandra Regina 
Guimarães) 
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Esquece-se que as múltiplas realidades permitem diferenciadas significações 

e interpretações. É com esse saber que Diderot investe na criação de um 

suplemento para a viagem de Bougainville, apontando, dessa vez, os defeitos da 

sua própria nação e mostrando como a credibilidade do texto só se configura com a 

leitura da obra complementar, pois só assim o leitor teria acesso a duas visões 

diferentes de um mesmo episódio, sendo levado a construir o seu próprio 

entendimento sobre os fatos narrados. 

Mas, como o viajante se torna sujeito imparcial? Isso seria possível?  

Ainda segundo Depetris: 

Muitos viajantes, que foram santos, comerciantes, peregrinos, guerreiros, 
cientistas ou curiosos, têm deixado testemunhos escritos de suas 
aventuras e têm construído assim, em diferentes tempos e geografias, 
um fundo de memória do que tem visto no mundo “com seus próprios 
olhos”, como disse Polo. Observar é o complemento necessário da 
viagem e sua escrita, e estas três atividades são do conhecimento: viajar 
e observar para conhecer outras realidades, escrever para transmitir o 
conhecido. Este desejo ulterior de conhecimento tem estado sujeito a 
uma demanda de mimesis que sempre, ainda desde a lenda, tem tido 
uma forte pretensão de realidade, entendida esta como verdade: por isso 
Mandeville solicita que “os senhores, cavaleiros e demais nobres 
pessoas que tem viajado pelo ultramar comprovem se digo a verdade ou 
não”, e Polo afirma que presenteará “as coisas vistas como vistas e as 
coisas ouvidas como ouvidas, com sorte que nosso livro seja sincero e 
verdadeiro sem mentira alguma, e para que suas palavras não possam 
ser taxadas de fábulas”. Todavia, no século XVI, graças em enorme 
medida às propostas epistemológicas de Francis Bacon, a verdade de 
um testemunho de viagem, a certeza do conhecimento que lidera, não 
fica suficientemente acreditada com declarações retóricas ou com o 
apoio de uma tradição de memória. O viajante passa de mero 
observador a ser "testemunho ocular " cuja verdade se sustenta, a partir 
deste momento, em um cada vez mais regulado exercício de observação 
e também experimentação. (DEPETRIS, 2007, p. 7-8) 

 

 

Pensando no acervo deixado por esses diversos viajantes e sabendo que 

muitos, antes dos seus escritos, leram ou ouviram as narrativas de outros 

exploradores, cabe aqui refletir sobre as consequências do contato com relatos 

anteriores para a produção de outros e da projeção de um olhar leigo, voyeur e 

massificado, muitas vezes preconceituoso e induzido por certos padrões em relação 

às tradições de culturas locais, produzindo significações descontextualizadas, muitas 

vezes pejorativas e elevadas ao campo do exótico sobre os locais e habitantes 

visitados. 

A partir dessas reflexões, é necessário que se vá além do simples relato 

escrito por um ou outro viajante, investigando até que ponto o vivido contado foi 
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verdadeiramente presenciado ou se a mesma cena narrada ganha cores de uma 

memória coletiva disseminada por uma coletânea de textos que apresentam dados 

de uma viagem além-mar, composta de ideias e opiniões já estabelecidas, 

mantendo-se fixas e imóveis, a fim de promover a veracidade entre as narrativas, 

caso fossem comparadas.  

Bougainville nos afirma que "bebeu das águas" de outros navegantes antes 

de sua expedição. Além dos treze viajantes citados por ele no discurso preliminar de 

seu relato, temos outras menções a outros navegantes ao longo de sua narrativa. É 

o caso do viajante espanhol Quiros e do comandante M. Wallis. O relato de viagem 

do primeiro é utilizado para conhecer melhor a geografia de trechos da rota feita 

pour Bougainville.  

 

 

Resolvi retomar a rota do Sul, a fim de sair dessas paragens perigosas. 
Efetivamente, desde o dia 28, cessamos de ver terras. Quiros foi o 
primeiro a descobrir, em 1606,  a parte meridional dessa cadeia de ilhas 
que se estende a oeste-noroeste, e na qual o almirante Roggewin viu-se 
envolvido em 1722, em direção ao décimo quinto paralelo; ele a chamou 
de Labirinto. Eu não sei, além disso, em que fundamento nossos 
geógrafos se baseiam quando traçam  na sequência dessas ilhas,  um 
começo de costa vista por Quiros, dizem,  e ao qual dão setenta léguas 
de continuidade. Tudo o que podemos inferir do diário daquele 
navegador  é que a primeria terra na qual ele atracou, depois de sua 
saída do Peru, tinha mais de oito léguas de extensão. Mas,  longe de 
representá-la como uma costa considerável, ele disse que os selvagens 
que a habitavam lhe deram a entender que ele iria encontrar grandes 
terras no seu caminho.  Se houvesse uma considerável extensão de 
terras aqui, não poderíamos deixar de encontrá-la, uma vez que a menor 
latitude a que chegamos até agora  foi dezessete graus, quarenta 
minutos, latitude  que Quiros observou nesta costa e que agradou aos 
geógrafos considerar um grande país.[...]. Mas a geografia é uma ciência 
de fatos;  no seu escritório não podemos dar significados ao espírito de 
sistema, sem arriscar os maiores erros que, depois,  frequentemente, só 
são corrigidos à custa dos navegadores.

113
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 

125-126) 

                                            
113 “Je me déterminai à faire reprendre du sud à la route, afin de sortir de ces parages dangereux. 

Effectivement, dès le 28, nous cessâmes de voir des terres. Quiros a le premier découvert en 1606 la 
partie méridionale de cette chaîne d’îles qui s’étend sur l’ouest-nord-ouest, et dans laquelle l’amiral 
Roggewin s’est trouvé engagé, en 1722, vers le quizième parallèle; il a nomma le  Labyrinthe. Je ne 
sais au reste sur quel fondement s’appuient nos géographes lorsqu’ils tracent à la suíte des ces ilês 
un commencement de cote vue, disent-ils, par Quiros, et auquel ils donnent soixante-dix lieues de 
continuité. Tout ce qu’on peut inférer du journal de ce navigateur, c’est que la première terre à laquelle 
il aborda, après son départ du Pérou, avait plus de huit lieues d’étendue. Mais, loin de la représenter 
comme une côte considérable, il dit que les sauvages qui l’habitaient lui firent entendre qu’il trouverait 
de grandes terres sur sa route. S’il en existait ici une considérable, nous ne pouvions manquer de la 
rencontrer, puisque la plus petite latitude à laquelle nous soyons jusqu’à présent parvenus a été dix-
sept degrés quarante minutes, latitude que Quiros observa sur cette cote dont il a plu aux géographes 
de faire un grand pays.[...] Mais la géographie est une science de faits; on n’y peut rien donner dans 
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Já o segundo é mencionado por ter chegado ao Taiti alguns meses antes de 

Bougainville. Além disso, o relato de viagem desse mesmo comandante, traduzido 

para o francês, oferece informações que justificam o fato do viajante não repetir as 

mesmas observações feitas pelo inglês e questionar a acusação feita por ele de que 

foram os francês os responsáveis por levar doenças aos taitianos. 

 

 

Soube por Aotoutou que, cerca de oito meses antes de nossa chegada à 
ilha, atracou nela um navio inglês. Era o que comandava o senhor Mallis. 
O mesmo acaso que nos fez descobrir a ilha, conduziu para lá os 
ingleses, enquanto nós estávamos no Rio da Prata. Eles permaneceram 
lá por um mês e, com exceção de um ataque que os insulares fizeram a 
eles, pretendendo tirar-lhes o navio, tudo ocorreu de forma amigável. [...] 
Posteriormente, os ingleses fizeram uma segunda viagem ao Taiti, que 
eles chamam de Otahitee. E observaram ali a passagem de Vênus, em 4 
de junho de 1769 [...]. Como eles já publicaram uma relação dessa 
viagem, relação esta que traduziram atualmente  para o francês para 
torná-la pública aqui, não entrarei absolutamente nos detalhes do que 
eles dizem sobre essa ilha e seus habitantes.  Contentar-me-ei  em 
observar que é de maneira falsa que eles antecipam que nós 
permanecemos sempre com o pavilhão espanhol: Não tínhamos 
nenhuma razão para esconder o nosso;  é ainda com muito pouco 
fundamento que eles nos acusam de termos levado aos infelizes 
taitianos a enfermidade, que poderíamos talvez mais justamente 
suspeitar ter sido ela transmitida pela tripulação do senhor Wallis. Os 
ingleses haviam levado dois insulares que morreram no caminho.

114
 

(BOUGAINVILLE, 1989, p.169) 
 

 

 

A impressão de credibilidade dada pela recuperação não só da memória 

individual e de lembranças pessoais, mas também de memórias construídas por 

                                                                                                                                        
son cabinet à l’esprit de système, sans risquer les plus grandes erreurs qui, souvent ensuite, ne se 
corringent qu’aux dépens de navigateurs.” (BOUGAINVILLE, 1989, p. 125-126) (Trad. Sandra Regina 
Guimarães) 
114 “J’ai appris d’Aotoutou qu’environ huit mois avant notre arrivée sur l’île un vaisseau anglais y avait 

aborde. C’est celui que commandait M. Wallis. Le même hasard qui nous a fait découvrir cette île y a 
conduit les Anglais pendant que nous étions à la rivière de la Plata. Ils y ont séjourné un mois, et, à 
l’exception d’une attaque que leur ont faite les insulaires qui se flattaient d’enlever le vaisseau, tout 
s’est passé à l’amiable. [...] Les Anglais ont fait depuis un second voyage à Tahiti, qu’ils nomment 
Otahitee. Ils y ont observé le passage de Vénus le 4 juin 1769[...] Comme ils ont déjà publié une 
relation de ce voyage, relation qu’on traduit actuellement en français pour la rendre publique ici, je 
n’entrerai point dans le détail de ce qu’ils disent sur cette île et ses habitants. Je me contenterai 
d’observer que c’est faussement qu’ils avancent que nous y sommes toujours restés avec pavillon 
espagnol: nous n’avions aucune raison de cacher le nôtre; c’est avec tout aussi peu de fondement 
qu’ils nous accusent d’avoir porté aux malheureux Tahitiens la maladie que nous pourrions peut-être 
plus justement soupçonner leur avoir été communiquée par l’équipage de M. Wallis. Les Anglais 
avaient emmené deus insulaires qui sont morts en chemin.” (BOUGAINVILLE, 1989, p.169) (Trad. 
Sandra Regina Guimarães) 
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outros e que geram um encadeamento e sequência de representações semelhantes, 

já é uma maneira de construção de uma memória coletiva. Assim, segundo 

Halbwachs, 

 

[...] se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa 
lembrança, mas também sobre a de outros, nossa confiança na exatidão 
de nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse 
começada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias. 
(HALBWACHS, 1990, p.25) 

  

 

Essa formação plural das memórias, que pode se apresentar na escrita dos 

relatos de viagem, nos permite analisar um depoimento individual com caráter 

polifônico. Isso é importante, porque passamos a avaliar também de que maneira a 

experiência individual pode ser moldada pelas de um grupo social. Sendo assim, 

com um repertório já existente, fugir do que já está imposto, do fixo, do imóvel e da 

monotonia torna-se difícil ao indivíduo que tem como tarefa "pintar" acontecimentos, 

paisagens e seres tal como uma fotografia, projeção do real. Para Maurice 

Halbwachs: 

 

 

Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de um 
acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que esta 
reconstituição funcione a partir de dados ou de noções comuns que 
estejam em nosso espírito e também no dos outros, porque elas estão 
sempre passando destes para aqueles e vice-versa, o que será possível 
se somente tiverem feito e continuarem fazendo parte de uma mesma 
sociedade, de um mesmo grupo. (HALBWACHS, 1990, p. 39) 

 

  

Já em relação à memória individual, Halbwachs esclarece:  

 

 
Ela não está inteiramente isolada e fechada. Para evocar seu próprio 
passado, em geral a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras, e 
se transportar a pontos de referência que existem foram de si, 
determinados pela sociedade. Mais do que isso, o funcionamento da 
memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as 
palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma 
emprestado de seu ambiente. (HALBWACHS, 1990, p. 72) 
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É na necessidade de palavras e ideias e na tensão entre memória coletiva e 

memória individual que podemos situar a construção dos relatos de viagem, pois são 

esses registros escritos que farão com que as histórias, mesmo sobrepostas umas 

às outras, não se apaguem. Como exemplo dessa recuperação da memória tanto 

individual quanto coletiva, temos dois episódios, no relato de viagem de Bougainville, 

que nos chamam atenção. Um deles é o momento de nomear a ilha "descoberta"115 

por ele, em 6 de abril de 1768: “A Ilha, à qual, a princípio, havíamos dado o nome de 

Nova Cítera recebe de seus habitantes o nome de Taiti.”116 (grifo meu) 

(BOUGAINVILLE, 1989, p. 148). 

 O nome escolhido pelo viajante para batizar a ilha visitada por ele e pela sua 

tripulação não foi aleatório. Ao oferecer o título de Nouvelle-Cythère117, Bougainville 

preenche de sentidos a imagem que podemos ter dessa ilha, fazendo com que o 

leitor vá além das descrições e dos informes fornecidos em seu relato. Já 

conhecemos todo o entusiasmo do viajante ao desembarcar e fazer contato com os 

habitantes dessa nova terra, mas o título que a nomeou extrapola qualquer 

impecável texto descritivo que se possa fazer dela.  

Fazendo referência à Citera, a ilha grega conhecida por ser a ilha do amor, o 

viajante recobre de significado o local e reaviva a lembrança do espaço idílico, que 

tem como marca a fundação118 de um templo dedicado à deusa Astarte, símbolo 

feminino da fertilidade e da sexualidade. Na mitologia grega, Citera é o local do 

nascimento da deusa Afrodite, também conhecida como Vênus119 entre os romanos, 

que nasceu da espuma do mar quando a divindade Cronos cortou a genitália de 

Urano e a lançou na costa da ilha. Na tradição, essa mesma porção de terra é 

conhecida como um local harmonioso, paradisíaco, dotado de beleza singular, 

natural, onde o homem e a natureza vivem em perfeita comunhão. Segundo Menard: 

 

 

Da espuma do mar, fecundada pelo sangue de Urano (céu), nasceu uma 
jovem levada em primeiro lugar para a ilha de Cítera, e em seguida para 

                                            
115

 Como o próprio Bougainville admite, a descoberta da ilha foi de responsabilidade do explorador 
inglês Samuel Wallis, em 1767.  
116

 “L’île, à laquelle on avait d’abord donné le nom de Nouvelle-Cythère, reçoit de ses habitants celui 
de Tahiti.” (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 148)  
117

 Traduzido como Nova Citera. 
118

 A fundação do templo dedicado à deusa Astarte é de responsabilidade dos fenícios. 
119 O nome de Vênus vem acompanhado, por vezes, de epítetos como "Citereia" já que, quando do 

nascimento, teria passado por Citera, onde era adorada sob este nome. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kythira
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Chipre. Deusa encantadora, não tardou em percorrer a costa, e as flores 
nasciam sob os seus pés delicados. Chama-se Afrodite (Vênus) ou 
Citéria, do nome da ilha a que aportou ou ainda Cipris, do nome da ilha 
em que é honrada. Nas pinturas antigas, Vênus é freqüentemente 
representada deitada sobre uma simples concha (...). O elemento úmido 
que formava no oriente o império reservado a essa divindade, continuou 
a ser submetido ao poder de Vênus Afrodite nas costas e nos portos em 
que era venerada; sobretudo o mar, o mar tranqüilo e calmo, refletindo o 
céu no espelho úmido das suas ondas, parecia, aos olhos dos gregos, 
uma expressão da sua divinal natureza. (MENARD, 1991, p. 255-259) 

 

 

Fazendo alusão à Citera e à Vênus, Bougainville recupera o imaginário 

cultural e social criado a partir do lugar e a idealização de perfeição da beleza 

feminina, projetando uma visão utópica sobre o Taiti e as taitianas. Como podemos 

observar na passagem abaixo, a exaltação da beleza local já começa antes mesmo 

dele adentrar a ilha:  

 

 

O dia 5, passamos costeando, a fim de ganhar o vento da ilha  e deixar 
os barcos sondarem um ancoradouro. O aspecto dessa costa, elevada 
como um anfiteatro, ofereceu-nos o mais agradável espetáculo. Embora 
as montanhas sejam bem altas, o rochedo não mostra, em parte alguma, 
sua nudez árida; tudo ali está coberto de florestas. Com dificuldade, 
acreditamos em nossos olhos, quando descobrimos um pico, repleto de 
árvores até o seu cume isolado, que se elevava ao nível das montanhas, 
no interior da parte meridional da ilha.  Não parecia haver mais de trinta 
toesas

120
 de diâmetro e diminuía subindo; de longe, nós o tomamos por 

uma pirâmide de altura imensa, que a mão de um hábil decorador 
tivesse adornado de guirlandas de folhagens.

121
 (grifo meu) 

(BOUGAINVILLE, 1989, p. 129). 
 

 

 

Assim como a paisagem parece ter sido ornamentada por um hábil decorador, 

o viajante descreve a mulher taitiana como a encarnação de uma deusa:  

 

                                            
120

 Antiga medida francesa que equivale a seis pés. 
121 “La journée du 5 se passa à louvoyer, afin de gagner au vent de l’île, et à faire sonder par les 

bateaux pour trouver un mouillage. L’aspect de cette côte, élevée en amphithéâtre, nous offrait le plus 
riant spetacle. Quoique les montagnes y soient d’une grande hauteur, le rocher n’y montre nulle part 
son aride nudité; tout y est couvert de bois. A peine en crûmes-nous nos yeux, lorsque nous 
découvrîmes un pic chargé d’arbres jusqu’à sa cime isolée qui s’élevait au niveau des montagnes, 
dans l’intérieur de la partie méridionale de l’île. Il ne paraissait pas avoir plus de trente toises de 
diamètre et diminuait de grosseur en montant; on l’êut pris de loin pour une pyramide d’une 
hauteur immense que la main d’un décorateur habile aurait parée de guirlandes de feuillages.” 
(grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 129) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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À medida que nos aproximávamos da terra, os insulares rodeavam os 
navios.  A afluência das pirogas, em torno das embarcações, foi tão 
grande, que tivemos muita dificuldade de atracar em meio à multidão e 
ao barulho. Todos chegaram gritando tayo, o que significa amigo, e 
dando-nos mil testemunhos de amizade; todos pediam  pregos e brincos. 
As pirogas estavam repletas de mulheres que, por suas agradáveis 
feições, não deixavam nada a desejar à maioria das europeias, e 
que, pela beleza do corpo, poderiam rivalizar com todas, com 
vantagem. A maior parte daquelas ninfas estavam nuas, porque os 
homens e as velhas que as acompanhavam haviam retirado a tanga 
com que normalmente elas se cobrem. Inicialmente, elas fizeram, de 
suas pirogas, provocações em que, apesar da ingenuidade, 
percebíamos certo embaraço; seja porque a natureza tenha 
embelecido o sexo com uma timidez ingênua em todos os lugares, 
seja porque, mesmo nos países em que reina a franqueza da idade 
do ouro, as mulheres pareçam não querer o que elas mais desejam. 
Os homens, mais simples ou mais livres, logo se anunciam claramente: 
apressavam-nos para escolher uma mulher, segui-la em terra, e seus 
gestos inequívocos demonstravam a forma de conhecê-la. Eu pergunto: 
como segurar no trabalho, em meio a um espetáculo como aquele, 
quatrocentos franceses, jovens, marinheiros, e que havia seis 
meses não viam mulheres? Apesar de todas as precauções que 
tomamos, subiu a bordo uma jovem que, através do tombadilho 
superior, se pôs em uma das escotilhas, que estão acima do 
cabrestante [...] A jovem deixou cair negligentemente a tanga que a 
cobria e pareceu, aos olhos de todos, tal qual Vênus se deixou ver 
pelo pastor Frigio: ela tinha sua forma celeste.

122
 (grifo meu) 

(BOUGAINVILLE, 1989, p. 130-131)    
 
 

 

Considerando as habitantes locais como ninfas e descrevendo a cena de uma 

jovem taitiana que deixa sua tanga cair diante dos marinheiros, comparando-a com 

                                            
122 A mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. 

L’affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux, que nous eûmes beaucoup de peine à 
nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant tayo, qui veut dire ami, et en 
nous donnant mille témoignages d’amitié; tous demandaient des clous et des pendants d’oreille. Les 
pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas, pour l’agrément de la figure, au plus 
grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes 
avec avantage. La plupart de ces nymphes étaient nues, car les hommes et les vieilles qui les 
accompagnaient leur avaient ôté le pagne dont ordinairement elles s’enveloppent. Elles nous 
firent d’abord, de leurs pirogues, des agaceries où, malgré leur naiveté, on découvrit quelque 
embarras; soit que la nature ait partout embelli le sexe d’une timidité ingénue, soit que, même 
dans les pays où règne encore la franchise de l’âge d’or, les femmes paraissent ne pas vouloir 
ce qu’elles désirent le plus. Les hommes, plus simples ou plus libres, s’énoncèrent bientôt 
clairement: ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non 
equivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle. Je le demande: 
comment retenir au travail, au milieu d’un spectacle pareil, quatre cents Français, jeunes, 
marins, et qui depuis six mois n’avaient point vu de femmes? Malgré toutes les précautions 
que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille, qui vint sur le gaillard d’arrière se 
placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan;[...] La jeune fille laissa tomber 
négligemment un pagne qui la couvrait, et parut aux yeux de tous telle que Vénus se fit voir au 
berger phrygien: elle en avait la forme céleste. (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 130-131)   
(Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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Vênus, ele sugere ao leitor as impressões de um lugar supremo e habitado por seres 

divinos. Para isso, o viajante recupera personagens da mitologia grega, preservando 

a memória histórica de um povo e a atrelando a de outro.  

Nesse momento, a beleza da paisagem e a beleza da habitante se 

aproximam e são descritas como um espetáculo que é apreciado pelos 

"marinheiros-voyeurs" a partir da costa do Taiti. Além do lugar, a jovem também 

passa a ser vista de forma paradisíaca a partir da inocência que desvela diante da 

tripulação. Com esse movimento textual, o viajante cria um universo fascinante no 

texto, apoiado em um quadro que retrata a beleza de forma celestial e que deve ser 

apreciado pelo leitor. Segundo Ette: 

 

 
Similar é a função do relato de viagens que interrompe a descrição dos 
encantos da jovem para permitir que o público leitor tome o lugar dos 
marinheiros ou espectadores iniciais – e sinta com eles as bases para o 
enorme êxito do texto -, Bougainville desenvolve aqui um teatro de 
imagens no qual a jovem não fala e, portanto, é parte do reino natural; 
mas precisamente essa nudez é a que permite ao narrador vincular a 
linguagem corporal da bela desconhecida com o código das deusas da 
Antiguidade. Desta maneira, se coloca em movimento um jogo de 
correspondências entre o velho e o novo mundo, o jogo de uma literatura 
ficcional cujos movimentos de viagem, além das fronteiras discursivas, já 
não se limitam a realidade extralinguística. Daqui resulta boa parte da 
capacidade de fascinação que emana do relato de Bougainville. (ETTE, 
2008, p. 48) 
 

 

 

Todo esse imaginário é formado por ideias e imagens já pertencentes à 

mentalidade dos europeus, sendo projetado sobre tudo e todos que são 

considerados "diferentes" durante as viagens marítimas. Dessa forma, os povos e 

lugares compreendidos como exuberantes ou "estranhos" pelo viajante, mas que 

exibem um certo fascínio aos olhos dele, recebem uma carga simbólica de 

identificação que é associada a algo familiar a ele. Segundo Ette: 

 

 

O quadro completo, sem embargo, está integrado nas dimensões da 
imaginação e do literário que, servindo-se de alusões e referenciais 
conhecidos, influenciam poderosamente na imaginação do leitor e 
recriam um espaço literário orientado no espaço cultural ocidental de 
maneira taitiana. (ETTE, 2008, p. 48-49) 
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Assim, projeta-se sobre a realidade que está diante dos olhos do viajante algo 

que já faz parte do pensamento cotidiano dos europeus para que haja algum 

parâmetro comparativo, a fim de que os leitores, "os que não veem com os próprios 

olhos", experimentem uma sensação de realidade e conhecimento durante o ato de 

ler. É por causa dessa identificação que Bougainville, no momento de sua chegada 

ao Taiti, acredita ter sido transportado ao Jardim do Éden, lugar de referência do 

estado original do mundo, ausência do pecado, símbolo de pureza e liberdade.  

Essa sensação experimentada por ele tem ligação direta com dois aspectos 

importantes: o simbolismo e o imaginário europeu referentes ao pensamento utópico 

e  à forma de pensar a ilha no momento do pós-descobrimento, principalmente no 

século XVIII. O gênero de discurso utópico surgiu durante a Renasceça, portanto, 

entre os séculos XV e XVI. Segundo Marilena Chauí: 

 

 
[...] o termo utopia passou a ser empregado para referir-se a obras 
anteriores à Utopia de Thomas More. De fato, sob o impacto da obra de 
More, foram chamadas utópicas obras como a República de Platão, 
a Eneida de Virgílio, os poemas de Ovídio sobre a Idade de Ouro, o 
relato bíblico do Paraíso Terrestre e, particularmente, a esperança 
milenarista ou o simbolismo profético medieval do abade franciscano 
Joaquim di Fori, que interpretara a história segundo a imagem de três 
eras ou idades, a terceira e última das quais seria um tempo de 
sabedoria, sem escravos nem senhores, regida pelo amor e pela 
amizade, pelo espírito e pela liberdade. No entanto, ainda que todas 
essas obras pudessem de alguma maneira inspirar Thomas More, o 
sentido preciso do vocábulo utopia pertence à Renascença. (CHAUÍ, 
2008, p. 8) 
 
 
 

 

Porém, o pertencimento à Renascença não impediu que as ideias utópicas 

também fizessem parte do século XVIII, mas de maneira diferenciada, como afirma a 

autora:  

 

 

[...] a utopia, ao afirmar a perfeição do que é outro, propõe uma ruptura 
com a totalidade da sociedade existente (outra organização, outras 
instituições, outras relações, outro cotidiano). Em certos casos, a 
sociedade imaginada pode ser vista como negação completa da 
realmente existente — como é o caso mais freqüente das utopias —, 
mas em outros, como visão de uma sociedade futura a partir da 
supressão dos elementos negativos da sociedade existente 
(opressão, exploração, dominação, desigualdade, injustiça) e do 
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desenvolvimento de seus elementos positivos (conhecimentos 
científicos e técnicos, artes) numa direção inteiramente nova — 
como foi o caso, por exemplo, das utopias francesas do século 
XVIII, anteriores e posteriores à Revolução Francesa. (grifo meu) 
(CHAUÍ, 2008, p. 7-8) 

 

 

Nesse caso, a sociedade taitiana descrita por Bougainville é a representação 

do que seria a utopia no século XVIII:  

 

 

Todos os dias nossa gente caminhava pelo país sem armas, sozinhos ou 
em pequenos grupos. Eram convidados a entrar nas casas, davam 
comida a eles; mas a cortesia das donas da casa não se limitava a uma 
leve colação; elas lhes ofereciam jovens; a casa se enchia no mesmo 
instante de uma multidão curiosa de homens e de mulheres que faziam 
um círculo em torno do hóspede e da jovem vítima do dever hospitaleiro; 
o solo se cobria de folhagem e flores, e os músicos cantavam, aos 
acordes da flauta, um hino de prazer. Vênus é, aqui, a deusa da 
hospitalidade; seu culto não admite mistérios, e cada união é uma festa 
para a nação. Eles estavam surpresos do embaraço que 
demonstrávamos, nossos costumes baniram essa publicidade. 
Entretanto, eu não garantiria que ninguém não tenha vencido sua 
repugnância e se portado conforme os costumes do país.

123
 

(BOUGAINVILLE, 1989, p. 138) 
 

 

 

Durante toda a descrição feita da ilha e as narrativas dos episódios ocorridos 

por lá, há "um jogo intelectual no qual o possível é imaginário, combinando a 

nostalgia de um mundo perfeito perdido e a imaginação de um mundo novo 

instituído pela razão." (CHAUÍ, 2008, p. 11). Nesse jogo, o viajante sempre combina 

situações envolvidas na sexualidade e o pudor estabelecido por sua cultura. 

Também observamos que a cultura taitiana é sempre ligada ao prazer, à alegria e ao 

descanso; características que surpreendem os franceses e que os fazem pensar em 

outras formas de inteligência dessa população. 

                                            
123 Chaque jour nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites bandes. On 

les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger; mais ce n’est pas à une collation 
légère que se borne ici la civilité des maîtres de maisons; ils leur offraient des jeunes filles; la case se 
remplissait à l’instant d’une foule curieuse d’hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de 
l’hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier; la terre se jonchait de feuillage et de fleurs, et des 
musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Vénus est ici la déesse de 
l’hospitalité, son culte n’y admet point de mystères, et chaque jouissance est une fête pour la nation. 
Ils étaient surpris de l’embarras qu’on témoignait; nos moeurs ont proscrit cette publicité. Toutefois je 
ne garantirais pas qu’aucun n’ait vaincu sa répugnance et ne se soit conforme aux usages du pays. 
(BOUGAINVILLE, 1989, p. 138) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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Esse hábito de viver continuamente no prazer dá aos Taitianos uma 
tendência marcada para esse suave divertimento, filho do repouso e 
da alegria. Adquirem assim em seu caráter uma leveza da qual nos 
surpreendíamos todos os dias. Tudo lhes impressiona, nada lhes 
absorve a atenção; em meio aos objetos novos que nós lhes 
presenteamos, nunca conseguimos fixar dois minutos seguidos a 
atenção de algum deles. Parece que a menor reflexão é para eles um 
trabalho insuportável e que fogem ainda mais das fadigas da mente do 
que das do corpo. Eu não os acusaria, entretanto, de falta de 
inteligência.

124
 (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 158)   

 

 

Bougainville não despreza a inteligência dos taitianos e nem poderia, pois foi 

essa mesma população que apresentou indícios de que o viajante estava sendo 

enganado por um de seus marinheiros ao longo de sua viagem. Ele conta que, 

durante uma investigação botânica do Sr. Commerçon no Taiti, seu ajudante Baré 

desceu da embarcação com os cadernos do botânico para ajudar. Assim que ele 

colocou os pés em terra firme, os taitianos que estavam ao redor começaram a 

gritar: _É uma mulher! Também iniciaram as honras da ilha. A animação dos 

taitianos era tanta que um dos homens que fazia a guarda precisou escoltar o 

"marinheiro" até a embarcação. Os taitianos foram os primeiros a notar que o 

marinheiro era uma farsa e que havia burlado as regras se vestindo de homem, para 

fazer parte da tripulação de Bougainville.  

Mais tarde, o viajante constata que Baré era Jeanne Baré, ajudante e amante 

de Commerçon. A certeza só foi obtida quando alguns marinheiros começaram a 

suspeitar da possível condição feminina "do" assistente. Com a descoberta, Baré foi 

considerada a primeira125 mulher a dar a volta ao mundo.  

Voltando aos aspectos que ligam o relato de viagem à utopia, cabe refletirmos 

sobre o discurso utópico construído por Bougainville a respeito da ilha do Taiti. 

Deslocar para a Polinésia e reavivar a ilha grega e seus mitos para o nascimento de 

uma Nouvelle-Cythère fazem com que pensemos na necessidade do surgimento de 

                                            
124

 “Cette habitude de vivre continuellement dans le plaisir donne aux Tahitiens un penchant 
marqué pour cette douce plaisanterie, fille du repôs et de la joie. Ils en contractent aussi dans le 
caractère une légèreté dont nous étions tous les jours étonnés. Tous les frappe, rien ne les occupe; 
au milieu des objets nouveaux que nous leur présentions, nous n’avons jamais réussi à fixer deux 
minutes de suíte l’attetion d’aucun d’eux. Il semble que la moindre réflexion leur soit un travail 
insupportable et qu’ils fuient encore plus les fatigues de l’esprit que celles du corps. Je ne les 
accuserai cependant pas de manquer d’intelligence.” (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 158) 
(Trad. Sandra Regina Guimarães) 
125

 O trabalho de Jeanne Baré como botânica só foi reconhecido em 2012, sendo considerada a 
primeira cientista a fazer esse tipo de viagem. 
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um Taiti figurativizado por parte do viajante, não apenas com a intenção de ser a 

representação da ilha distante, perfeita, imaginária e o "não-lugar", mas também a 

fim de denunciar as mazelas de uma sociedade europeia, servindo como ilustração 

de uma utopia representativa dos ideais iluministas. Compreendendo o episódio 

desta maneira, percebemos que a utopia construída no relato de viagem também se 

constitui como suporte de reflexão filosófica, assim como fez Diderot. 

Porém, durante a leitura do relato, somos surpreendidos com uma atitude de 

arrependimento por parte do viajante. Todos os elementos negativos existentes na 

cultura europeia, e que são suprimidos por ele ao longo da narrativa sobre o Taiti 

voltam ao cenário no momento que o mesmo afirma ter se enganado com os 

taitianos. 

 

 

Vou detalhar o que acredito ter compreendido sobre os costumes de seu 
país nas minhas conversas com ele [...]. Eu disse, anteriormente, que os 
habitantes do Taiti nos pareceram viver em uma felicidade digna de 
inveja. Nós os acreditamos quase iguais entre si, ou ao menos gozando 
de uma liberdade que só era submetida às leis estabelecidas para o 
bem-estar de todos. Eu me enganava, a distinção de classe é muito 
marcada no Taiti, e a desproporção cruel. Os reis e os grandes possuem 
direito de vida e morte sobre seus escravos e criados [...] A carne e o 
peixe são reservados à mesa dos grandes; o povo vive apenas de 
legumes e frutas.

126
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 166-167) 

 

  

Ao vermos o viajante negar todas as qualidades que ele mesmo conferiu ao 

povo taitiano, temos a impressão que o mesmo acordou de seu sonho ou se 

lembrou que sua viagem e, consequentemente, seu relato tinham a missão de servir 

aos interesses políticos e econômicos do rei. Além disso, Bougainville parece 

recordar que o imaginário e a utopia não fazem parte das regras de escrita de um 

relato de viagem, pois, caso contrário, sua credibilidade estaria perdida e o tom 

literário ganharia a cena.  

                                            
126

 Je vais détailler ce que j’ai cru comprendre sur les moeurs de son pays dans mes conversations 
avec lui (Aotourou).[...] J’ai dit plus haut que les habitants de Tahiti nous avaient paru vivre dans un 
bonheur digne d’envie. Nous les avions cru presque égaux entre eux, ou du moins jouissant d’une 
liberté qui n’était soumise qu’aux lois établies pour le bonheur de tous. Je me trompais, la distinction 
des rangs est fort marquée à Tahiti, et la disproportion cruelle. Les rois et les grands ont droit de vie 
ou de mort sur leurs esclaves et valets[...] La viande et le poisson sont réservés à la table des grands; 
le peuple ne vit que de legumes et de fruits. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 166-167) (Trad. Sandra 
Regina Guimarães) 
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Nesse momento de afirmação e, logo depois, negação, é importante 

percebermos que o viajante só nega as características de bom convívio, igualdade e 

liberdade entre os taitianos quando já está de volta ao seu país. Essa mudança de 

opinião também só acontece depois de conversas com Aotouru127. A partir dessas 

observações, cabe aqui o seguinte questionamento: Afinal, o leitor deve confiar nas 

qualidades percebidas pelos "próprios olhos" do viajante ou em conclusões feitas 

depois de diálogos com um habitante? Diante da dúvida, apenas uma certeza: É o 

fictício e o imaginário ligados à utopia e presentes na literatura que nos inspira a 

refletir sobre uma sociedade cruel, que impõe as leis civis e não respeita a lei 

natural. É também por esse viés que Diderot consegue expressar suas ideias no 

conto filosófico e ensinar filosofia. Segundo Secco:  

 

 

[...] o pensamento utópico é o que impede a estagnação cultural. A 
utopia é a exploração de novas possibilidades e vontade humanas por 
via da oposição da imaginação à necessidade do que existe, em nome 
de algo radicalmente melhor que a humanidade tem direito de desejar e 
pelo que vale a pena lutar. (SECCO, 1999, p.7)  

 

 

Retomando a atuação do fictício e do imaginário, é importante analisarmos 

como a ilha é percebida pelo viajante, principalmente no século XVIII. Segundo 

Diegues: 

 

 

O mundo insular é um símbolo polissêmico, com vários conteúdos 
e significados que variam com a História e as sociedades. Mundo 
em miniatura, centro espiritual primordial, imagem completa e perfeita 
do cosmos, inferno e paraíso, liberdade e prisão, refúgio e útero 
materno, eis alguns significados que o homem atribui a esse 
microcosmo. [...] A partir de meados do século XVIII, a imagem da 
praia e do mar começou a se alterar, com o surgimento dos cantos 
idílicos dos profetas da teologia natural e a moda de viagens clássicas às 
praias quentes do sul da Itália. A praia começou a representar um local 
de cura tanto para o corpo quanto para a alma. Não somente as praias 
dos continentes, mas também as ilhas são procuradas para a cura e 
para a reverência do mundo natural. (grifo meu) (DIEGUES, 1996, p. 
183) 

 

 

                                            
127

 Taitiano que acompanhou Bougainville até a França. 
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É essa reverência do mundo natural que faz com que Bougainville se 

surpreenda com a ilha visitada, reimprimindo nela temas ligados à ilha de Citera, que 

foram veiculados desde a Antiguidade até as dias atuais, pelas diferentes 

modalidades de expressões artísticas, principalmente pela pintura e pela poesia. 

Essas diversas representações desse lugar mitológico formam o conjunto de 

símbolos, conceitos, memória e imaginação de um grupo de indivíduos pertencentes 

a uma comunidade específica.  

Pensando no imaginário coletivo do qual o viajante faz parte, percebemos que 

as representações que ele faz da realidade apresentam o desejo de ultrapassar as 

circunstâncias do mundo real, alcançando a expressividade do mito. Durante o 

século XVIII, essa inspiração mitológica e a idealização da ilha de Citera como 

idealização de refúgio de liberdade, cercado pela sedução e sexualidade, não 

afetaram apenas Bougainville. Em 1717, Antoine Watteau, pintor francês do 

movimento rococó, elaborou a pintura Pèlerinage à l'île de Cythère128. Em 1718, ele 

fez uma réplica desse quadro, mas nitidamente diferente do anterior. A segunda 

pintura foi intitulada Embarquement pour Cythère129.  

Além dos próprios títulos, as pinturas apresentam vários elementos míticos, 

como a estátua de Vênus, deusa do amor; os cupidos, que lembram Eros, o deus do 

amor; e a popa da embarcação decorada com uma concha, símbolo do nascimento 

de Vênus. Segundo Elias, esses quadros: 

 

 

[...] são a representação pictórica de uma utopia. No caso, porém, do 
mito moderno da viagem à ilha do amor, não se trata de uma utopia das 
classes trabalhadoras que imaginam para si mesmas uma sociedade 
melhor no futuro, mas de uma utopia ao gosto de um público 
predominantemente aristocrático, da corte, que, na medida do possível, 
prescindia do trabalho profissional para ganhar a vida. Dispunha, por 
isso, de mais tempo também para as necessidades humanas, como as 
do amor, e para os sonhos de utopia social que gravitam em torno desse 
tema. A esses sonhos pertence o ideal de vida simples de elegantes 
pastores e pastoras a que, por capricho, somou-se o desejo pela ilha do 
amor. Este último, no entanto, como um tipo de utopia coletiva, já tinha 
também, há muito tempo, destino, função e forma próprios. [...] No 
período clássico, funcionava ali (na Ilha de Citera) um centro de culto a 
Afrodite mencionado em conhecido relato do velho Pausânias. 
Possivelmente, foi esse relato o responsável pela ideia da ilha de Citera 
como local de peregrinação à deusa do amor ter chagado a nós ao longo 
do milênio. Em vez de santuário real, a imagem da ilha de Citera aparece 

                                            
128

 Tradução do título: Peregrinação à ilha de Citera. 
129

 Tradução do título: Embarque para Citera. 
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como símbolo de um fictício santuário do amor, alvo de peregrinação 
para jovens casais, tornando-se símbolo de uma imagem do desejo, uma 
utopia secular. O quadro de Watteau é reflexo disso. Há inúmeras 
evidências de uma singular continuidade ligando a antiguidade remota 
ao nosso tempo. O quadro de Watteau é uma prova dessa continuidade 
e, ao mesmo tempo, de sua transformação. (ELIAS, 2005, p. 17-19) 

 

 

Assim como a obra de Watteau, muitas outras foram alimentadas pela 

sedução do fictício e imaginário que habitava a ilha de Citera. Os Lusíadas, de 

Camões; Sylvie, de Gérard de Nerval; Uma viagem a Citera, de Baudelaire; ... Todos 

esses títulos, independentemente do ano de produção, assim como a obra de 

Bougainville, também são marcas de uma continuidade que se faz no tempo a partir 

da evocação de memórias coletivas e que, no caso específico do viajante, temos 

como fruto desse movimento a Nouvelle Cythère, lugar que inaugura um capítulo 

singular no relato de viagem pelas descrições alegóricas apresentadas e por colocar 

em evidência o lado mais sábio do viajante, pois, segundo Baudelaire130:  

 

 

A imaginação é uma faculdade quase divina que percebe tudo com 
antecedência, à parte dos métodos filosóficos, as relações íntimas e os 
secretas das coisas, as correspondências e as analogias. As honras e as 
funções que ele [Edgar Poe] confere a esta faculdade lhe dão um valor 
tal [...] que um sábio sem imaginação não passa de um falso sábio ou, 
pelo menos, de um sábio incompleto. (BAUDELAIRE, 2013, Prefácio, 
item III).  
 
 
 

Se o Taiti é vinculado à ideia de paraíso e a todas as ideias utópicas 

relacionadas à ilha de Citera, as taitianas são associados à presença física de 

Vênus. A imagem dessa deusa esteve presente no imaginário europeu por toda a 

Antiguidade pelas inúmeras esculturas feitas em homenagem a ela, tendo como 

maior destaque no imaginário ocidental a representação da Vênus de Milo e a Vênus 

de Médici. 

Embora a Idade Média tenha se destacado pela difusão do cristianismo e pela 

renúncia europeia de suas matrizes culturais gregas e romanas, segundo Brandão, 

as ninfas e outros seres mitológicos não foram extintos completamente das 

manifestações artísticas desse período. O autor afirma que: 

                                            
130

 Baudelaire, nas suas Notes nouvelles sur Edgar Poe. 
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Foi graças ao alegorismo e ao evemerismo e, sobretudo, porque a 
literatura grega e as artes plásticas se desenvolveram cimentadas no 
mito que os deuses e heróis da Hélade sobreviveram ao longo processo 
de desmitização e dessacralização, mesmo após o triunfo do 
cristianismo, que acabou por absorvê-los, porque já então estavam 
esvaziados por completo de “valores religiosos viventes” [..] Camuflados 
sob os mais inesperados disfarces, conseguiram atravessar toda a Idade 
Média. Na Renascença, porém, redescobertos com sua roupagem de 
gala, regressaram triunfantes, de corpo inteiro, para não mais se 
esconder. (BRANDÃO, 1986, p.34). 

 

 

Apesar dos mitos terem sofrido uma camuflagem para a própria sobrevivência 

no período considerado da arte entre o céu e o inferno, as representações das 

ninfas, em especial Vênus, persistiram e estiveram mais presentes no imaginário 

europeu através de poesias, como aponta Aby Warburg131, na obra Essais 

Florentins. Um bom exemplo da presença da mitologia no período da Idade Média é 

a poesia Balade des dames des temps jadis132, de François Vallon133. 

 

 

Dizei-me em que terra ou país 
Está Flora, a bela romana ; 

Onde Arquípíada ou Taís, 
que foi sua prima germana; 

Eco, a imitar na água que mana 
de rio ou lago, a voz que a aflora,  

E de beleza sobre-humana? 
Mas onde estais, neves de outrora?

134
 

 
 

 

O poeta, que celebra as mulheres famosas na história e na mitologia, reflete 

sobre aquelas que já se foram, perguntando: Onde estão? Ele recupera ícones 

femininos das matrizes culturais da Antiguidade Clássica durante o período que 

acredita-se ter como caracterísitca o repúdio a tais alusões. Desde o Renascimento 

                                            
131

 Historiador da arte alemão no século XX, famoso por seus estudos sobre o ressurgimento do 
paganismo no renascimento italiano e pesquisas sobre a pós-vida da imagem. 
132

  Esse texto tinha como título Ballade por Villon; o des dames du temps jadis é um acréscimo feito 
por Clément Marot na sua edição de 1533 dos poemas de Villon. Balade des dames des temps jadis 
faz parte de seu trabalho mais extenso, o Grand Testament.   
133

 François Vallon também era conhecido por seus pseudônimos François de 
Montcorbier ou François des Loges. Ele foi um dos maiores poetas franceses da Idade Média, 
considerado também como o percursor dos poetas malditos do Romantismo. 
134

 VALLON, F. “Balada das damas dos tempos idos” (Tradução de “Balade des dames des temps 
jadis”). In.: MAGALHÃES JR., R. Antologia de poetas franceses. Rio de Janeiro: Gráfica Tupy Ltda. 
Editora, 1950.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cl%C3%A9ment_Marot&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
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e, mais tarde, o Iluminismo, a Idade Média e a Idade Moderna não são partes da 

história separadas apenas por serem eras distintas, mas sim por serem expressão 

de uma dicotomia, sendo a primeira equivalente ao que é ultrapassado e 

representação das trevas. Já a segunda é marca do progresso e das Luzes.  

Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o Renascimento 

Europeu foi marcado pela tendência dos artistas a renunciarem aos valores 

medievais e retomarem as tradições estéticas-culturais do período da Antiguidade 

Clássica. Segundo Gombrich: 

 

 

A PALAVRA RENASCENÇA significa nascer novamente ou ressurgir, e 
a idéia de tal renascimento ganhou terreno na Itália desde o tempo de 
Giotto. Quando as pessoas desse período queriam elogiar um poeta ou 
um artista, diziam que sua obra era tão boa quanto a dos antigos. Giotto 
fora exaltado assim como um mestre que tinha liderado um verdadeiro 
ressurgimento da arte: as pessoas queriam significar com isso que a arte 
de Giotto era tão boa quanto a daqueles famosos mestres cujas obras 
encontravam louvadas nos autores antigos da Grécia e de Roma. Não 
surpreende que essa idéia se tornasse popular na Itália. Os italianos 
estavam perfeitamente cônscios de que, num passado distante, a Itália, 
tendo Roma por capital, fora o centro do mundo civilizado, e que seu 
poder e glória se dissipara quando as tribos germânicas, godos e 
vândalos, invadiram o país e desmantelaram o Império Romano. A idéia 
de um renascimento associava-se na mente dos romanos à idéia de uma 
ressurreição da "grandeza de Roma". O período entre a idade clássica, 
para a qual voltavam os olhos com orgulho, e a nova era de renascença, 
que aguardavam com esperança, era meramente um melancólico 
interregno. "O Período Intermédio". Assim, a idéia de uma renascença foi 
responsável pela idéia de que o período interposto era uma Idade Média 
— e ainda usamos essa terminologia. Como os italianos culpavam os 
godos pela queda do Império Romano, começaram a se referir à arte 
desse período intermediário como arte gótica, com o que pretendiam 
significar bárbara — tal como hoje falamos do vandalismo quando nos 
referimos à destruição inútil de belas coisas. (GOMBRICH, 1999, p. 154) 

 

 

Nesse contexto, surgiu a obra que se perpetuou no imaginário ocidental até 

os dias de hoje, tendo como tema central e título O Nascimento de Vênus, pintada 

em óleo sobre tela por Sandro Botticelli. Na pintura, o artista utilizou cores neutras 

para retratar a deusa, colocando em sua pele um tom que lembra a coloração do 

mármore, o que a deixou assemelhando-se mais a uma escultura do que um ser de 

"carne e osso". Além da tonalidade, a posição faz com que a Vênus, de Botticelli, se 

aproxime ainda mais das esculturas de mármore da antiguidade clássica, 
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principalmente da que integrava a coleção de Médici e que o pintor estudou para 

produzir seu retrato.  

Também é relevante observarmos o espaço ocupado pela deusa. Sua 

imagem está no centro da tela e isso acentua sua importância em relação aos outros 

personagens que compõem a cena. Ao retratar a Vênus, o pintor também evidencia 

seu destaque por deixá-la no primeiro plano. Ela é representada nua emergindo das 

águas em uma concha, sendo empurrada para a margem por Zéfiro, símbolo do 

vento oeste, recebendo de uma Hora135 um manto estampado com flores. 

Nesta obra, Botticelli faz renascer a mitologia clássica, assim como 

Bougainville também o faz em seu relato de viagem. Se retomarmos a descrição 

feita da taitiana que entra na embarcação e a compararmos com as esculturas e a 

pintura, veremos como os elementos dispostos nas três formas conversam entre si e 

são semelhantes. No momento que a tripulação percebe que há uma mulher a 

bordo, esta também passa a ser o centro, pois todos os olhos estão voltados para 

ela. Essa posição assumida pela taitiana é a mesma de Vênus no quadro de 

Botticelli.  

Negligentemente, ao deixa cair o pano que cobria suas partes mais íntimas, a 

taitiana se aproxima da deusa, mas dessa vez está mais próxima da escultura da 

Vênus de Milo, que, de forma sedutora, tem suas partes intímas cobertas por um 

pano. Além dessa semelhança, Bougainville, ao colocar a taitiana em posição 

central na embarcação para ser admirada e contemplada por toda a tripulação como 

um espetáculo de beleza celestial, relembra um episódio da história da mitologia 

sobre o concurso entre Minerva, Juno e Vênus, em disputa pela beleza.  

A história relata que, por não ter sido convidada para as núpcias de Peleu e 

Tétis, Éris, a deusa da discórdia, lançou uma maçã de ouro entre os convidados da 

festa, onde estava escrito: Para a mais bela. A partir disso, Juno, vênus e Minerva 

resolveram disputar o fruto em ouro.  Júpiter se intrometeu no assunto e enviou as 

deusas para o Monte Ida. Lá, o pastor Páris ficou encarregado pela decisão. As 

deusas se apresentaram diante dele e, finalmente, Vênus foi considerada a mais 

bela das mulheres para sua esposa. O mesmo ocorreu com a "afrodite taitiana", ao 

se apresentar para a tripulação, mesmo não estando em jogo uma disputa, também 

recebe o título de beleza celestial e impressiona os marinheiros com toda sua 

                                            
135

  Na mitologia grega, as Horas eram um grupo de deusas que presidiam as estações do ano. 
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formosura: "A jovem deixou cair negligentemente a tanga que a cobria e pareceu, 

aos olhos de todos, tal qual Vênus se deixou ver pelo pastor Frigio: ela tinha sua 

forma celeste."136 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 130-131)    

Segundo Pierre Nora: 

 

 

Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, 
processo verbais, monumentos, santuários, associações, são os marcos 
testemunhas de uma outra era, das ilusões de eternidade. Daí o aspecto 
nostálgico desses empreendimentos de piedade, patéticos e glaciais. 
São os rituais de uma sociedade sem ritual; sacralizações passageiras 
numa sociedade que dessacraliza; fidelidades particulares de uma 
sociedade que aplaina os particularismos; diferenciações efetivas numa 
sociedade que nivela por princípio; sinais de reconhecimento e de 

pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a  reconhecer 
indivíduos iguais e idênticos (NORA, 1993, p. 13). 

 

 

Em meio ao que seria fonte documental para os historiadores e marcas de um 

tempo que só podemos voltar a partir dos registros que asseguram uma(s) 

memória(s), acrescentamos os diários de viagens publicados por viajantes em 

diferentes séculos e períodos da História. Pierre Nora alerta para as transformações 

que podem ocorrer aos mesmos materiais, visto que:  

 
 

  
A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável 
a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de 
repentinas revitalizações (NORA, 1993, p. 09) 
 

 

 

É na esfera das manipulações que nos questionamos sobre a veracidade 

admitida pelos viajantes sobre a escrita de seus relatos, pois, além da existência de 

uma memória coletiva, há ainda as marcas da individualidade de uma memória 

pessoal, lembranças de dias vividos e o esquecimento.  

                                            
136

 "La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait, et parut aux yeux de tous telle 

que Vénus se fit voir au berger phrygien: elle en avait la forme céleste.” (BOUGAINVILLE, 1989, p. 

130-131)   (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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O relato de viagem se constitui numa escrita a partir de fatos reais, de 

memórias existentes e de dias que foram vividos por seus autores, ficando evidente 

que um elemento recebe destaque nesse processo de escrita: a memória recupera o 

que ficou preso no passado, retirando-o do esquecimento, trazendo-o ao presente, 

misturando-o ou não à ficção, pois "Antes de tudo, a memória identifica a ausência 

com a promessa de preenchê-la, mas esse enchimento está vinculado a interesses 

de quem lembra." (RAMOS, 2004, p. 12). 

Esse é o caso do relato aqui analisado e de tantos outros. Podemos supor 

que são as memórias dos viajantes-escritores que contribuem para a construção de 

todo o cenário memorialístico dos locais visitados. Mesmo que assumam um caráter 

de texto de informação e notícia através da presença de um testemunho ocular, 

considerando que "Ver através dos olhos revela nestes documentos como um 

princípio epistemológico inquestionável para obter informação confiável do mundo 

físico." (DEPETRIS, 2007, p. 17), esses mesmos relatos também desenvolvem as 

tramas de forma seletiva, de acordo com interesses no momento da escrita da obra, 

atribuíndo papéis aos indivíduos reais, podendo ser lidos como personagens.   

Assim, também podemos considerar os relatos de viagens como uma 

narrativa de caráter memorial e testemunhal, atentando para o que Michael Pollak 

afirma sobre memória e identidade social:  

 

 

A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado. 
A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da 
pessoa. A memória também sofre flutuações que são função do 
momento em que ela é articulada, em que ela está sendo expressa. As 
preocupações do momento constituem um elemento de estruturação da 
memória. Isso é verdade também em relação à memória coletiva, ainda 
que esta seja bem mais organizada. (POLLAK, 1987, p.200) 
 

 

 

As questões da possibilidade da representação de qualquer evento 

vivenciado, assim como os limites da memória, são fundamentais quando lidamos 

com esses escritos. Ou seja, devemos refletir sobre até que ponto a memória 

fragmentada de alguém, igualmente fragmentada por infortúnios vividos ao longo do 

trajeto viajado consegue dar forma a essa experiência nos seus testemunhos e ser 

tão fiel aos fatos reais, porque, como nos aponta Pierre Nora:  
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Os Lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há 
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 
aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, 
notoriar atas, porque essas operações são naturais. É por isso que a 
defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada sobre focos 
privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar à 
incandescendência a verdade de todos os lugares de memória. (NORA, 
1993, p.13)  

 

 

Também é importante pensarmos sobre como essa memória ainda habita o 

presente entre o esquecimento e o silêncio, tendo sido eles impostos ou não. Pois 

mesmo estando temporalmente vivenciando o momento posterior, não podemos 

tomar isso como algo já superado e encerrado, pois suas representações são 

constantes, seja no esquecimento ou não. É exatamente nesse momento posterior 

que se encontra nosso viajante-escritor. Ao contar suas histórias durante a 

expedição realizada por ele, os locais visitados passam a ser um lugar de memória e 

marcas de ressonâncias ao longo do tempo. 

No livro Memória Coletiva (1990), Maurice Habwachs, como já citado 

anteriormente, afirma que toda memória é social. Para o autor, nossas lembranças 

sempre têm relação com o meio social em que vivemos. Ele ressalta que a 

construção dessa memória é pessoal e depende das nossas relações com a 

sociedade, tanto no passado quanto no presente. Segundo Myrian Sepúlveda dos 

Santos: 

 

 

Se passarmos a compreender que nossas lembranças se relacionam a 
quadros sociais mais amplos, compreenderemos também que o passado 
só aparece a nós a partir de estruturas ou configurações sociais do 
presente, e que memórias, embora pareçam ser exclusivamente 
individuais, são peças de um contexto social que não só nos contém 
como é anterior a nós mesmos. (SANTOS, 1998, p.134)  

 

 

Portanto, pensando no viajante-escritor Bougainville, que narra suas 

experiências em uma viagem ao redor do mundo, sabemos que sua escrita parte 

desse vivido, porém, ele experimenta a dificuldade de contemplar o novo nesse 

momento vivido que se relaciona com as peças de um contexto social complexo, a 

França do século XVIII, e sua memória individual.   
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Essa contemplação já é feita com um novo olhar, pois é enquanto escritor que 

será capaz de recuperar as histórias passadas ao redor do mundo, atravessando 

barreiras impostas por sua própria cultura e relacionando-a com espaços culturais 

diferentes, novos idiomas,  conseguindo trazer ao presente esse tempo vivido e 

reflexões sobre essas relações, transmitindo as experiências individuais para os 

acervos de conhecimento coletivo. 

Percebemos que o grande elo entre passado e presente, entre memória e 

esquecimento está entre dois mundos: o vivido no tempo presente e o reavivado nos 

testemunhos escritos. Ao realizar um texto a partir das experiências e dos 

conhecimentos adquiridos em novos espaços e novas culturas, principalmente a 

taititana, Bougainville aborda os acontecimentos durante sua passagem pelos locais, 

nos apontando caminhos percorridos por ele, viajante e escritor francês, que tem um 

olhar filtrado pela cultural ocidental, porém, em alguns momentos, também nos 

demonstra a contaminação desse mesmo olhar pela cultura taitiana.  

O Grupo Memória Popular (2004, p. 286) alerta para o fato de que “[...] a 

memória é [...] um termo que chama a nossa atenção não para o passado, mas para 

a relação passado-presente. É porque o ‘passado’ tem esta existência ativa no 

presente que é tão importante politicamente”. Além disso, a memória estabelece 

espaços de diálogo com a realidade social e como significado dado ao passado. 

Vivendo na França, o olhar do viajante já sofre transformação pelos aspectos 

políticos, econômicos e sociais. Viajando, ele tem a oportunidade de sair da sua 

zona de conforto e se torna um viajante-escritor, podendo observar sua cultura de 

origem numa outra posição.  

A partir deste novo ângulo, o olhar tem a chance de se tornar estrangeiro 

sobre a sua própria cultura, a memória é revestida por outros elementos culturais 

exógenos ao momento em que os fatos foram vividos e o presente embute novos 

valores que são inseridos nos momentos de lembrança. Segundo Edward Said:  

 

 

Ver ‘o mundo inteiro como uma terra estrangeira’ possibilita a 
originalidade da visão. A maioria das pessoas tem consciência de uma 
cultura, um cenário, um país; Os exilados têm consciência de pelo 
menos dois destes aspectos, e esta pluralidade de visão dá origem a 
uma consciência de dimensões simultâneas [...] (SAID 2003, p.59)  
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Utilizando as informações fornecidas pelo autor Edward Said sobre a 

experiência dos exilados, entendemos que tais sentimentos e condições podem ser 

equivalentes ao vivido por Bougainville durante sua volta ao redor do mundo. No 

distanciamento da França, ele entra em contato com um novo mundo, com novas 

crenças e diferentes modos de pensar. É a leitura desses outros mundos e o 

afastamento do seu país que o ajudam a criar capacidade de perceber aspectos de 

superior beleza e riqueza em relação aos da Europa, sendo eles naturais, culturais, 

físicos,... 

O mesmo se passa com as personagens fictícias do Supplément, de Diderot. 

As duas começam a indagar o mundo em que vivem a partir da leitura do relato de 

viagem. Ao analisarmos o diálogo entre A e B, conseguimos perceber o conjunto do 

que é imaginado, pensado e refletido por elas nos fragmentos do relato que 

aparecem no jogo de perguntas e respostas mantido por elas.  

O movimento das duas personagens colocadas aqui em questão é o de 

procurar, investigar aquilo que não aparece de forma explícita; ampliar, alargar, dar 

novo valor às coisas fechadas, irredutíveis; excitar, procurar o que todas as 

combinações possíveis possam implicar. Elas tentam ver o que o viajante não viu, 

insistindo na perda de parâmetros para refazer o trajeto e investindo no 

deslocamento para um lugar novo e com outras referências. 
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3.2 Desnaturalizando o olhar... a um passo para a escrita de um relato de 

viagem 

 

 

É com base no diálogo entre A e B, assumindo essas personagens como 

observadores, engajados e renovados na leitura e discussão de um relato de 

viagem, que vemos como elas percebem melhor o mundo que as cerca. Alguns 

detalhes começam lentamente a se fazer esquecer, mal sendo vistos, enquanto 

outros começam a se fazer notar, arrumando e desfazendo as impressões.  

É justamente nestas ações que encontramos um contato entre o relato de 

viagem e a fotografia. No texto A câmara clara, Roland Barthes, em seu estudo 

sobre a fotografia, pergunta-se “Quem poderia guiar-me?” (1984, p. 12). Ele 

apresenta as dificuldades encontradas por aqueles que desejam analisar a foto. 

Esse desafio é colocado por ele já que a fotografia esquiva-se, já que é difícil uma 

abordagem a se fazer acerca dela, sempre invisível, pois não é ela que se vê, mas 

seu referente. Essa mesma preocupação também pode ser ressaltada para os 

leitores de um relato de viagem, pois o mesmo, como já apresentado anteriormente, 

tem momentos alusivos ao imaginário coletivo e individual de seu escritor. 

Diante de certas fotos, Barthes preferia ser "selvagem", "sem cultura", no 

sentido de desaprender, apagar e refazer um percurso, porque a fotografia cria um 

outro corpo. Vê-se, numa foto, a pose, que é sempre uma imitação de si próprio e 

por isso tem-se uma eterna sensação do inautêntico, da impostura, do artificial. Não 

se é sujeito nem objeto, mas um sujeito que se transforma em objeto, um sujeito que 

se torna espectro.  

Assim como o sujeito se torna objeto e espectro na fotografia, aqueles que 

foram relatados pelo viajante e que aparentam ser reais para o leitor são apenas 

espectros impressos nas páginas do relato de viagem. Temos como exemplo disso o 

nativo que Bougainville leva para Paris. Embora ele seja um sujeito/objeto, quem 

deu voz a esse sujeito não foi ele mesmo, mas sim o viajante que escolheu como 

representá-lo. Essa representação nasce dos princípios daquele que narra e 

descreve e que, assim como é desejo de Barthes para ler fotografia, também deveria 

ter consigo a vontade de desaprender, apagar e refazer escolhas antes de se lançar 

ao mar na busca por novas terras e gente. 
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Outra marca de semelhança entre as duas artes é a subjetividade. Apesar do 

relato de viagem querer ser imparcial e ter a imparcialidade como característica de 

sua escrita, comprovamos, a partir da análise do relato de Bougainville, que muitas 

são as passagens de descrições tendenciosas, marcadas por emocionalidade, 

passionalidade e opiniões pessoais, principalmente no que diz respeito ao Taiti e ao 

povo taitiano. Já na fotografia, Barthes vê que ela é uma arte pouco segura, pois 

também é de uma subjetividade fácil. A partir daí, faz-se uma nova pergunta: Por 

que se gosta de algumas fotografias e não de outras?  

Quando se define a foto como uma imagem imóvel, não apenas as 

personagens que ela representa não se mexem como também não saem de lá, 

estão anestesiadas e fixadas. Por outro lado, sempre que há um campo cego; 

podemos criar, adivinhar. Diderot não advinhou esse campo cego apenas por ser 

perceptivo, mas pelo fato do relato exercer uma certa fascinação e ter o poder de 

irradiação de certos temas de análise de realidades culturais.  

Observar um texto, inclusive uma fotografia, é olhar com um outro olhar, olhar 

de modo diferente do olho que viu a paisagem e do que foi fotografado, por exemplo. 

Olhar o que está imobilizado, cercado pelas margens brancas, mas que nunca fica 

preso, já que permite sempre um deslocamento produtivo, mesmo que de forma 

negativa.  

E, por que não poderíamos pensar nessa mesma posição sendo assumida 

pelos relatos de viagens? Podemos criar essa relação entre dois suportes tão 

distintos, pensando em determinadas características encontradas nos relatos.  

A aproximação com a fotografia começa com o papel em branco. É nele que 

será revelada a foto, assim como serão apresentadas as notícias de um novo lugar 

conhecido durante a viagem. É ainda nesse mesmo papel em branco que teremos a 

possibilidade de visualizar e apreciar, seja por imagens ou por palavras, detalhes de 

uma paisagem, de um povo e as partes de um colorido local. Vale ressaltar que é a 

descrição presente nos relatos de viagens que nos fará ter a sensação de ver uma 

fotografia, porém construída com palavras. A ideia central é fazer com que o leitor 

"visualize" mentalmente a cena descrita pelo viajante.  

Além do papel que não está mais em branco, temos também as diferentes 

posições que assumem o fotógrafo e o espectador, assim como há as do escritor do 

relato de viagem e do leitor desse texto. As imagens reveladas em uma fotografia 
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configuram a captação de um olhar apenas, sendo esse um olhar mecânico. É o 

operador da máquina fotográfica que será o responsável pelo aprisionamento do 

fragmento de um todo. Será ele também o responsável por decidir o que ficará 

dentro do enquadramento da lente e o que será excluído. Segundo DUBOIS (1994, 

p. 161),  “A foto aparece desta maneira, no sentido forte, como uma fatia, única e 

singular de espaço-tempo, literalmente cortada ao vivo”. E ele ainda reforça:  

 

 

Cada objetivo, cada tomada é inelutavelmente uma machadada (golpe 
de machado) que retém plano do real e exclui, rejeita, renega a 
ambiência. Sem sombra de dúvida, toda a violência (e a predação) do 
ato fotográfico procede essencialmente desse gesto do cut. (DUBOIS, 
1994, p. 178)   

 

 

Diferentemente da fotografia que capta e imobiliza parte de alguma cena vista 

e presente em um fluxo natural e real,  os relatos de viagens, utilizando o olhar 

humano para a captação, permitem que o leitor veja a integridade e o tempo 

contínuo dos momentos relatados neles. Inclusive, há uma grande preocupação com 

a marcação cronológica a fim de ser fiel à sequência de fatos narrados dia após dia. 

Mas, vale lembrar que só é contado o que se quer contar. Segundo Depetris, 

 

 

A sequência cronológica que segue os apontamentos do escritor do 
diário, e a imparcialidade que demanda a episteme dos diários, supõe a 
eliminação de qualquer conceito antecipável ao instante da observação. 
[...] O contato visual com o desconhecido deve, segundo o episteme dos 
diários, conformar o conhecimento do entorno a posteriori. Assim, da 
observação de uma topografia é extraído seu conhecimento, e, do 
conhecimento, sua existência verificável. Para que o diário de notícia de 
confiança do entorno é necessária uma transação límpida e imediata do 
referente, o surgimento de uma imagem imparcial por parte do 
observador em sua escrita. Resulta que a metafísica, ou melhor, a 
ontologia que ocupa os diários de expedição é forçosamente 
epistemológico porque para apreender  a entidadede que se dispõe a 
conhecer é necessário conhecer a natureza do seu conhecimento. 
Através do relato cronológico do olhar de imparcialidade, o diário 
registra o que os olhos observam no entorno que é o objeto de 
conhecimento e permite a formação de conceitos de confiança que 
asseguram a veracidade dessa notícia. (grifo meu) ( DEPETRIS, 2007, 
p. 18-19) 
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Assim, o escritor-viajante parte de determinadas caracterísitcas, como: 

marcação e sequência cronológica, imparcialidade, contato visual, processo límpido 

e imediato do referente, para dar surgimento a uma imagem imparcial por parte do 

observador em sua escrita.  Já o fotógrafo, apesar de excluir a cronologia e a 

totalidade daquilo que é capturado pela lente, também produz um material que se 

pretende representar como real. Palavras escritas em um diário de viagem e 

fotografias registram o que "os olhos observam no entorno que é o objeto de 

conhecimento e permite a formação de conceitos de confiança que asseguram a 

veracidade dessa notícia." (DEPETRIS, 2007,p.19) 

Porém, é importante evidenciar que nos dois casos há sempre marcas 

explícitas ou implícitas daquele que narra. Seja na fotografia ou no relato de viagens, 

a enunciação presente na produção final já é reflexo de uma série de opções feitas 

pelos produtores, pois, antes de tudo, eles também são leitores daquela realidade a 

ser retratada pelas lentes de uma câmera ou pela escrita em uma folha de papel. 

Segundo Boff, "Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os 

olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a 

vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são 

seus olhos e qual é sua visão de mundo." (grifo meu) (BOFF, 2000, p. 9)  

Ou seja, o produto final por mais que se queira representação fiel da realidade 

já não é mais e nunca foi, pois, apesar de próximo, apresenta uma realidade vista e 

entendida pelos olhos de um determinado indivíduo que coleciona marcas de um 

passado, reveladas a partir de um certo ângulo ou registradas na escrita, 

respeitando as marcas de uma memória.  

Assim, a narrativa apresentada nos relatos de viagens pode evidenciar 

atributos de um texto que foge da pretensa imparcialidade. Segundo Depetris, 

 

 

No marco da ciência moderna, e abaixo do paradigma de um exercício 
científico ilustrado, os diários de expedição apresentam o que revela a 
experiência dos sentidos, o que o mundo descobre efetivamente do 
aprendizado sensorial desapaixonada de um sujeito que viaja em uma 
geografia pela primeira vez. Através da anotação cronológica de uma 
observação que se pretende e crê imparcial, os diários projetam 
especularmente a realidade que oferece a observação. Quanto mais 
estreita, mais neutra e mais imediata seja essa relação, mais confiável 
será o conhecimento que se tem do entorno. Os diários dos séculos 
XIX são epistemologicamente confiáveis, porque vão conhecendo o 
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que vão descobrindo, porque vão anotando rapidamente e sem 
priori do que aparece e se vê. (grifo meu)  (DEPETRIS, 2007, p. 23) 

 

 

 Mas, a tarefa não é assim tão fácil, porque o fato de conhecer e descobrir; 

anotar no momento que aparece; e ver, faz parte de um processo anterior ao da 

escrita do relato de viagem a ser publicado posteriormente, ou seja, a escrita 

definitiva não é concomitante ao ato de viajar. A concomitância só acontece nos 

diários que os viajantes levavam durante as viagens e que muitos até relatam que 

perderam todo ou parte desse material, tendo que contar com a contribuição da 

memória para recuperar os acontecimentos passados.  

Assim, fica mais difícil falarmos de imparcialidade, pois, além da memória que 

sempre implica em momentos de esquecimento, há também  conceitos já formados 

pelo viajante que escreve. Por isso, é importante pensarmos na formação desses 

conceitos já assimilados por aqueles que vão encontrar o novo e o "outro". Ainda 

segundo Depetris, 

 

 

Até Francis Bacon e René Descartes, o aprendizado das coisas do 
mundo começa com a formação dos seus conceitos. Este é o modelo 
aristotélico de conhecimento, para quem no mundo poderia compreender 
e explicar através de uma estrutura lógica dedutiva. Assim, o saber se 
sustenta na construção intelectual de noções suficientemente  universais 
que permitem compreender as coisas particulares, e a condição de 
certeza do conhecimento está dada pela aplicação adequada de uma 
ferramenta formal do conhecimento que Aristóteles encontra no 
silogismo. Esta síntese do particular universal trava a relação de 
conhecimento entre um sujeito e um objeto em uma direção a priori. Se 
Magalhães ou Pigafetta viram gigantes nas regiões do sul e chamaram 
Patagônia a essa terra porque já no renascimento circulava um romance 
cavalheiresco, Primaleón, onde os heróis se enfrentavam a um gigante 
chamado Patagão, e se durante séculos os exploradores e missionários 
buscaram cidades dos Césares é porque outro enclave cristão, o reino 
do pai João, existia supostamente antes na África. É, então, o conceito 
da coisa que permite conhecer (ou reconhecer) a coisa. Assim, o homem 
da Idade Média e do Renascimento contam com um fundo de conceitos 
que conduzem a compreensão das realidades que conhecem. 
(DEPETRIS, 2007, p. 19 - 20) 

 
 

 
 A partir dessas premissas, nos afastamos cada vez mais da imparcialidade e 

podemos questionar até que ponto não seriam conceitos e valores já conhecidos 

pelos viajantes que formaram tantos outros apresentados em seus relatos. Cada vez 
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mais esbarramos em argumentos que nos fazem perceber como não é simples o 

fato desses documentos revelarem como um princípio inquestionável a obtenção de 

informação confiável sobre o mundo físico pelo que é revelado pelos olhos de quem 

esteve em determinado lugar para ver. Depetris também afirma que: 

 

 

De acordo com os empiristas, o conhecimento do mundo se sustenta na 
atenção que o mundo procura mostrar de modo que, para conhecer com 
confiabilidade o entorno e conseguir a compreensão supõe um 
conhecimento e não uma probabilidade, é necessário não dobrar o 
conceito ao objeto se não observar a este de forma neutra, receber a 
informação através da experiência dos sentidos. 
Para que o conhecimento seja conhecer algo que não se possa 
duvidar – tal é a observação de Descartes que recorre Locke – tem 
que apagar todo conceito prévio a qualquer experiência sensível-
experimental na relação cognitiva. (grifo meu) (DEPETRIS, 2007,p.  
21) 

 

 
 

Então, para que o conhecimento transmitido seja o mais veraz possível é 

necessário acontecer o que Locke nos explica: 

 

 
 
Suponhamos que a mente está, segundo dizem, como um papel em 
branco, limpo de qualquer impressão, sem nenhuma ideia. Como 
fazer isso: (...) De onde tirar todos os materiais da razão e do 
conhecimento? A isso respondo com uma palavra: Experiência. 
Nela se fundamenta todo nosso conhecimento, e dela deriva em última 
instância. Nossa observação, aplica aos objetos sensíveis externos ou 
as operações internas da mente que precisamos e somente a reflexão, é 
que proporciona em nosso entendimento todos os materiais para se 
pensar. (grifo meu) (LOCKE, 1999, p. 71) 

  

 

O autor constata que é pelas experiências que criamos nossos 

conhecimentos e é pela observação que criamos materiais para pensarmos e 

refletirmos sobre algo. Nesse sentido, como propõe Locke, estaria a mente dos 

viajantes tão limpa quanto um papel em branco para que as primeiras observações 

ali impressas fossem as de uma viagem a ser retratada em um relato? Ou teríamos 

essas mentes como um palimpsesto que, mesmo após ter sido raspado e polido, 

ainda preserva as marcas de um primeiro texto que foi eliminado para dar vida a 

outros? 
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Até poderíamos apostar em uma mente como página em branco, se 

ocorresse nos relatos de viagens o que Depretis ressalta: 

 

 

O Diário de expedição não é um canal de emoções e impressões 
dos viajantes, daí a insistência epistemológica da imparcialidade do 
sujeito; sua função é mostrar o que está presente como se fosse 
uma lona onde se estampa o aprendido através da visão. Se trata 
como supõe Carrizo Rueda na referência aos diários de viagem, de 
‘cristalizar uma ‘imagem’ mais detalhada possível’ (1997:40) e de 
apresenta-la. ‘‘Mostrar ‘ não pode ser senão uma forma de contar e essa 
forma consiste, às vezes,  em dizer o mais possível em dizer o menos 
possível’ (Genette 1989:224), é dizer, fazer predominar o showing ao 
telling segundo terminologia da escrita americana, pretender 
transparecer a quem fala e escreve para gerar a ilusão de que a 
realidade do entorno está aí, e que não sou eu quem controla o discurso, 
se não o entorno que controla a quem observa e anota. O escritor do 
diário, ainda que na primeira pessoa, simule a direção do 
enunciado; somente ele é mediador de um processo de mímeses 
que exige um máximo de informação através de um mínimo de 
informação. (DEPETRIS, 2007, p. 25-26) 

   

 

 Porém, vimos, com o exemplo da "afrodite taitiana", que essa é uma tarefa 

bem difícil para o viajante. Evitando as emoções e impressões, o trabalho da escrita 

de relato de viagens passa a ser mimético e se aproxima do que François Moureau 

expõe: 

 

 

A noção de escritor de viagens, que os especialistas utilizam 
voluntariamente, corresponde a uma realidade sociológica relativamente 
recente, que não vai além da primeira metade do século XIX. Ela é 
contemporânea, e não é uma coincidência o desenvolvimento da grande 
imprensa de informação e dos folhetins que a acompanhavam. O 
escritor-viajante é primordialmente um jornalista em missão,  
mesmo que seus folhetins primeiramente publicados na imprensa 
convertam-se, em seguida, em volumes.

137
 (grifo meu) (MOUREAU, 

2005, p. 12) 

  

                                            
137 La notion même d’écrivain voyageur, que les spécialistes utilisent volontiers, correspond à une 

réalité sociologique relativement récent, qui ne remonte pas au-delà de la première moitié du XIXe 
siècle. Elle est contemporaine, et ce n’est pas un hasard, du développement de la grande presse 
d’information et des feuilletons qui l’accompagnait. L’écrivain-voyageur est d’abord un journaliste 
en mission, même si ses feuilletons d’abord publiés dans la presse se convertissent ensuite en 
volumes. (grifo meu) (MOUREAU, 2005, p. 12) (Trad. de Sandra Regina Guimarães)  
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O escritor-viajante é comparado a um jornalista em missão que traz notícias 

de um lugar desconhecido e de um povo nunca visto. A aproximação com o 

profissional da imprensa faz com que as narrativas de viagens ganhem mais 

contornos de veracidade e um ar pretensamente sério na divulgação das 

informações.  

A própria linguagem utilizada nesses relatos já sugere a credibilidade das 

notícias. Em um estudo sobre os diários de viagens escritos por Luis de la Cruz e 

Lucio V. Mansilla no século XIX, Carolina Depetris, no livro La escritura de los viajes 

– Del diario cartográfico a la literatura, apresenta alguns aspectos dessa escrita que 

constatam a caracterização dos relatos como divulgação de uma notícia confiável. A 

primeira análise é sobre os tempos verbais utilizados frequentemente nessas 

narrativas. 

 

 

O uso do pretérito imperfeito é índice da rotina da escrita que segue 
estes textos. É bem certo que nos diários se anota o que se vê de forma 
imediata, registrar a jornada da viagem como algo já sucedido sugere 
que neles opera uma dupla transcrição: um apontamento presente do 
observado quando se vê, e uma escritura posterior, mais organizada, 
destas anotações  no diário. O diário recorre o já visto, mas o apresenta 
na imediatez do presente, simula que o que tem sido observado 
duramente na jornada da viagem está presente enquanto se escreve. O 
uso do presento do indicativo para resenhar o observado anula a 
distância do tempo que media entre o apontamento e o percebido e a 
escrita no diário, e a utilização do pretérito imperfeito para designar o 
passado no tempo que conduz a marcha reforça a função assertiva do 
que se percebe referido no presente e esclarece qualquer possível 
consequência derivada do relato no passado. A condição assertiva do 
presente para expor o observado fica reforçada pela qualidade 
perfeccionista do pretérito indefinido , de modo que, ainda haja uma 
escrita cronológica do que se vê, não há realmente uma sucessão 
temporal no que se escreve. Não interessa, portanto, o acontecimento da 
viagem, senão a carga nominal das entidades observadas: se o entorno 
está referido no presente é porque se pretende simular que está diante 
do escritor do diário quando transcreve o que viu pela noite em seu 
diário, e que está diante do destinatário quando lê este diário. O que é 
percebido como presença é, no presente assertivo, certeza do que se 
observa, tanto diretamente como indiretamente, existe porque está 
presente, está sempre diante daquele que o vê e o lê. (DEPETRIS, 2007, 
p. 24-25) 

  

 

Com os usos dos tempos verbais presente do indicativo e pretérito imperfeito, 

cria-se uma espécie de gramática do olhar, pois a ideia principal é fazer ver ao ler, 
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expondo o leitor aos momentos vividos pelo viajante de modo que ele seja afetado 

pelo "efeito de realidade" (cf. Barthes, 1987, p.179).  

Tendo como base o estudo realizado por Depetris, voltamos a analisar  o 

relato de viagem de Bougainville, a fim de perceber o mesmo uso dos tempos 

verbais e como se dá a criação do efeito de realidade no leitor no momento de 

leitura do diário.  

O primeiro aspecto observado foi de perceber não somente a frequência do 

uso do tempo em que ocorre determinada fala, mas  também o que é dito; qual o 

conteúdo exposto quando um tipo de tempo verbal é usado; e qual a relação entre 

eles. Assim, prosseguimos com uma pequena amostragem dessa análise a partir 

dos seguintes trechos: 

 

 

Buenos Aires está situada a trinta e quatro graus, trinta e cinco minutos 
de latitude austral [...] Essa cidade, regularmente construída, é muito 
maior do que deveria ser, dado o número de seus habitantes, que não 
ultrapassa vinte mil, brancos, negros e mestiços. A forma das casas é o 
que dá a ela tanta extensão. Exceto conventos, edifícios públicos e cinco 
ou seis casas particulares, todas as outras são muito baixas e possuem 
apenas o piso térreo. Por outro lado, têm vastos pátios e quase todas 
possuem jardins. [...] A Catedral e a diocese estão na mesma praça 
onde, diariamente, há o mercado público. Não existe absolutamente 
porto em Buenos Aires, nem mesmo um cais para facilitar o 
desembarque dos barcos.  Os navios não podem se aproximar da 
cidade mais de três léguas. [...] Há, em Buenos Aires, um grande número 
de comunidades religiosas de um e do outro sexo. [...] A parte exterior de  
Buenos Aires é bem cultivada. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 31-33) 
 
Rio de Janeiro é o porto e o mercado principal das riquezas do Brasil. As 
minas, chamadas gerais, são as mais próximas da cidade, da qual estão 
distantes cerca de setenta e cinco léguas. Elas rendem ao rei, todos os 
anos, por seu direito de quinto, pelo menos, cento e doze arrobas de 
ouro. [...](BOUGAINVILLE, 1989, p. 47) 
 
Em 28 de fevereiro de 1767, partimos de Montevidéu com as duas 
fragatas espanholas e um navio carregado de gado. Nós concordamos, 
Don Ruis e eu, que, enquanto estivéssemos no Rio, ele assumiria a 
liderança e que, uma vez em alto mar, eu conduziria a esquadra. 
Entretanto, para prevenir, em caso de separação, havia dado a cada 
uma das fragatas um piloto das Malvinas. [...] Na manhã seguinte, 
tivemos vento  contrário;  eu contava, no entanto, que nós partiríamos; 
as corrente, suficientemente fortes nesse rio, favoreceriam as bordadas ; 
mas, vendo o dia quase transcorrido sem que o comandante espanhol 
fizesse algum sinal, eu  enviei um oficial para lhe dizer que,  acabando 
de reconhecer a  ilha das Flores em uma clareira, encontrava-me 
ancorado muito próximo ao Banco dos Ingleses e que, na minha opinião, 
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partíamos no dia seguinte, com vento contrário ou não. [...].
138

 (grifo 
meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 39-40) 
 

 
 

 

Podemos observar que há um vínculo íntimo entre o tempo verbal e a 

tipologia textual utilizados na escrita dos relatos. É recorrente a aparição do presente 

do indicativo em trechos de texto do tipo descritivo e o pretérito imperfeito é mais 

usual nas passagens de narração. Essas tipologias textuais são as modalidades 

discursivas mais adequadas e empregadas em relatos de viagens, já que eles 

contam uma história e trazem conhecimento sobre um lugar e seus habitantes. 

Depetris explica o porquê dessas tipologias textuais serem as empregadas nessas 

escritas e os efeitos que causam no texto e na leitura. 

 

 

Veja bem, esses documentos, ao deixar registrado o que se vê no trajeto 
da viagem, estão construídos em torno de duas modalidades discursivas: 
a narração, que dá conta do acontecimento da viagem, e a descrição, 
que se refere ao que se observa no itinerário.[...] Os diários têm, 
evidentemente, uma natureza discursiva dupla, mas seu modelo 
gramatical subordina a narração a descrição para alcançar o êxito 
retórico de unir "neutralmente" a realidade ao discurso.[...] Entre os dois 
modos discursivos que envolvem um diário, a possibilidade de construir 
verbalmente uma imagem é competência da descrição. Frente a 

                                            
138 Buenos Aires est située par trente-quatre degrés trente-cinq minutes de latitude australe[...] Cette 

ville, régulièrement bâtie, est beaucoup plus grande qu’il semble qu’elle devrait l’être, vu le nombre de 
ses habitants, qui na passe pas vingt mille, blanc, nègres et métis. La forme des maisons est ce qui 
donne tant d’étendue. Si l’on excepte les couvents, les édifices publics, et cinq ou six maisons 
particulières, toutes les autres sont très basses et n’ont absolument que le rez-de-chaussée. Elles 
ont d’ailleurs de vastes cours et presque toutes des jardins.[...] La cathédrale et l’évêché sont sur 
cette même palce où se tient chaque jour le marché public. Il n’y a point de port à Buenos Aires, pas 
même un môle pour faciliter l’abordage des bateaux. Les vaisseaux ne peuvent s’approcher de la 
ville à plus de trois lieues.[...] Il y a dans Buenos Aires un grand nombre de communautés religieuses 
de l’un et de l’autre sexe.[...] Le dehors de Buenos Aires sont bien cultivés. (BOUGAINVILLE, 1989, 
p. 31-33) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
Rio de Janeiro est l’entrepôt et le débouché principal des richesses du Brésil. Les mines, appelées 
générales, sont les plus voisines de la ville dont elles sont distantes environ de soixante et quinze 
lieues. Elles rendent au roi tous les ans, pour son droit de quint, au moins cent douze arobes d’or[...] 
(BOUGAINVILLE, 1989, p. 47) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
Le 28 février 1767, nous appareillâmes de Montevideo avec les deux frégates espagnoles et une 
tartane chargée de bestiaux. Nous convînmes, don Ruis et moi, qu’en rivière il prendrait la tête, et qu’ 
une fois au large, je conduirais la marche. Toutefois, pour obvier au cas de séparation, j’avais donné 
à chacune des frégates un pilote des Malouines.[...] Le vent fut contraire le lendemain; je comptais 
néamoins que nous appareillerions, les courants assez forts dans cette rivière favorisant les bordées; 
mais voyant le jour presque écoulé sans que le commandant espagnol fît aucun signal, j’envoyai un 
officier pour lui dire que, venant de reconnaître l’île de Flores dans une éclaircie, je me trouvais 
mouillé beaucoup trop près du banc aux Anglais, et que mon avis était d’appareiller le lendemain, 
vent contraire ou non.[...] (BOUGAINVILLE, 1989, p. 39-40) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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narração, que exibe uma série de acontecimentos no tempo, a descrição 
suspende a cadeia sintagmática da narratio em um presente de 
atestação que "nos entrega uma ideia do objeto, quer dizer – tomando a 
etimologia da palavra ideia -, uma visão ou um espetáculo" (DORRA, 
1984, p. 509). Descrição e narração se opõem, tradicionalmente, como o 
nominal se opõe ao verbo, o estático ao dinâmico, o simultâneo ao 
sucessivo, o evidente ao contingente. Além disso, a narração pode ter 
objeto em si mesma por seu próprio campo do verossímil, incluso do 
ficcional, mas a descrição é sempre um meio para. No caso em apreço, 
se a descrição é construir uma imagem de algo que pode ser mostrado a 
um receptor por meio da palavra, é necessário que essa produção seja 
para algo. Com isto quero dizer que a descrição tem um grau de eficácia 
conativa, entendendo este termo no marco de referência das funções 
linguisticas de Jakobson. No caso dos diários, a eficácia conativa 
imediata é gerar, através de uma forte ilusão de realidade, uma imagem 
no receptor que permita o conhecimento sobre algo ignorado ou pouco 
conhecido. Assim, ao descrever uma geografia o diarista vai 
proporcionalmente enchendo um espaço vazio de conhecimento por 
meio da descrição que faz do seu objeto de estudo. (DEPETRIS, 2007, 
p. 26-28) 

 

 

Ao mesmo tempo em que a ideia é articular narração e descrição aos tempos 

verbais certos a fim de inserir o leitor em uma espécie de "bolha" onde é formulado 

um microcosmo da viagem, a imparcialidade impera na escrita também com o 

objetivo de oferecer mais do que é observado e menos de quem observa. Nesse 

caso, o viajante-escritor utiliza a primeira pessoa do singular e plural e simula 

conduzir o enunciado, servindo de mero "mediador em um processo de mimesis que 

exige um máximo de informação através de um mínimo de informante." (DEPETRIS, 

2007, p. 26) 

Toda essa fórmula para a escrita de um relato de viagem faz com que o 

mesmo resulte em um trabalho "[...] de efeito da realidade e da lógica indutiva da 

sinédoque[...]" (DEPETRIS, 2007, p. 30), contribuindo para uma visão mimética do 

real.  

De qualquer forma, não podemos negar a serventia desses escritos para a 

formação de conhecimentos, sobretudo em relação à geografia local e rotas. É a 

partir desses relatos que passamos a conhecer e ter as primeiras menções a 

espécies de plantas e animais, diferentes rochas, tipos de solo e outras riquezas 

naturais.  

 
 

Os diários resultam, de fato, tediosos a leitura pela insistência na 
reinteração do dados recolhidos, mas também é certo que é este efeito 
anafórico que permite alcançar conclusões determinantes: neles, por 
exemplo, é o uso anafórico em torno da aridez patagônica que gera em 
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Vértiz a certeza de que o solo da região é desértico e improdutivo, sendo 
melhor não fixar nada nele (DEPETRIS, 2007, p. 29) 

  

 

A passagem acima exemplifica e reforça o lado positivo do uso dos relados 

para obtenção de conhecimento. Não podemos negar que eles cumprem com a 

função de oferecer uma notícia representativa do real, de uma realidade geográfica, 

trazendo evidências das terras distantes e que podem auxiliar outros viajantes em 

momentos posteriores aos das viagens realizadas e publicadas.  

Tudo isso só pode ser gerado, pois passa pelo processo de aprendizado da 

observação, construção e transmissão do observado e que é “[...] regido, 

epistemologicamente, pela imparcialidade e pela novidade, e gramaticalmente, pela 

formação discursiva de uma evidência referencial por meio de um modelo descritivo 

regulado por uma forte ilusão de realidade.” (DEPETRIS, 2007, p. 33). 

Porém, esse efeito fidedigno nem sempre é mantido ao longo de todo o relato. 

Nas sombras das certezas, os escritores-viajantes deixam a veracidade escapar nas 

entrelinhas e as marcas do imaginário e fictício aparecem na narrativa. Nesse 

momento é interessante lembrar que a palavra “narrativa”, segundo o dicionário 

Houaiss (2001, p. 308), significa “história, conto, narração, modo de narrar”. Ela 

deriva do verbo "narrar", cuja etimologia vem do latim "narrare", que também nos 

remete ao ato de contar, relatar, expor um fato ou uma história.  

No entanto, a mesma palavra nos leva a outros sentidos e significados, 

principalmente quando voltamos ao O Narrador, de Walter Benjamin. Ele apresenta 

o termo e as suas dimensões quando relacionado à memória e ao fazer artesanal. A 

partir dessa referência, percebemos que o escritor-viajante não é apenas aquele 

narrador técnico de dados sobre fortificações, percursos, continentes, fauna e flora, 

mas ele também pode se aproximar do camponês que conta episódios do tempo 

passado e do tempo presente e coisas que ouviu dizer. Pois, segundo Benjamin, 

 

 

Para esclarecer o significado dessa importante narrativa, não há melhor 
comentário que o trecho seguinte de Valéry, escrito num contexto 
completamente diferente. "A observação do artista pode atingir uma 
profundidade quase mística. Os objetos iluminados perdem os seus 
nomes: sombras e claridades formam sistemas e problemas particulares 
que não dependem de nenhuma ciência, que não aludem a nenhuma 
prática, mas que recebem toda sua existência e todo o seu valor de 
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certas afinidades singulares entre a alma, o olho e a mão de uma pessoa 
nascida para surpreender tais afinidades em si mesmo, e para as 
produzir”. [...] A antiga coordenação da alma, do olhar e da mão, que 
transparece nas palavras de Valéry, é típica do artesão, e é ela que 
encontramos sempre, onde quer que a arte de narrar seja praticada. 
Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e 
sua matéria - a vida humana - não seria ela própria uma relação 
artesanal. Não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da 
experiência - a sua e a dos outros - transformando-a num produto 
sólido, útil e único? [...] definido, o narrador figura entre os mestres e 
os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para alguns casos,[...] mas para 
muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda 
uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria experiência, 
mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua 
substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é 
poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. (grifo meu) 
(BENJAMIN, 1987, p. 120-121) 

 

 

 É justamente esse sentido de construção de narrativa e a inscrição da alma, 

olho e mão que passa a nos interessar no momento de pensar a criação do relato de 

viagem de Bougainville, pois, ao abrirmos seu Voyage de la frégate la boudeuse et 

de la flute l’étoile autour du monde, Éditions La Découverte, Paris, 1989, nos 

deparamos com uma introdução escrita por Louis Constant que anuncia uma viagem 

e um viajante bem diferenciados dos demais.  

 

 

A viagem de Bougainville era a de um humanista. Com Cook, é chegado 
o tempo dos especialistas. É ele que dará o tom a todo o século XIX.  
Aqui estamos nós no final deste inventário. O que resta então, e 
sobretudo, senão  este ar de frágil felicidade que flutua sobre toda a 
expedição - frágil  mas bem  pesada em implicações para o futuro. 
Porque esta viagem é, incontestavelmente, feliz. Basta comparar o relato 
de Bougainville, corroborado por seus companheiros, com os de Cook, 
em que, em nome da eficácia, as chicotadas na tripulação alternam, 
regularmente, com tomada de reféns, no que se refere aos nativos. No 
Boudeuse e no Étoile, cada homem, até o aprendiz de marinheiro mais 
rude de Saint-Malo, é um pouco, a imagem do comandante filósofo. 
Certamente, devemos levar em consideração os embelezamentos da 
pena e não estamos no Trianon. Mas naquela aurora dos tempos em 
que a felicidade é uma ideia nova, é preciso dedicar um instante de 
atenção para esta navegação,  que talvez nunca haja outra igual, que vai 
de tempestades ao escorbuto com este estado-maior de "homens 
honestos". Os quatro músicos do comandante, naturalista fundador de 
um prêmio e sua servente disfarçada de homem... E, no meio da viagem, 
um breve raio de luz incide sobre a própria utopia, felicidade no estado 
natural, apenas vislumbrada, mas com força suficiente para que, mesmo 
sem tê-la desejado, contra talvez todas as suas convicções pessoais, 
Bougainville leve aos seus, na Europa, um motivo para acreditar durante  
duzentos anos que a felicidade existe. 
Ideia Nova, ideia revolucionária que fará no século seguinte jorrar as 
torrentes de  tinta e de sangue que sabemos. 
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Em breve começará a era da implementação sistemática das conquistas 
e da expansão colonial moderna. Encontramos em Bougainville todos os 
seus marcos claros, comerciais e estratégicos; mas encontramos 
também, latentes, todos os grandes princípios, todos os mitos que 
justificam a ideologia colonial:  sem que possamos distinguir o que tem 
primazia para ele, trazer a felicidade da Razão e do Iluminismo, clarear o  
obscurantismo dos selvagens, ou ao contrário, ir a eles em busca da 
felicidade do estado natural. Tal é o sentido do debate que Diderot 
levanta no Suplemento à viagem de Bougainville.

139
 (BOUGAINVILLE, 

1989 , p. XXVII –XXVIII) 

 

 

A felicidade e o estado natural, sobre os quais fala a passagem acima, são os 

destaques do relato de viagem escrito por Bougainville e servem como ingredientes 

para pensarmos em qual momento sua escrita passa, de simples descrição técnica e 

narrativa de ordem cronológica de uma expedição ao redor do mundo, a uma 

narração literária com forte tendência ao imaginário e fictício. 

Essa transformação da escrita ocorre com a chegada da tripulação ao Taiti e 

é o que suscita a ambiguidade na literatura de viagem, pois, afinal,  

 

 

                                            
139 Le voyage de Bougainville était celui d’un humaniste. Avec Cook, le temps est venu des 

spécialistes. C’est lui qui donnera le ton à tout le XIX
e
 siècle. 

Nous voilà à la fin de ce bilan. Que reste-t-il alors, sinon, et surtout, cet air de fragile bonheur qui flotte 
sur toute l’expédition – fragile mais combien lourd de conséquences pour l’avenir. Car ce voyage est 
incontestablement heureux. Il n’est que de comparer le récit de Bougainville, corroboré par ses 
compagnons à ceux de Cook, où, au nom de l’efficacité, les coups de fouets pour l’équipage alternent 
régulièrement avec les prises d’otages pour les autochtones. Sur la Boudeuse et l’Étoile, chaque 
homme, jusqu’au mousse de Saint-Malo le plus fruste, est un peu, à l’image du commandant, 
philosophe. Certes, il faut faire la part des enjolivements de plume et nous ne sommes pas à Trianon. 
Mais à cette aube des temps où le bonheur est una idée neuve, il faut bien accorder un instant 
d’attention à cette navigation comme il n’y en aura jamais plus peut-être, qui va de tempêtes en 
scorbut avec cet état-major d’"honnêtes hommes". Les quatre musiciens du commandant, le 
naturaliste fondateur d’un prix de vertu et sa maîtresse-servante déguisée en homme.... Et, au milieu 
du voyage, un bref rayon de lumière tombe sur l’utopie elle-même, le bonheur à l’état de nature, à 
peine entr’aperçu, mais avec assez de force pour que, sans même l’avoir souhaité, contre peut-être 
toutes ses convictions intimes, Bougainville ramène aus siens, à l’Europe, de quoi croire pendant 
deux cents ans que le bonheur existe. 
Idée neuve, idée révolutionnaire, qui fera dans le siècle suivant couler les flots d’encre et de sang que 
l’on sait. 
Bientôt commencera l’ère de la mise en oeuvre systématique des conquêtes et de l’expansion 
coloniales modernes. On en trouve dans Bougainville tous les clairs jalons, commerciaux et 
stratégiques; mais on trouve aussi, latents, tous les grands principes, tous les mythes justificatifs de 
l’idéologie coloniale: sans que l’on puisse démêler ce qui prime pour lui, de porter le bonheur de la 
Raison et des Lumières éclairer l’obscurantisme des Sauvages, ou d’aller au contraire auprès d’eux à 
la quête du bonheur de l’état de nature. Tel est bien le sens du débat que soulève Diderot dans le 
Supplément au voyage de Bougainville. (BOUGAINVILLE, 1989, p. XXVII –XXVIII) (Trad. Sandra 
Regina Guimarães) 
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A princípio ocorre o que Ricoeur se refere como "exposta entre 
parênteses as próprias paixões" do diarista ou epoché (1999:154), 
enquanto que posteriormente já não se trata de um mero enunciado, 
senão de um enunciado produzido por alguém. O diário deixa de ser 
assim um registro cartográfico de uma realidade extratextual para ser o 
relato de uma história desenvolvida através da lógica dos "passos que 
dou", como sustenta Cruz. Opera aqui, então, uma primeira frente da 
importância posta no enunciado até a atividade de enunciação. Se estes 
escritos eram, até então, um significante, a consideração do sucesso da 
viagem em si mesmo passa o discurso agora para a narração entendida 
como ato narrativo produtor e como a situação real ou fictícia em que 
esta se produz. (DEPETRIS, 2007, p. 39) 

 

 

 Com a exposição das impressões, sentimentos e paixões por parte do 

viajante, o relato de viagem perde sua essência epistemológica e ganha contornos 

de aventura. O observado passa a dividir o lugar central com aquele que observa. 

Isso gera, talvez, uma perda na qualidade e quantidade de informações que 

gerariam conhecimentos confiáveis, mas, com a transferência da percepção 

imparcial para uma mais emotiva, ganhamos uma leitura mais prazerosa e menos 

enfadonha.  

Com esse novo ponto de vista, não conseguimos mais reter apenas a visão 

cristalizada do observado, a fim de termos uma imagem fiel daquilo a ser conhecido. 

O que se mostra em questão é a mistura entre observado e observador envolto em 

emoções que só são vividas no momento de apreciação e voltam a ser 

experimentadas, por meio da memória, no momento de escrita do relato.  

Assim o referente passa a ser outro, pois entendemos claramente, durante a 

leitura, que não é mais o observado que faz com que o enunciado surja, mas, sim, o 

"eu" de quem escreve e, antes, observava.  

No relato de viagem de Bougainville, suas impressões e emoções causam 

surpresa maior ao leitor quando ele entra em contato com os indivíduos 

considerados pela sociedade “primitivos” e percebe que é na simplicidade e na 

permissividade da vida coletiva desses sujeitos que ele também encontra a 

perfeição em um paraíso terrestre, como o próprio considera o Taiti em seu relato: 

“Eu me sentia transportado ao Jardim do Éden [...]”140 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 

138) 

                                            
140

 “Je me croyais transporté dans le jardin d’Eden” (BOUGAINVILLE, 1989, p. 138)  
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A ideia de perfeição e paraíso terrestre não se faz apenas pela bela paisagem 

e pelo simples fato de que naquelas terras tudo que se planta, brota, mas, também 

pela singularidade daqueles que habitam o lugar paradisíaco e a forma desses 

viverem. É também pelo comportamento amigável e doce da população taitiana que 

Bougainville caracteriza a ilha como Éden. 

Além disso, percebemos ainda as aproximações e comparações com 

determinados espaços conhecidos pelos franceses, como a relação feita com 

Champs-Élysées. É importante observar que inserir ou comparar o mundo 

descoberto ao da própria cultura auxilia o viajante a compreender e contribuir para a 

sua recepção na França e na Europa, de uma maneira geral, a partir dos 

pressupostos culturais daqueles que fariam a leitura de seu relato de viagem. 

Segundo Bougainville, em comentários feitos sobre o Taiti: 

 

 

A altura das montanhas que ocupam todo o interior do Taiti é 
surpreendente, considerando a extensão da ilha. Longe de tornar o seu 
aspecto triste e selvagem, servem para embelezá-la, variando os pontos 
de vista a cada passo, e apresentando ricas paisagens cobertas das 
mais valiosas produções da natureza, com essa desordem cujo encanto 
a arte nunca soube imitar. Dali sai uma infinidade de pequenos rios que 
fertilizam o país e não servem tanto à conveniência dos habitantes 
quanto para ornar os campos. Todo o país, plano do litoral às 
montanhas, é consagrado a árvores frutíferas sob as quais, como já 
disse, são construídas as casas taitianas, dispersas sem nenhuma 
ordem e sem formar, de modo algum, uma aldeia; acreditamos estar nos 
Campos Elíseos. Vias públicas, práticas de forma inteligente e 
cuidadosamente mantidas,  tornam a comunicação fácil em todos os 
lugares.

141
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 150) 

 

 

 

                                            
141 "La hauteur des montagnes qui occupent tout l’intérieur de Tahiti est surprenente, eu égard à 

l’étendue de l’île. Loin d’en rendre l’aspect triste et sauvage, elles servent à l’embellir en variant à 
chaque pas les points de vue, et présentant de riches paysages couverts des plus riches productions 
de la nature, avec ce désordre dont l’art ne sut jamais imiter l’agrément. De là sortent une infinité de 
petites rivières qui fertilisent le pays et ne servent pas moins à lá commodité des habitants qu’à 
l’ornement des campagnes. Tout le plat pays, depuis les bords de la mer jusqu’aux montagnes, est 
consacré aux arbres fruitiers, sous lequels, comme je l’ai déjà dit, sont bâties les maisons de 
Thaitiens, dispersées sans aucun ordre, et sans former jamais de village; on croit être dans les 
Champs-Elysées. Des sentiers publics, pratiques avec intelligence et soigneusement entretenus, 
rendent partout les communications faciles." (BOUGAINVILLE, 1989, p. 150) (Trad. Sandra Regina 
Guimarães) 
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A partir do relato de Bougainville, podemos constatar que mesmo a sociedade 

vista, por alguns ocidentais, como “primitiva”, possui modos próprios de organização 

e algumas formas se aproximam das dos europeus, pois, segundo Bougainville: 

 

 

O caráter da nação nos pareceu doce e bondoso. Não parece que haja 
na ilha alguma guerra civil, algum ódio particular, ainda que o país seja 
dividido em pequenos cantões que possuem, cada um,  seu senhor 
independente. É provável que os taitianos pratiquem entre si uma boa fé, 
da qual não duvidam absolutamente. Não acredito que conheçam 
punição mais forte, dado que, quando viam qualquer um dos nossos ser 
acorrentado, demonstravam uma pena sensível; mas eu soube depois 
que, não restam dúvidas, têm o costume de pendurar os ladrões nas 
árvores, da mesma forma que em nossos exércitos.

142
 (BOUGAINVILLE, 

1989, p. 154) 
 

 

 

A escrita do viajante o faz relembrar espaços de seu país, mas, muitas vezes, 

o faz sentir-se levado ao céu, como referência ao paraíso, para que o leitor consiga 

compreender a experiência e o êxtase vividos por ele. A partir da referência que 

Bougainville assume para o Taiti, qual seria, então, o espaço ocupado pela França, 

já que a nova terra se apresenta como o Jardim do Éden aos olhos do viajante? 

Seria a França o avesso dessa sociedade taitiana?  

Os dois questionamentos apresentados acima são respondidos por Diderot 

em seu Supplément, quando ele apresenta os discursos moralizantes transmitidos 

pela personagem Capelão, um tipo de representante que prega as morais cristãs e 

representação dos habitantes de uma pátria dita tão "civilizada", no caso os 

franceses que seguem tais padrões. 

Os caminhos da escrita de Diderot e Bougainville são, como propõe Michel de 

Certeau, procedimentos que acarretam alguma alteração em uma cultura após o 

encontro com outra, mesmo que esta não tenha sido a intenção inicial, e: 

                                            
142 Le caractère de la nation nous a paru être doux et bienfaisant. Il ne semble pas qu’il y ait dans l’île 

aucune guerre civile , aucune haine particulière, quoique le pays soit divisé en petits cantons qui ont 
chacun leur seigneur indépendant. Il est probable que les Tahitiens pratiquent entre eux une bonne foi 
dont ils ne doutent point. [...] Je ne croyais pas même qu’ils connussent de punition plus forte, attendu 
que, quand ils voyaient mettre quelqu’un de nos gens aux fers, ils en témoignaient une peine sensible; 
mais j’ai su depuis, à n’en pas douter, qu’ils ont l’usage de pendre les voleurs à des arbres, ainsi 
qu’on le pratique dans nos armées. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 154) (Trad. Sandra Regina 
Guimarães) 
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[...] indicando a um grupo de letrados o que "devem ler", recompondo as 
representações que eles se dão, estas "lendas" simbolizam as 
alterações provocadas numa cultura pelo seu encontro com uma outra. 
As experiências novas de uma sociedade não desvelam sua "verdade" 
através de uma transparência destes textos: são aí transformadas 
segundo as leis de uma representação científica própria da época. Desta 
maneira os textos revelam uma "ciência dos sonhos"; formam "discursos 
sobre o outro", a propósito dos quais se pode perguntar o que se conta 
aí, nesta região literária sempre decalada com relação ao que se produz 
de diferente. (CERTEAU, 1982, p.213) 

 

 

No caso de Bougainville, a escrita do relato de viagem ocupa um entre-lugar, 

e, que a princípio, foi destinada à organização do projeto colonizador da França. 

Para Diderot, essa mesma escrita serviu para ele perceber e disseminar o embate 

científico-filosófico travado por ele e por seus pares, homens do iluminismo francês, 

a partir da escrita de um Supplément. 

Aqui, o entre-lugar é entendido a partir da perspectiva de Bhabha, que afirma:  

 

 

O afastamento das singularidades de “classe” ou “gênero” como 
categorias conceituais e organizacionais básicas resultou em uma 
consciência das posições do sujeito – de raça, gênero, geração, local 
institucional, localidade geopolítica, orientação sexual – que habitam 
qualquer pretensão à identidade no mundo moderno. O que é 
teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de passar 
além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar 
aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de 
diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem terreno para a 
elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que 
dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de 
colaboração e contestação, no ato de definir a própria idéia de 
sociedade. É na emergência dos interstícios – a sobreposição de 
domínios da diferença – que as experiências intersubjetivas e coletivas 
de nação [nationness], o interesse comunitário ou o valor cultural são 
negociados. (BHABHA, 2014, p.20) 

 

  

 O teórico declara que o entre-lugar é um local intersticial. Sendo visto como 

interstício, podemos concluir que o entre-lugar é o intervalo onde as diferenças 

culturais entram em embate. A partir dessa concepção, podemos compreender o 

relato de viagem como uma daquelas, como se refere Bhabha, “ficções que 

negociam os poderes da diferença cultural em uma gama de lugares trans-

históricos” (2014, p.30).  
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 Na análise feita neste trabalho, é possivel perceber que é no relato de 

viagem, ou seja, no interstício, que Bougainville pode conhecer outras culturas. O 

viajante não chega a formar uma identidade híbrida, pois não realizou uma migração 

para o Taiti. Na condição de visitante, ele apenas experimenta por alguns dias os 

efeitos provocados pelo contato de duas culturas tão diferentes e até consegue 

considerar a "outra" como mais perfeita que a sua.  Esse contato desestabiliza a 

condição de identificação fixa, além de permitir que identidades e culturas se 

mesclem ao mesmo tempo em que tentam permanecer separadas e inertes. Isto é, 

cria-se um ambiente intersticial, o que facilita o acolhimento "da diferença sem uma 

hierarquia suposta ou imposta" (BHABHA, 2014, p. 23). 

Porém, vale lembrar que, no caso de Bougainville, ainda há as 

hierarquizações de uma cultura sobre a outra. A primeira classificação ocorre 

quando o viajante chega ao Taiti e o concebe como o Jardim do Éden. Já na 

segunda hierarquia feita por ele, durante seu retorno à França, o mesmo Taiti, antes 

tão perfeito, já se apresenta com defeitos. Para justificar a oscilação, o viajante 

afirma ter se enganado em relação às características fornecidas por ele sobre o local 

e sua gente. Dessa vez, ele considera que toda a liberdade e a completa igualdade 

vividas pelos taitianos não passaram de uma mera impressão, pois, em conversas 

com Aotourou, ele começou a conhecer os verdadeiros costumes e entendeu que a 

distinção entre eles é bem forte, não apresentando nenhum tipo de submissão a leis 

estabelecidas apenas para a felicidade de todos. Com esses diferentes 

apontamentos, podemos afirmar que nosso viajante fixou como base sua identidade 

e tradições europeias para olhar o "outro". 

No caso de Diderot, todo o investimento do filósofo foi na vivência do viajante 

em um entre-lugar, manifestada na escrita de um relato de viagem, a fim de 

provocar novos signos de identidade e criar uma constestação para o ato de definir 

sua própria ideia de sociedade. 

 

  

 

 

 



 
 

177 
 

3.3 As representações e relações de e com o “outro” nas narrativas de 

Bougainville e Diderot: convergências e divergências entre o autor-viajante e o 

escritor 

 

 

Conforme já apresentado neste trabalho, durante a leitura e/ou a produção de 

um texto, recuperamos partes de nossa bagagem cultural, experiências vividas, 

crenças, ideologias e costumes. Visualizamos na obra de Diderot algumas 

intertextualidades que marcam claramente as águas bebidas por ele para tecer o 

conto filosófico Supplément au voyage de Bougainville. Entre elas, nos chama 

atenção e desperta interesse a análise da fala do velho do Restelo, canto IV, na obra 

Os Lusíadas143, de Luís de Camões, em relação ao item II. Os Adeuses do Ancião, 

presente no Supplément, de Diderot.  

Mas, teria Diderot lido Camões? Entre os anos de 1735 a 1874, a França 

ofereceu aproximadamente duas dezenas de traduções de Os Lusíadas. A 

repercussão da obra data do século XVIII e, em 1735144, Duperron de Castera 

publicou sua tradução em Língua Francesa, em três tomos, em Paris. A partir 

desses dados, podemos constatar o possível acesso que Diderot teve ao Os 

Lusíadas em sua língua materna e sua prática como leitor de Camões a partir da 

tradução. 

 A relação aqui estabelecida entre os textos dos dois escritores se explica pelo 

fato de ambos terem como essência a construção de um discurso em oposição a 

projetos colonialistas. É estranho pensar que encontraríamos esse tipo de discurso 

em uma obra portuguesa que foi produzida a fim de enobrecer as conquistas 

marítimas e que tem como ação principal a descoberta do caminho marítimo para as 

Índias, comandada por Vasco da Gama. O mesmo texto também descreve outros 

episódios da história de Portugal. Porém, todos ou quase todos os enredos têm a 

função de glorificar as ações políticas realizadas pelo povo português nas missões 

ultramarinas.  Nessa obra, também há a presença de Vênus, assim como houve no 

                                            
143

 Os Lusíadas é uma obra poética do escritor Luís Vaz de Camões, considerada 
a epopeia portuguesa por excelência. Foi publicada pela primeira vez em 1572. A obra é composta de 
dez cantos. Porém, neste trabalho, iremos analisar as relações presentes entre o canto IV e o item II 
do texto Supplément au voyage de Bougainville. 
144

 Informações retiradas de: BECHARA, Evanildo e SPINA, Segismundo. Os Lusíadas – Antologia. 
Rio de Janeiro: Grifo-MEC, Col. Littera 5, 1973. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Vaz_de_Cam%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_%C3%A9pica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1572
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_(m%C3%A9trica)
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relato de Bougainville. Mas, desta vez, a deusa ajuda os portugueses com uma 

proteção divina, defendendo os lusitanos da ira de Baco. 

O que nos interessa investigar na obra de Camões, especificamente no canto 

IV, é a fala de um ancião que eleva a voz e manifesta seu posicionamento durante a 

partida das naus de Vasco da Gama do porto de Belém145. O Velho do Restelo 

manifesta sua oposição à viagem às Índias. Ele é descrito da seguinte forma: 

 

 

94  
 

(O Velho do Restelo) 
"Mas um velho d'aspeito venerando, 

Que ficava nas praias, entre a gente, 
Postos em nós os olhos, meneando 
Três vezes a cabeça, descontente, 

A voz pesada um pouco alevantando, 
Que nós no mar ouvimos claramente, 
C'um saber só de experiências feito, 

Tais palavras tirou do experto peito:[...] 
(Grifo meu) (CAMÕES, 1997, p. 155)  

 

 

 

A intertextualidade ocorre quando um ancião, também descontente, ganha 

voz no texto filosófico de Diderot. É no item II. Os Adeuses do Ancião, em que um 

idoso taitiano projeta um presságio sobre o contato dos taitianos com os franceses 

que ali desembarcaram. Entre esses homens, que tão mal farão à população do 

Taiti, estão Bougainville e sua tripulação.  

 

 

Era pai de numerosa família.
146

 À chegada dos europeus, deixou cair 
olhares de desdém sobre eles, sem expressar espanto, nem medo, nem 
curiosidade. Abordaram-no; ele volveu-lhes as costas, retirou-se para 
sua cabana. Seu silêncio e seu cuidado revelavam muito bem seu 
pensamento: gemia, no íntimo, sobre os belos dias de seu país, 
eclipsados. (DIDEROT, 1972, p. 147) 

 

 

                                            
145 Porto localizado na cidade de Lisboa, de onde saíram as embarcações que fizeram as principais 
navegações exploratórias do reino português.  
146 O explorador fala realmente de um ancião que recusou o contato com os brancos. 
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O filósofo se apropria de um ancião citado por Bougainville em seu relato de 

viagem e dá voz e vida a ele em seu conto filosófico. É importante perceber o 

oposição entre a receptividade dos taitianos e a do idoso na chegada do viajante à 

ilha. Enquanto a população está em festa, o ancião já parece saber no que resultará 

essa visita. O mesmo velho é descrito pelo viajante da seguinte forma: 

 

 

Fomos recebidos por uma multidão de homens e mulheres que não 
deixavam, de forma alguma, de nos considerar; os mais ousados 
chegavam a nos tocar e mesmo a afastar nossas roupas, como que para 
verificar se nós éramos feitos como eles: nenhum portava armas, nem 
mesmo pau. Eles não sabiam como expressar a sua alegria por nos 
receber. O chefe do lugar nos levou até sua casa e nos fez entrar. Havia 
ali cinco ou seis mulheres e um velho venerável. [...] o velho era pai de 
nosso anfitrião. Da idade avançada, ele tinha apenas esse aspecto 
respeitável que os anos imprimem sobre uma bela figura: a cabeça 
ornada de cabelos brancos e uma longa barba; todo seu corpo 
nervoso e pleno, não mostrava nenhuma ruga, nenhum sinal de 
decrepitude. Esse homem venerável mal pôde constatar nossa 
chegada; ele se retirou sem responder as nossas civilidades, sem 
demonstrar nem medo, nem espanto, nem curiosidade; longe de 
tomar parte na espécie de êxtase que nossa visão causava a todo 
aquele povo, seu ar contemplativo e preocupado parecia anunciar 
que ele temia que os dias felizes, que passaram para ele em meio ao 
repouso, fossem perturbados pela chegada de uma nova raça.

147
 

(grifo meu) (BOUGAINVILLE,  1989, p. 133-134) 
 
 

 

Retomando a intertextualidade entre os textos do filósofo francês e do escritor 

português, apesar de serem produções de autores de diferentes épocas, 

percebemos que, provavelmente, o Velho do Restelo ajudou na construção das 

ideias e propostas de Diderot, no episódio do discurso do Ancião taitiano. Ambas 

                                            
147 Nous fûmes reçus par une foule d’hommes et de femmes qui ne se lassaient point de nous 

considérer; les plus hardis venaient nous toucher, ils écartaient même nos vêtements, comme pour 
vérifier si nous étions absolument faits comme eux: aucun ne portait d’armes, pas même de batons. 
Ils ne savaient comment exprimer leur joie de nous recevoir. Le chef de ce canton nous conduisit 
dans sa maison et nous y introduisit. Il y avait dedans cinq ou six femmes et un vieillard vénérable. [...] 
Le vieillard était père de notre hôte. Il n’avait du grand âge que ce caractère respectable 
qu’impriment les ans sur une belle figure: sa tête ornée de cheveux blancs et d’une longue 
barbe, tout son corps nerveux et rempli, ne montraient aucune ride, aucun signe de 
decrepitude. Cet homme vénérable parut s’apercevoir à peine de notre arrivée; il se retira 
même sans répondre à nos caresses, sans témoigner ni frayeur, ni étonnement, ni curiosité: 
fort éloigné de prendre part à l’espèce d’extase que notre vue causait à tout ce peuple, son air 
rêveur et soucieux semblait annoncer qu’il craignait que ces jours heureux, écoulés pour lui 
dans le sein du repôs, ne fussent troublés par l’arrivée d’une nouvelle race. (grifo meu) 
(BOUGAINVILLE,  1989, p. 133-134) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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personagens representam oposição ao expansionismo e às navegações, 

representações dos interesses da burguesia e da monarquia europeia.  
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—"Ó glória de mandar! Ó vã cobiça 

Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 
Ó fraudulento gosto, que se atiça 

C'uma aura popular, que honra se chama! 
Que castigo tamanho e que justiça 

Fazes no peito vão que muito te ama! 
Que mortes, que perigos, que tormentas, 

Que crueldades neles experimentas! 
 
 

96 
 

— "Dura inquietação d'alma e da vida, 
Fonte de desamparos e adultérios, 

Sagaz consumidora conhecida 
De fazendas, de reinos e de impérios: 

Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 
Sendo dina de infames vitupérios; 

Chamam-te Fama e Glória soberana, 
Nomes com quem se o povo néscio engana! 

(grifo meu) 
(CAMÕES, 1997, p. 156-157) 

 
 

 

Todos os apontamentos feitos pelo Velho do Restelo à sua gente também são 

feitos pelo Ancião taitiano ao povo do Taiti, principalmente em relação às desgraças 

que acompanham os europeus em suas visitas às novas terras. 

 

 

Quiseste as nossas jovens? Exceto as que não dispõem ainda do 
privilégio de exibir o rosto e o colo, as mães te apresentaram as outras 
totalmente nuas; eis-te possessor da tenra vítima do dever hospitaleiro; 
juncou-se, para ela e para ti, a terra de folhas e de flores; os músicos 
afinaram seus instrumentos; nada perturbou a doçura, nem estorvou a 
liberdade de tuas carícias, nem das delas. Cantou-se o hino, o hino que 
te exortava a ser homem, que exortava nossa filha a ser mulher, e 
mulher complacente e voluptuosa. Dançou-se em redor de teu leito; e foi 
ao sair dos braços dessa mulher, após ter provado sobre o seio dela a 
mais doce ebriedade, que lhe mataste o irmão, o amigo, o pai, talvez. 
Agiste pior ainda; observa por esse lado; vê esse contorno eriçado de 
flechas; essas armas que só haviam ameaçados nossos inimigos, vê 
como estão voltadas contra nossos próprios filhos: vê as desgraçadas 
companheiras de nossos prazeres; vê a tristeza delas; vê a dor de seus 
pais; vê o desespero de suas mães: é aí que se acham condenadas a 
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perecer ou por nossas mãos, ou pelo mal que lhes deste. Afasta-te, a 
menos que teus olhos cruéis se comprazam com espetáculos de morte: 
afasta-te; vai, e possam os mares culpados, que te pouparam em tua 
viagem, absorver-te. e nos vingar, engolindo-te antes de teu retorno! E 
vós, taitianos, reentrai em vossas cabanas, reentrai todos; e que estes 
indignos estrangeiros não ouçam à sua partida senão a onda que muge, 
e não vejam senão a espuma com que seu furor embranquece a 
margem deserta! (DIDEROT,  1972, p. 148) 

 

 

Além das infelicidades e da cobiça, o Velho do Restelo aponta a corrida dos 

portugueses pela fama e denuncia que toda essa glória de Portugal é feita a partir 

de: "Que mortes, que perigos, que tormentas / Que crueldades neles 

experimentas!". Segundo António Sérgio:   

 

 

Os portugueses, avançando, assolavam a costa meridional da Arábia: 
por isso a cidade se premunira para a luta, e um sem-número de navios 
se acumulara no porto. As seis naus portuguesas apareceram por fim, [ -
negras, artilhadas, rudes, - ] e lançaram as âncoras entre a floresta dos 
mastros...[ao verem-nas, suspendeu-se a vida;] o terror pesou; [o medo 
sobrepairante oprimia os peitos, em que flutuavam frígidas 
interrogações]. Albuquerque exigiu do soberano que se declarasse 
vassalo de Portugal. [No silêncio aterrado,] a resposta tardia... Súbito, 
estoira um berro, e ribomba a salva do seus canhões. Encheu-se o porto 
de um clamor multímodo. [Sem perder um tiro, -] bombardeou, 
desmantelou, incendiou, desfez, [...]. Foi um louco inferno que 
durou um dia; as águas cobriram-se de um caos boiante. O sultão, 
aniquilado, consentiu na construção de uma fortaleza, e pagou o tributo 
de quinze mil xerafins. (SÉRGIO, 1983, p. 74-75) (Grifo meu) 

 

 
 
 

A fama e a glória exaltadas por Camões em suas páginas de Os Lusíadas 

também são denunciadas pelos custos de suas conquistas. A violência e as 

crueldades utilizadas para os triunfos experimentados pelos portugueses são 

abordadas no discurso da fala do Velho do Restelo. O objetivo dessa delação 

também é explicado pelo próprio velho: "Chamam-te Fama e Glória soberana, 

Nomes com quem se o povo néscio engana!". O povo ignorante engana-se com a 

notoriedade das conquistas portuguesas e é atráves da fala da personagem do 

Velho do Restelo que esse mesmo povo estúpido passa a conhecer as vergonhas 

realizadas no além-mar.  
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O mesmo papel exerce o Ancião Taitiano. No texto de Diderot, é ele o 

responsável por denunciar as mazelas trazidas por Bougainville e sua equipe ao 

entrarem em contato com a população taitiana. 

 

 

À partida de Bougainville, quando os habitantes acorriam em multidão à 
margem, agarravam-se ao vestuário dele, apertavam seus camaradas 
entre os braços, e choravam, o velho avançou com ar severo e disse: 
“Chorai, infelizes taitianos! chorai; mas que seja pela chegada, e não 
pela partida desses homens ambiciosos e malvados: um dia, vós os 
conhecereis melhor. Um dia, voltarão, com o pedaço de madeira que 
vedes preso na cintura deste, em uma mão, e com o ferro que pende à 
ilharga daquele, em outra, para vos encadear, vos degolar, ou vos 
sujeitar às suas extravagâncias e a seus vícios; um dia servireis às 
ordens deles, tão corrompidos, tão vis, tão infelizes como eles. Mas eu 
me consolo; toco ao fim de minha carreira; e a calamidade que vos 
anuncio, eu não a verei. Ó taitianos! meus amigos! haveria um meio de 
escapardes a um funesto porvir; mas preferiria antes morrer a vô-lo 
aconselhar. Que eles se afastem, e que vivam”. (DIDEROT,  1972, p. 
150) 

 

 

É no mesmo cenário de partida das naus de Vasco da Gama e de 

Bougainville, que, respectivamente, Camões e Diderot situam seus anciões para 

proferirem seus discursos aos membros de suas comunidades. Por serem pessoas 

idosas, poderíamos interpretar a cena como uma expressão de conservadorismo e, 

ao mesmo tempo, a oposição entre o novo e o antigo; presente e passado.  

Porém, o mais importante é o que nos revelam os anciões aqui em destaque 

e a intencionalidade do discurso de cada um. A epopeia que exalta as grandes 

navegações e feitos portugueses também enaltece o Velho  que abre os olhos da 

população para a capacidade da vaidade, por cobiça de fama e glória, de 

transformar o presente em um futuro sombrio.  
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—"A que novos desastres determinas 

De levar estes reinos e esta gente? 
Que perigos, que mortes lhe destinas 

Debaixo dalgum nome preminente? 
Que promessas de reinos, e de minas 

D'ouro, que lhe farás tão facilmente? 
Que famas lhe prometerás? que histórias? 

Que triunfos, que palmas, que vitórias? 
(CAMÕES, 1997, p. 158) 
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O mesmo pensamento e discurso aparecem na obra de Diderot através do 

ancião que prevê as atrocidades e malefícios causados pelos navegantes-

exploradores.  

 

 

[...] Nós somos livres; e eis que tu fincaste em nosso solo o título de 
nossa futura escravidão. Tu não és nem deus, nem demônio: quem és 
então, para fazer escravos? Oru! tu que entendes a língua desses 
homens aí, dize a todos nós, como disseste a mim, o que eles 
escreveram nesta lâmina de metal: ‘Este país é nosso.’

148
 Este país é 

teu! E por quê? Porque puseste o pé nele? Se um taitiano 
desembarcasse um dia em vossas costas, e se gravasse numa de 
vossas pedras ou na casca de uma de vossas árvores: ‘Este país é dos 
habitantes do Taiti’, o que acharias? Tu és o mais forte! E o que tem 
isso? Quando te tiraram uma das desprezíveis bagatelas de que tua 
embarcação está cheia, bradaste, te vingaste; e no mesmo instante 
projetaste, no fundo de teu coração, o roubo de todo um país. Tu não és 
escravo: prefererias a morte a sê-lo, e queres nos assujeitar. Crês 
portanto que o taitiano não sabe defender sua liberdade e morrer? 
Aquele de quem queres te apoderar como de um bruto, o taitiano, é teu 
irmão. (DIDEROT, 1972, p. 149) 

  

 

A intertextualidade é evidente nas amostras acima. O Velho do Restelo e o 

Ancião taitiano apresentam a mesma perspectiva. O primeiro direciona seu discurso 

à população portuguesa que chora durante a partida das naus de Vasco da Gama 

(população essa representante daqueles que vão ao mar com a finalidade de trazer 

riquezas e descobertas de novas terras). Ele sinaliza os males provenientes da 

ambição por fama e glória. Já o segundo demonstra ao seu povo todas as 

dificuldades que encontrarão após o contato com os franceses. Sua fala é 

direcionada àqueles que estão em terras a serem “descobertas” e exploradas e aos 

que desonram essa gente. 

 

 

Vós sois dois filhos da natureza; que direito tens tu sobre ele que ele não 
tenha sobre ti? Tu vieste; nós nos atiramos sobre tua pessoa? Pilhamos 
o teu navio? Nós te prendemos e te expusemos às flechas de nossos 
inimigos? Nós te associamos em nossos campos ao trabalho de nossos 
animais? Nós respeitamos nossa imagem em ti. Deixa-nos os nossos 
costumes; são mais sábios e mais honestos que os teus; não queremos 
trocar o que chamas nossa ignorância por tuas inúteis luzes. Tudo o que 
nos é necessário e bom, nós o possuímos. Somos nós dignos de 
desprezo, porque não soubemos criar para nós necessidades 

                                            
148 Nota do autor: Bougainville, em nome de Luís XV, tomou posse da terra. 
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supérfluas? Quando temos fome, temos o que comer; quando temos frio, 
temos com que nos vestir. Tu entraste em nossas cabanas, o que faltava 
nelas, em tua opinião? Persegue até onde quiseres isso que denominas 
comodidades da vida; mas permite a seres sensatos que se detenham, 
quando não teriam a obter, da continuação de seus penosos esforços, 
senão bens imaginários. Se nos persuades a transpor o estreito limite da 
necessidade, quando findaremos de trabalhar? Quando fruiremos? Nós 
tornamos a soma de nossas fadigas anuais e diárias menor possível, 
porque nada nos parece preferível ao repouso. Vai a teu país te agitar, te 
atormentar quanto quiseres; deixa-nos descansar: não nos metas na 
cabeça nem tuas necessidades factícias, nem tuas virtudes quiméricas. 
(DIDEROT,  1972, p. 150) 

 

 

O Velho do Restelo aponta para todas as formas de devassidão causadas em 

nome da reputação e quantas mais atrocidades estarão por vir a fim de tornar 

nobres as ações portuguesas. No entanto, o sofrimento previsto pelo Velho não é 

somente para a coroa portuguesa, mas também para os habitantes de outras 

localidades dominadas pelos viajantes europeus. Segundo Pereira: 

 

 

Destacamos, na estrofe 96, a reflexão moralizante acerca dos males 
advindos da mesquinhez do espírito que se deixa envolver pela ilusão 
dos valores fúteis (fama e glória), fontes de corrupção, de desagregação 
social (adultério) da ordem social e da economia, em nome dos quais se 
comete as mais indignas imoralidades e destruição. Na estrofe 97, é 
lançado o questionamento direto e intempestivo de tal conduta, 
indagando até onde serão os portugueses capazes de arriscar o destino 
dos reinos e das nações. Aqui entendendo o plural de reino significando 
tanto a coroa portuguesa como aqueles reinos que são conquistados e 
submetidos à exploração, à escravidão e à dizimação. Nesta perspectiva 
de pessimismo, o Velho questiona “A que novos desastres 
determinas/De levar estes reinos e esta gente?/que perigos, que mortes 
lhes destinas [...]? (vv. 1 a 3)" (PEREIRA, 2005, p. 112) 

 

 

Tanto o velho do Restelo quanto o ancião de Diderot mostram as previsões 

do que de fato aconteceu nos períodos de colonização e servem como anunciadores 

do mal que está por vir. Nos dois textos, eles podem ser considerados porta-vozes 

de sabedoria e experiência. Com grande sapiência, o velho taitiano de Diderot ilustra 

como a pureza e a inocência de sua população foi anulada após a chegada de 

Bougainville e seus marinheiros.  
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Há apenas um momento, a jovem taitiana se abandonava aos 
transportes, aos abraços do jovem taitiano; esperava com impaciência 
que a mãe (autorizada pela idade núbil) lhe erguesse o véu e lhe 
pusesse a nu o colo. Ela sentia-se orgulhosa por excitar os desejos, e 
por atrair os olhares amorosos do desconhecido, de seus parentes, de 
seu irmão; aceitava sem terror e sem vergonha, em nossa presença, em 
meio de um círculo de inocentes taitianos, ao som das flautas, entre as 
danças, as carícias daquele que seu jovem coração e a voz secreta de 
seus sentidos lhe designavam. A idéia de crime e o perigo da moléstia 
entraram contigo entre nós. Nossos gozos, outrora tão doces, são 
acompanhados de remorsos e de horror. Esse homem negro, que está 
perto de ti, que me escuta, falou a nossos rapazes; não sei o que disse a 
nossas filhas; mas nossos rapazes hesitam; mas nossas filhas 
enrubescem. Embrenha-te, se quiseres, na floresta escura na companhia 
perversa de teus prazeres; mas concede aos bons e simples taitianos 
que se reproduzam sem pejo, à face do céu e à plena luz. Que 
sentimento mais honesto e mais grandioso poderias colocar no lugar 
daquele que nós lhes inspiramos, e que os anima? Eles pensam que o 
momento de enriquecer a nação e a família com um novo cidadão é 
chegado, e se glorificam com isso. Eles comem para viver e crescer; 
crescem para multiplicar-se, e não vêem nisso nem vício, nem vergonha. 
Escuta a série de tuas perversidades. Apenas te mostraste entre eles, e 
eles tornaram-se ladrões. Apenas desceste em nossa terra e ela 
fumegou de sangue. (DIDEROT,  1972, p. 151) 

 

 

A figura do velho ainda permanece como aquele que dá os bons conselhos 

por ter maior vivência. No relato de Bougainville, é a figura do velho que acompanha 

o filho, chefe do povoado, para fazer a negociação sobre o acampamento em terra 

firme e sobre a quantidade de dias que a tripulação ficaria naquela região.  

 

 

No dia 7 pela manhã, o chefe, cujo nome é Ereti, subiu a bordo. [...] à 
tarde, eu desci com armas e bagagens, e nós começamos a instalar o 
acampamento, nas margens de um pequeno rio no qual nós nos 
abasteceríamos de água. Ereti viu a tropa sob as armas e os 
preparativos do acampamento sem parecer, inicialmente, surpreso ou 
descontente. Entretanto, algumas horas depois, veio até mim, 
acompanhado de seu pai e dos membros mais importantes do local, 
que haviam feito considerações com ele a nosso respeito, e me fez 
entender que nossa permanência em terra os desagradava, que nos era 
permitido descer para a terra durante o dia o quanto quiséssemos, mas 
que era preciso passar a noite a bordo de nossos navios. Eu insisti sobre 
a instalação do acampamento, fazendo com que compreendessem que 
ele era necessário para conseguirmos água, madeira e tornar mais 
fáceis as trocas entre as duas nações. Deliberaram, então, em um 
segundo conselho, na saída do qual Ereti veio me perguntar se 
permaneceríamos ali para sempre, ou se pretendíamos partir, e em 
quanto tempo. Eu lhe respondi que levantaríamos velas em dezoito dias 
e, em sinal desse número, eu lhe dei dezoito pedrinhas [...] Um homem 
grave, e que parecia ter peso no conselho, desejava reduzir em nove os 
dias de nosso acampamento. Eu insistia no número que tinha pedido e, 



 
 

186 
 

enfim, eles consentiram. A partir desse momento, a alegria se 
restabeleceu [...].

149
 (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 135-136) 

 

 

Os anciões, que advertem os outros membros de suas aldeias, tornam-se 

uma alegoria na crítica sobre o expansionismo Europeu no molde das cruzadas150, 

ou seja, pela guerra, e opõem-se a qualquer outra forma de dominação de outros 

povos legitimada pela religião.  

Camões, em seus versos: “Que mortes, que perigos, que tormentas, Que 

crueldades neles experimentas”, desvela a assombrosa estrutura utilizada para a 

expansão portuguesa. As guerras sangrentas e os extermínios dos povos 

encontrados nos lugares ditos “descobertos” pelos colonizadores eram comuns e, 

aos poucos, foram substituídos pelo modelo de comércio, na base de trocas. 

O mesmo é destacado no conto de Diderot (1972, p. 152): “Um dia, voltarão, 

com o pedaço de madeira que vedes preso na cintura deste, em uma mão, e com o 

ferro que pende à ilharga daquele, em outra, para vos encadear, vos degolar, ou vos 

sujeitar às suas extravagâncias”. Ainda sobre a hostilidade, o ancião salienta: 

 

 

O taitiano que correu a teu encontro, que te acolheu, que te recebeu 
gritando: Taio! amigo, amigo, tu o mataste. E por que o mataste? Porque 
ele fora seduzido pelo brilho de teus pequenos ovos de serpente. Ele te 
dava seus frutos; ele te oferecia sua mulher e sua filha; ele te cedia sua 
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 “Le 7 au matin, le chef, dont le nom est Ereti, vint à bord.[...] Je descendis l’après-midi avec 
armes et bagages, et nous commençâmes à dresser le camp sur les bords d’une petite rivière où 
nous devions faire notre eau. Ereti vit la troupe sous les armes et les préparatifs du campement sans 
paraître d’abord surpris ni mécontent. Toutefois, quelques heures après, Il vint à moi, accompagné 
de son père et des principaux du canton qui lui avaient fait des représentations à cet égard, et me fit 
entendre que notre séjour à terre leur déplaisait, que nous étions les maîtres d’y venir le jour tant que 
nous voulions, mais qu’il fallait coucher la nuit à bord de nos vaisseaux. J’insistai sur l’établissement 
du camp, lui faisant comprendre qu’il nous était nécessaire pour faire de l’eau, du bois, et rendre plus 
faciles les échanges entre les deux nations. Ils tinrent alors un second conseil, à l’issue duquel Ereti 
vint me demander si nous resterions ici toujours, ou si nous comptions repartir, et dans quel temps. Je 
lui répondis que nous mettrions à la voile dans dix-huit jours, en signe duquel nombre je lui donnai dix-
huits petites pierres[...] Un homme grave, et qui paraissait avoir du poids dans le conseil, voulait 
réduire à neuf les jours de notre campement; j’insistait pour le nombre que j’avais demande, et enfin 
ils y consentirent. De ce moment la joie se rétablit[...]” (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 2001, p. 135-136) 
(Trad. Sandra Regina Guimarães) 
150

 Conforme Hilário Franco Júnior, na obra As cruzadas, um dos intuitos dos conflitos entre Europa e 
o Oriente era a busca de novas terras para atenderem a necessidade de produção europeia e, 
consequentemente, o dizimo recolhido pela igreja. Assim, os europeus católicos entraram em guerra 
contra os mulçumanos na Península Ibérica, Norte da África e Oriente Médio em busca de novas 
possessões. Para essa empreitada os reinos europeus deveriam evitar guerras entre si focando 
apenas na expansão para o Oriente, usando o discurso da tomada da “Terra Santa” como legit imador 
das guerras em outros territórios.  
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cabana: e tu o mataste por um punhado desses grãos, que ele apanhava 
sem te perguntar. E este povo? Ao fragor de tua arma mortífera, o terror 
se apoderou dele; e ele se refugiou na montanha.

151
 Mas crê que não 

tardaria descer; crê que num instante, sem mim, teríeis perecido todos. 
Ah! por que os aplaquei? Por que os contive? Por que os contenho ainda 
neste momento? Eu o ignoro; pois não mereces nenhum sentimento de 
piedade; pois tens uma alma feroz que não a experimenta nunca. Tu 
passeaste, tu e os teus, em nossa ilha; tu foste respeitado; tu desfrutaste 
de tudo; tu não deparaste em teu caminho nem barreira, nem recusa [...] 
(DIDEROT, 1972, p. 152) 

 

 

O trecho destacado evidencia como era violenta e brutal a presença dos 

homens responsáveis pelos projetos coloniais e como permaneceram na memória 

coletiva, sendo recuperados em textos literários em forma de crítica. As mortes 

mencionadas pelo velho taitiano também são registradas no relato de Bougainville: 

 

 

No dia 10, um insular foi assassinado, e as pessoas do país vieram 
se queixar dessa morte. Enviei alguns à casa para onde o cadáver 
tinha sido levado; viu-se efetivamente que o homem tinha sido 
morto por um disparo. Entretanto, não deixávamos que nenhum dos 
nossos saíssem com armas de fogo, nem dos barcos, nem do 
recinto do acampamento. Fiz, sem sucesso, as mais minuciosas 
buscas para conhecer o autor desse infame assassinato. Os insulares 
acreditaram, sem dúvida, que seu compatriota havia cometido um erro, 
pois continuaram a vir ao nosso quartel com a confiança de costume.

152
 

(grifo meu) (BOUGAINVILLE,  1989, p. 140) 

 

 

Logo constatada a morte por arma de fogo, o discurso do viajante é em 

defesa de seus homens, caso houvesse algum tipo de acusação.  No entanto, esse 

não foi um caso isolado. Alguns dias depois, outras vítimas da violência surgiram:  

 

 

                                            
151

 Nota do autor: Um incidente com soldados determinou a fuga da população, brutal e tragicamente 
surpreendida. 
152 Le 10, il y eut un insulaire tué, et les gens du pays vinrent se plaindre de ce meurtre. 

J’envoyai à la où avait été porté le cadavre; on vit effectivement que l’homme avait été tué d’un 
coup de feu. Cependant on ne laissait sortir aucun de nos gens avec des armes à feu, ni des 
vaisseaux, ni de l’enceinte du camp. Je fis sans succès les plus exactes perquisitions pour 
connaître l’auteur de cet infâme assassinat. Les insulaires crurent, sans doute, que leur compatriote 
avait eu tort; car ils continuèrent à venir à notre quartier avec leur confiance accoutumée. (grifo meu) 
(BOUGAINVILLE,  1989, p. 140) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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[...] Uma desgraça nunca chega sozinha: como todos nós estávamos 
ocupados com um trabalho no qual nossa salvação estava atrelada, 
vieram me advertir que havia três insulares mortos ou feridos por 
disparos de baionetas em suas casas, que o alarme se espalhara pelo 
país, que os velhos, as mulheres e as crianças fugiram para as 
montanhas levando suas bagagens e até os cadáveres dos mortos e 
que, talvez, fôssemos atacados por um exército desses homens furiosos. 
Tal era, pois, nosso temor da guerra em terra, no mesmo instante em 
que nossos dois navios estavam a ponto de serem lançados sobre ela. 
Eu desci para o acampamento e, em presença do chefe, fiz com que 
quatro soldados suspeitos de serem os autores do crime fossem presos; 
esse procedimento pareceu contentá-los.

153
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 

141) 

 

 

Diante dessas mortes, algumas previsões feitas pelo ancião do Supplément 

se concretizaram: “Chorai, infelizes taitianos! chorai; mas que seja pela chegada, e 

não pela partida desses homens ambiciosos e malvados: um dia, vós os 

conhecereis melhor." (DIDEROT, 1972, p. 153). Bougainville narra a cena das 

taitianas que sofrem e acusam os franceses de serem seus amigos, mas matam sua 

gente. 

 

 

Quando amanheceu, nenhum índio se aproximou do acampamento, não 
se viu nenhuma piroga navegando, encontramos as casas vizinhas 
abandonadas, todo o país parecia um deserto. O príncipe de Nassau, 
que com quatro ou cinco homens apenas havia se distanciado mais, com 
o objetivo de encontrar alguns insulares e tranquilizá-los, encontrou um 
grande número deles com Ereti, a cerca de uma légua do acampamento. 
Assim que o chefe reconheceu o senhor de Nassau, veio até ele com ar 
consternado. As mulheres desoladas se jogaram a seus pés, elas 
beijavam suas mãos chorando e repetindo várias vezes: Tayo mate, 
vocês são nossos amigos e nos matam. À custa de demonstrações de 
afeto e de amizade, ele conseguiu reconquistá-los. Eu vi, de bordo, uma 
multidão de gente correr para o alojamento [...]. Logo, desci com uma 
variedade de tecidos de seda e utensílios de toda espécie; eu os 
distribuía aos chefes, demonstrando minha dor sobre o desastre ocorrido 
na véspera e assegurando-lhes que ele seria punido.

154
 (grifo meu) 

(BOUGAINVILLE,  1989, p.143) 

                                            
153 [...] Un malheur n’arrive jamais seul: comme nous étions tous occupés d’un travail auquel était 

attaché notre salut, on vint m’avertir qu’il avait eu trois insulaires tués ou blessés dans leurs cases à 
coups de baïonnettes, que l’alarme était répandue dans le pays, que les vieillards, les femmes et les 
enfants fuyaient vers les montaignes emportant leurs bagages et jusqu’aux cadavres des morts, et 
que peut-être allions-nous avoir sur les bras une armée de ces hommes furieux. Telle était donc notre 
position de craindre la guerre à terre au même instant où les deux navires étaient dans le cas d’y être 
jetés. Je descendis au camp, et en présence du chef je fis mettre aux fers quatre soldats soupçonnés 
d’être les auteurs du forfait; ce procédé parut les contenter. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 141) (Trad. 
Sandra Regina Guimarães) 
154 [...] lorsque le jour était venu, aucun Indien ne s’était approché du camp, on n’avait vu naviguer 

aucune pirogue, on avait trouvé les maisons voisines abandonnées, tout le pays paraissait un désert. 
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Além das mortes, os taitianos passam a conhecer outras formas de violência 

e ações não praticadas por eles antes da chegada dos europeus, como por 

exemplo: o roubo. Sobre esses comportamentos negativos, Bougainville relata:  

 

 

[...] não parece que o roubo seja comum entre eles. Não fecham nada 
em suas casas, tudo está em terra ou pendurado, sem fechaduras nem 
guardas. Sem dúvidas, a curiosidade por objetos novos excitava neles 
violentos desejos e, além disso, em todos os lugares existem canalhas. 
Haviam roubado nas duas primeiras noites, apesar das sentinelas e das 
patrulhas que, inclusive, haviam atirado algumas pedras. Os ladrões se 
escondiam em um pântano coberto de ervas e junco [...] Nós o limpamos 
em parte, e eu ordenei ao oficial de guarda que atirasse nos ladrões que 
viessem dali em diante. O próprio Ereti me disse para fazê-lo, mas ele 
teve bastante cuidado de mostrar várias vezes onde estava sua casa, 
recomendando bem para atirar na direção oposta. [...] fora o roubo, tudo 
ocorreu da maneira mais amistosa.

155
 (BOUGAINVILLE,  1989, p. 137-

138) 
 
 

 

Assim como o Velho do Restelo, o velho taitiano testemunha o mal que 

acompanha as visitas dos europeus às novas terras. Outras intertextualidades e 

leituras são encontradas no discurso proferido pela personagem Ancião. A partir de 

agora, examinaremos, na citação da fala do Ancião, outras referências a textos que 

possam ter contribuído para a construção do item II. Os adeuses do Ancião.   

                                                                                                                                        
Le Prince de Nassau, lequel avec quatre ou cinq hommes seulement s’était éloigné davantage, dans 
le dessein de rencontrer quelques insulaires et de les rassurer, en trouva un grand nombre avec Ereti 
environ à une lieue du camp. Dès que ce chef eut reconnu M. de Nassau, il vint à lui d’un air 
consterné. Les femmes éplorées se jetèrent à ses genoux, elles lui baisaient les mains en 
pleurant et en répétant plusieurs fois: Tayo, mate, vous êtes nos amis et vous nous tuez. A 
force de caresses et d’amitié il parvint à les ramener. Je vis du bord une foule de peuple accourir au 
quartier[...] Je descendis aussitôt avec un assortiment d’étoffes de soie et des outils de toute espèce; 
je les distribuai aux chefs, en leur témoignant ma douleur du desastre arrivé la veille et en les 
assurant qu’il serait puni. (grifo meu) (BOUGAINVILLE,  1989, p.143) (Trad. Sandra Regina 
Guimarães) 
155 [...]il ne semble pas que le vol soit ordinaire entre eux. Rien ne ferme dans leurs maisons, tout y 

est à terre ou suspendu, sans serrure ni gardiens. Sans doute la curiosité pour des objets nouveaux 
excitait en eux de violents désirs, et d’ailleurs il y a partout de la canaille. On avait volé les deux 
premières nuits, malgré les sentinelles et les patrouilles auxquelles on avait même jeté quelques 
pierres. Les voleurs se cachaient dans un marais couvert d’herbes et de roseaux[...] On le nettoya en 
partie, et j’ordonnai à l’officier de garde de faire tirer sur les voleurs qui viendraient dorénavant. Ereti 
lui-même me dit de le faire, mais il eut grand soin de montrer plusieurs fois où était sa maison, en 
recommandant bien de tirer du côté opposé.[...] Au vol près, tout se passait de la manière la plus 
aimable. (BOUGAINVILLE,  1989, p. 137-138) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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A primeira análise parte da passagem: “Depois, dirigindo-se a Bougainville, 

acrescentou: “E tu, chefe dos bandidos que te obedecem, afasta prontamente teu 

navio de nossa costa [...]" (grifo meu) (DIDEROT, 1972, p. 138). O chefe dos 

bandidos, representado, na fala do Ancião, por Bougainville, nos remete ao episódio 

vivenciado por Cristovão Colombo e relembrado por Todorov em A conquista da 

América: a questão do outro.  A alusão ao termo bandidos é feita baseada na 

experiência de trocas injustas que muitos colonizadores estabeleceram com nativos. 

No caso de Colombo, Todorov comenta:  

 

 

[...] Colombo não se cansa de elogiar a generosidade dos índios que dão 
tudo por nada. Uma generosidade que, às vezes, parece-lhe beirar a 
burrice: por que apreciam igualmente um pedaço de vidro e uma moeda? 
Uma moeda pequena e uma de ouro? “Dei”, escreve, “muitas outras 
coisas de pouco valor que lhes causaram grande prazer” (“Diário”, 
11.10.1492). “Tudo o que têm, dão em troca de qualquer bagatela que se 
lhes ofereça, tanto que aceitam na troca até mesmo pedaços de tigela e 
taças de vidro quebradas” (13.10.1492)”” (TODOROV, 1993, p. 37) 

 

 

 Colombo reconhece que as trocas eram escandalosas, pela diferença de 

valor que os objetos trocados tinham e ainda adjetivou os nativos de burros por 

aceitarem tais permutas.  Bougainville também reconhece que as trocas feitas com 

os taitianos não passavam de mixaria para os franceses. 

 

 

Logo, mais de cem pirogas de diferentes tamanhos e todas com forquilha 
de brandal, rodearam os dois navios. Elas estavam carregadas de cocos, 
de bananas e de outras frutas do país. A troca desses frutos, 
deliciosos para nós, por toda sorte de bagatelas foi feita de boa fé, 
mas sem que nenhum dos insulares quisesse subir a bordo. Era 
preciso entrar em suas pirogas ou mostrar de longe os objetos de troca. 
Quando estávamos de acordo, enviávamos para eles através de uma 
corda um cesto ou uma rede [...]

156
 (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, 

p. 152) 
 

 

                                            
156 “Bientôt plus de cent pirogues des grandeurs différentes, et toutes à balancier, environnèrent les 

deux vaisseaux. Elles étaient chargées de cocos, de bananes et d’autres fruits du pays. L’échange 
de ces fruits délicieux pour nous contre toutes sortes de bagatelles se fit avec bonne foi, mais 
sans qu’aucun des insulaires voulût monter à bord. Il fallait entrer dans leurs pirogues ou montrer 
de loin les objets d’échange; lorsqu’on était d’accord, on leur envoyait au bout d’une corde un panier 
ou un filet [...] (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 152) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
 



 
 

191 
 

Porém, o viajante não atentou para uma outra leitura que poderíamos ter 

deste ato aceito por ambas as partes. O que parecia de fato uma troca, mesmo que 

injusta aos olhos de Colombo ou de Bougainville, demonstra que os dois apenas 

consideram a perspectiva de valores europeus, o que configura-se como um caso de 

etnocentrismo.  

Não muito distante dessa ideia, Diderot também usa a representação do 

ancião como personagem que ratifica a mesma perspectiva indicada por Colombo. A 

troca de presentes, os agrados e a simpatia dos europeus não fizeram o ancião se 

calar ou se enganar em suas previsões sobre o mal que iria se estabelecer com a 

recepção desses indivíduos. Bougainville retrata como os primeiros contatos foram 

realizados entre sua tripulação e os taitianos: 

 

 

No dia 2 de abril, às dez horas da manhã, percebemos, no norte-
nordeste, uma montanha alta e bastante íngreme que nos pareceu 
isolada; eu a chamei de Boudoir ou pico da Boudeuse. Corríamos em 
direção ao Norte, a fim de reconhecê-la, quando avistamos uma outra 
terra no oeste quarto noroeste, cuja costa, não menos elevada, oferecia 
a nossos olhos uma extensão indeterminada. Tínhamos a necessidade 
urgente de uma escala que nos fornecesse madeira e reabastecimento, 
e nos vangloriávamos de encontrá-los nesta terra. [...] Durante a noite do 
dia 3 para o dia 4,  navegamos em zigue zague para chegar ao norte. Os 
fogos que vimos, com alegria, brilhar de todas as partes da costa nos 
indicaram que ela era habitada. No dia quatro, quando a aurora 
despontou, percebemos que as duas terra que, na véspera, nos 
pareceram separadas, estavam unidas por uma terra mais baixa que se 
curvava em arco e formava uma baía aberta ao nordeste. Corremos a 
plenas velas em direção a terra, acompanhando o vento dessa baía, 
quando percebemos uma piroga que vinha de alto mar e navegava em 
direção à costa, servindo-se de suas velas e de seus remos. Ela passou 
a nossa frente e se juntou a uma infinidade de outras que, de todas as 
partes da ilha, corriam diante de nós. Uma delas precedia as outras; ela 
era conduzida por doze homens nus que nos apresentaram ramos de 
bananeiras, e suas demonstrações atestavam que, ali, aquele era o 
ramo de oliveira. Nós respondemos a eles com todos os signos de 
amizade que nos ocorreram; então, eles abordaram o navio e um 
deles, notável por sua enorme cabeleira eriçada em feixes, 
ofereceu-nos com o seu ramo da paz um leitãozinho e um regime de 
bananas. Nós aceitamos seu presente, que ele amarrou em uma 
corda que lhe jogamos; demos a ele bonés e lenços, e esses 
primeiros presentes foram a prova de nossa aliança com aquele 
povo.

157
 (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 126-128) 

                                            
157 Le 2 avril, à dix heures du matin, nous aperçûmes dans le nord-nord-est une montagne haute et 

fort escarpée qui nous parut isolée; je la nommai le Boudoir ou le pic de la Boudeuse. Nous courions 
au nord pour la reconnaître, lorsque nous eûmes la vue d’une autre terre dans l’ouest-quart-nord-
ouest, dont la côte non moins élevée offrait à nos yeux une étendue indéterminée. Nous avions le plus 
urgent besoin d’une relâche qui nous procurât du bois et des rafraîcheissements, et on se flattait de 
les trouver sur cette terre.[...] Pendant la nuit du 3 au 4, nous louvoyâmes pour nous élever dans le 
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Bougainville também relata os trabalhos prestados pelos taitianos aos 

franceses e mostra o interesse pela exploração a partir do corte da madeira. Mesmo 

sem mencionar qual espécie de árvore era cortada, ele nos faz relembrar outros 

viajantes que tiveram o mesmo interesse despertado, principalmente depois da 

descoberta do "ouro vermelho". Vale ressaltar que a espécie pau-brasil foi motivo de 

disputa entre diversas nações que tentaram ter o monopólio da extração do produto 

em várias partes do mundo. Sobre essas atividades, Bougainville conta: 

 

 

[...] Nesse mesmo dia, pedi ao chefe que me indicasse a floresta que eu 
poderia abater. [...] Ereti marcou as árvores que eu poderia cortar e me 
indicou, inclusive, de que lado era necessário fazer com que caíssem ao 
abatê-las. Além disso, os insulares nos ajudavam muito em nossos 
trabalhos; nossos operários abatiam as árvores e as transformavam em 
toras que os habitantes locais transportavam para os navios; eles 
ajudavam inclusive a fazer o abastecimento de água, enchendo os 
recipientes e levando-os até as chalupas. Como salário, dávamos a eles 
pregos em número proporcional ao seu trabalho. O único incômodo que 
tivemos foi que era preciso estar atento a tudo o que trazíamos para a 
terra, aos bolsos inclusive; pois não há na Europa ladrões mais hábeis 
que os habitantes daquele país [...]

158
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 137)   

 

  

                                                                                                                                        
nord. Des feux que nous vimes avec joie briller de toutes parts sur la côte nous apprirent qu’elle était 
habitée. Le 4, au lever de l’aurore, nous reconnûmes que les deux terres qui, la veille, nous avaient 
paru séparée, étaient unies ensemble par une terre plus base qui se courbait en arc et formait une 
baie ouverte au nord-est. Nous courions à pleines voiles vers la terre, présentant au vent de cette 
baie, lorsque nous aperçûmes une pirogue qui venait du large et voguait vers la côte, se servant de sa 
voile et de ses pagaies. Elle nous passa de l’avant, et se joignit à une infinité d’autres qui, de toutes 
les parties de l’île, accouraient au-devant de nous. L’une d’elles précédait les autres; elle était 
conduite par douze hommes nus qui nous présentèrent des branches de bananiers, et leurs 
démonstrations attestaient que c’était là le rameau d’olivier. Nous leur répondîmes par tous les 
signes d’amitié dont nous pûmes nous aviser; alors ils accostèrent le navire, et l’un d’eux, 
remarquable par son enorme chevelure hérissée en rayons, nous offrit avec son rameau de 
paix un petit cochon et un régime de bananes. Nous acceptâmes son présent, qu’il attacha à 
une corde qu’on lui jeta; nous lui donnâmes des bonnets et des mouchoirs, et ces premiers 
présents furent le gage de notre alliance avec ce peuple. (grifo meu) (BOUGAINVILLE, 1989, p. 
126-128) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
158 [...] Ce même jour je demandai au chef de m’indiquer du bois que je pusse couper.[...] Ereti me 

marqua les arbres que je pouvais couper et m’indiqua même de quel cote il les fallait faire tomber en 
les abattant. Au reste, les insulaires nous aidaient beaucoup dans nos travaux; nos ouvriers abattaient 
les arbres et les mettaient en bûches que les gens du pays transportaient aux bateaux; ils aidaient de 
même à faire de l’eau, emplissant les pièces et les conduisant aux chaloupes. On leur donnait pour 
salaire des clous dont le nombre se proportionnait au travail qu’ils avaient fait. La seule gêne qu’on 
eut, c’est qu’il fallait sans cesse avoir l’oeil à tout ce qu’on apportait à terre, à ses poches même; car il 
n’y a point en Europe de plus adroits filous que les gens de ce pays.[...] (BOUGAINVILLE, 1989, p. 
137)  (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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Embora Colombo e Diderot tenham criticado as relações comerciais entre 

nativos e viajantes, ambos expressaram uma visão de valores eurocêntricos. Ou 

seja, dentro de uma relação de troca, os valores são dados apenas pelo lado 

europeu. Quem estabelece que o ouro tem mais valor do que uma tigela ou uma 

taça de vidro quebrada? O valor é imposto pelo lado europeu, que ainda segundo 

Todorov:  

 

 

Colombo não compreende que os valores são convenções – a mesma 
incompreensão que mostrou em relação às línguas, como vimos – e que 
o ouro não é mais precioso do que vidro “em si”, mas somente no 
sistema europeu de troca. E, quando conclui a descrição de trocas 
dizendo: “Até pedaços de barris quebrados aceitavam, dando tudo o que 
tinham, como bestas idiotas!” (“Cartas a Santangel”, fevereiro-março de 
1493), temos a impressão de que é ele o idiota: um sistema de troca 
diferente significa, para ele, a ausência de sistema, e daí conclui pelo 
caráter bestial dos índios.” (TODOROV, 1993, p. 37)  

 

 

O elemento novo presente no texto de Diderot é o fato do próprio nativo 

mostrar ao europeu que reconhece o abuso efetuado por parte dos viajantes, o que 

faz com que o ancião os caracterize como bandidos.  

Além das ligações feitas até o momento entre Camões e Colombo, também 

podemos associar trechos da fala do ancião do texto de Diderot a ideias transmitidas 

em textos de outros autores. Ao especificar o bom uso das flechas, o ancião retoma 

o assunto abordado por Jean de Léry em Viagem à Terra do Brasil:  

 

 

Já disse a que ponto os indígenas manejam destramente os seus 
tacapes; quanto ao arco dirão comigo os que os viram em exercício que, 
embora nus e sem braçal, o envergam com tanta envoltura e atiram com 
tanta rapidez que não desagradariam aos ingleses, considerados ótimos 
flecheiros; pois um índio, com molhos de flechas na mão lançaria uma 
dúzia de setas mais depressa do que um inglês meia dúzia delas. 
(LÉRY, 1980, p. 147-148) 

 

 

O viajante escreve sobre a habilidade dos indígenas em manusear o arco e a 

flecha. O manejo habilidoso também é ressaltado na fala do Ancião em oposição ao 

despreparo dos europeus para lidar com tal armamento.  
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Observa esses homens; vê como são eretos, sadios e robustos.
159

 
Observa essas mulheres; vê como são eretas, sadias, frescas e belas. 
Toma este arco, é o meu; chama em tua ajuda um, dois, três, quatro de 
teus camaradas, e tenta distendê-lo. Eu o distendo sozinho. Eu lavro a 
terra; escalo a montanha; atravesso a floresta; percorro uma légua da 
planície em menos de uma hora. Teus jovens companheiros tiveram 
dificuldade em me acompanhar; e eu tenho oitenta anos passados. 
(DIDEROT, 1972, p. 152) 

 

 

Não é só o bom manuseio da arma por parte dos taitianos, como descreve 

Léry sobre os indígenas, que é enaltecido pelo ancião taitiano. Há também um 

discurso elogioso sobre o físico desses nativos; homens de força e voltados ao 

trabalho que, na fala da personagem, menosprezam os europeus negando-lhes tais 

dotes. Mais uma vez aparece o rompimento com as verdades veiculadas pelos 

europeus, na fala do ancião, e também apontada por Edmundo O’Gorman, em A 

invenção da América, na proposição X:  

 

 

A sonhada concórdia que iria presidir a fundação e a vida da nova 
colônia traduziu-se em ódio, prevaricação e dissidência; os dóceis e 
inocentes povoadores naturais daquele fictício paraíso, supostos amigos 
cristãos e amantíssimos vassalos, mostraram sua natureza selvagem: 
gente preguiçosa e perversa, boa para assassinar se se oferecia a 
ocasião; má para trabalhar e para recolher tributos. Adoradores ocultos 
de Satanás, ou ao menos dóceis instrumentos dos seus terríveis 
desígnios, a beata imagem da idade de ouro rediviva transmutou-se, no 
conluio do desencanto, na idade de ferro, quando dominava a crescente 
convicção de que aqueles desnudos filhos do Oceano formavam parte 
do vasto império da barbárie do senhorio, confessado ou não, do 
príncipe das trevas, o inimigo do homem. (O’GORMAN, 1992, p. 126) 
(grifo meu) 

 

 

A preguiça como característica do nativo é negada no discurso proferido pelo 

ancião taitiano, de Diderot. Outro pensamento que encontramos em vários outros 

textos é a transmissão de doenças dos europeus durante relações sexuais com os 

habitantes locais. Na longa fala do ancião, as doenças transmitidas sexualmente 

também recebem atenção. 

 

 

                                            
159 Os europeus admiraram de fato a formosura taitiana. 
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Nossas filhas e nossas mulheres nos são comuns; tu partilhaste esse 
privilégio conosco; e tu vieste acender nelas furores desconhecidos. Elas 
se tornaram loucas em teus braços; e tu te tornaste feroz entre os delas. 
Elas começaram a odiar-se; vós vos degolastes por elas; e elas voltaram 
a nós manchadas de vosso sangue. (DIDEROT, 1972, p. 152) 

 

 

As manchas deixadas nas mulheres taitianas pelo sangue dos europeus 

associam-se aos vários relatos de doenças, como a sífilis, que não só marca as 

mulheres, mas os filhos que vierem a ter.  

 

 

Ai desta ilha! ai dos taitianos presentes, e de todos os taitianos 
vindouros, desde o dia em que tu nos visitaste! Nós não conhecíamos 
senão uma doença: aquela à qual o homem, o animal e a planta foram 
condenados, a velhice; e tu nos trouxeste outra: infectaste nosso 
sangue.

160
 Teremos talvez de exterminar com nossas próprias mãos 

nossas filhas, nossas mulheres, nossas crianças; os que se 
aproximaram de tuas mulheres; as que se aproximaram de teus homens. 
Nossos campos serão molhados com o sangue impuro que passou de 
tuas veias às nossas; ou nossos filhos, condenados a nutrir e a 
perpetuar o mal que passaste aos pais e às mães, e que transmitirão 
para sempre a seus descendentes. Infelizes! Tu serás culpado, ou das 
devastações que se seguirão às funestas carícias dos teus, ou dos 
assassínios que cometeremos para sustar-lhes o veneno. (DIDEROT, 
1972, p. 154) 

 

 

As doenças, que antes não eram conhecidas pelos taitianos, passam a 

contaminá-los. A condenação da velhice recebe novas aliadas: a contaminação pelo 

ato sexual, mais forte do que o envelhecimento, pois passa de geração a geração, e 

o sangue daqueles que entram em contato com os já infectados acaba impuro 

também.  

Jean de Léry também relata essas transmissões no contato entre europeus e 

nativos. 

 

 

Além das febres e doenças comuns, às quais, em razão do clima 
saudável estão menos sujeitos do que nós, sofrem os nossos 
americanos de uma moléstia incurável denominada pian

161
 e que tem por 

                                            
160 Ingleses e franceses atribuíram-se mutuamente a introdução, na ilha, de moléstias venéreas. 
161

 Dissertação de Thévet (Cosmog., p. 934) acerca da origem da sífilis e dos diferentes remédios 
empregados em sua cura. Cf. Yves d’Evreux, Voyage dans le Nord au Brasil, p. 119-121. – Thévet, 
Singularités, XLV. – Inúmeras observações no tomo 33, p. 129-156, da coleção Leber. 
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causa a luxuria, embora tenha visto meninos tão atacados dessa 
doença, que se pareciam com variolosos. (LÉRY, 1980, p. 195) 

 

 

Pian é o nome dado à sífilis e que, conforme o relato de Léry, já no século 

XVI, atormentava os nativos e condenava seus filhos. O interessante é observar 

como Diderot cria, no século XVIII, uma personagem, o ancião com seus oitenta 

anos, para denunciar todos os males que já tinham sido realizados contra várias 

populações “descobertas” pelos europeus.  Quem faz as denúncias é justamente 

aquele que reúne, no senso comum, maior experiência entre os outros habitantes, 

principalmente pela idade que tem. Por ter vivido e visto muito, o papel dele é o de 

acusar os europeus por tudo que representaram para os nativos das novas terras.  

O texto de Diderot, através da evocação de uma sociedade taitiana utópica, 

coloca em questão os princípios que regem a organização da sociedade: as leis, 

Deus, a moral, a necessidade, a liberdade natural e o bem comum, mas também nos 

faz refletir sobre as experiências do contato entre povos e culturas tão diferentes.  

Ainda no item II, Os adeuses do Ancião, percebemos um texto impregnado 

com as formas de dominação colonial.  

 

 

Tu falas de crime! Tens idéia de outro crime maior do que o teu? Qual é 
entre os teus o castigo de quem mata o vizinho? A morte pelo ferro. Qual 
é entre os teus o castigo do covarde que o envenena? A morte pelo fogo: 
compara teu crime a este último; e dize-nos, envenenador de nações, o 
suplício que mereces. (DIDEROT, 1972, p. 153) 

 
 

 
  
 O europeu é tratado como o envenenador de nações pelo ancião. Essa 

"intoxicação" é o grande símbolo do que aconteceu com as nações já existentes, 

mas que se achou conveniente, por parte dos que realizavam as grandes 

navegações, chamar de terras “descobertas”, trazendo junto a essa "descoberta" a 

perda da liberdade e da felicidade, como demonstra o ancião: "[...]nós somos 

inocentes, nós somos felizes; e tu só podes prejudicar nossa felicidade. Nós 

seguimos o puro instinto da natureza; e tu tentaste expungir de nossas almas seu 

caráter. Aqui tudo é de todos; e tu nos pregaste não sei que distinção entre o teu e o 

meu." (DIDEROT, 1972, p. 153) 
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Ainda sobre a relação com o “outro” e as consequências vividas a partir 

dessas relações interpessoais, a mesma liberdade perdida é repensada como algo 

inerente ao homem e que será afetada pelos ideais moralizantes impostos em nome 

da "civilização" para a convivência social. Uma das instituições sociais criticadas 

pelo prisma da teoria do bom selvagem é a religião. No item 3, Diálogo do Capelão e 

de Oru, o personagem, representante da população taitiana, afirma: 

 

 

Não sei o que é a coisa que chamas religião, mas só posso pensar mal 
dela, visto que te impede de apreciar um prazer inocente, ao qual a 
natureza, a soberana senhora, nos convida a todos; de dar existência a 
um de teus semelhantes; de prestar um serviço que o pai, a mãe e os 
filhos te pedem [...] (DIDEROT, 1972, p. 279) 

 

 

A fala de Oru é destinada ao capelão, um ministro religioso autorizado a 

prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, 

colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras 

organizações ou corporações, e que geralmente é exercido por um padre ou pastor. 

Sendo este último um símbolo potencial da igreja, o discurso de Oru transparece as 

privações carnais e sentimentais que essas figuras religiosas passam para estarem 

nos padrões sociais.  

No diálogo entre as personagens A e B sobre Aotourou, o visitante taitiano em 

Paris, fica evidente os impulsos naturais do ʺturistaʺ em terras francesas: ʺO uso 

comum das mulheres estava tão bem estabelecido em seu espírito, que se atirou 

sobre a primeira europeia que veio a seu encontro, e se dispunha seriamente a 

fazer-lhe a cortesia do Taiti.ʺ (DIDEROT, 1972, p. 145).  

Certamente, Aotourou foi condenado por seus costumes tão peculiares para e 

pela sociedade francesa, pois o que para ele é uma questão de educação e cortesia 

para o ʺoutroʺ não passa de um desrespeito em relação à mulher. Dessa vez, o 

ʺoutroʺ não é o ʺselvagemʺ, visto como bárbaro, mas o europeu ʺcivilizadoʺ que 

condena os que não fazem como ele e se apega a usos e costumes de seu local de 

origem. Sobre tais costumes, Bougainville relata em seu diário de viagem a maneira 

dos taitianos receberem seus visitantes: 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Padre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor_(religi%C3%A3o)
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Nos primeiros dias da nossa chegada, tive a visita do chefe de um local 
vizinho. [...] Foi preciso retribuir a visita em sua casa; fomos bem 
acolhidos, e o honesto Toutaa me ofereceu uma de suas mulheres, bem 
jovem e muito bonita. A assembleia era numerosa, e os músicos já 
haviam entoado os cantos do himeneu. Essa é a maneira de receber as 
visitas de cerimônia.

162
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 139) 

 

 

 

Porém, a conduta do taitiano Aotourou não agrada os nativos de terras 

francesas, assim como a conduta dos franceses em terras taitianas também não 

contenta seus habitantes. Um bom exemplo dessa relação é a recepção oferecida 

por Oru e sua família ao capelão, no item III. Diálogo do Capelão e de Oru: 

 

 

B. — Na divisão que os taitianos fizeram da tripulação de 
Bougainville, o capelão

163
 veio a ser o quinhão de Oru. O capelão e o 

taitiano eram quase da mesma idade, trinta e cinco a trinta e seis 
anos. Oru possuía então apenas a mulher e três filhas chamadas 
Asto, Palli e Thia. Elas o despiram, lavaram-lhe o rosto, as mãos e os 
pés, e serviram-lhe uma refeição sadia e frugal. Quando estava a 
ponto de deitar-se, Oru, que se ausentara com a família, reapareceu, 
apresentou-lhe a mulher e as três filhas nuas,

164
 e disse-lhe: — 

Ceaste, és jovem, tens saúde; se dormires só, dormirás mal; o 
homem precisa à noite de uma companheira a seu lado. Eis minha 
mulher, eis minhas filhas: escolhe a que te convém; mas se queres 
fazer-me um favor, darás preferência à mais jovem de minhas filhas, 
que não teve ainda filhos.  
A mãe acrescentou: — Infelizmente! não devo me queixar disso; a 
pobre Thia! não é culpa dela. 
O capelão respondeu que sua religião, sua condição, os bons 
costumes e a honestidade não lhe permitiam aceitar tais ofertas. 
(DIDEROT, 1972, p. 156) 

 

 

O bom costume é uma das justificativas que o Capelão encontra para recusar 

se deitar com uma das filhas de Oru. Então, oferecer a filha como forma de ser um 

bom anfitrião seria um mal costume? A desculpa utilizada pelo capelão compreende 

bem as relações que se faz com o "outro". O estranho tende a ser pior. Sou ou não 

                                            
162 Les premiers jours de notre arrivée, j’eus la visite du chef d’un canton voisin[...] Il fallut lui rendre 

sa visite chez lui; nous fûmes bien accueillis, et l’honnête Toutaa m’offrit une de ses femmes fort 
jeune et assez jolie. L’assemblée était nombreuse, et les musiciens avaient déjà entonné les chants 
de l’hyménée. Telle est la manière de recevoir les visites de cérémonie. (BOUGAINVILLE,   1989, p. 
139) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
163 A Viagem nada registra de particular acerca do capelão, constando apenas o seu nome, que é La 
Vèze. 
164 Bougainville menciona reiteradas vezes o costume em apreço. 
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sou melhor que você? Além disso, o filósofo Diderot aproveita a fala de sua 

personagem para criticar a questão da obrigatoriedade do celibato dos padres, 

principalmente na cultura cristã, não considerando essa prática religiosa como 

virtude. Para ele, a religião é a grande responsável pela destruição da relação entre 

os seres humanos, pois faz com que as pessoas acreditem na supremacia das 

divindades e crenças religiosas, fazendo com que olhem para aqueles que não 

seguem os preceitos cristãos como inimigos. 

De qualquer modo, podemos perceber que esse estranhamento se dá apenas 

aos olhos daqueles que são recebidos pelos taitianos, ou seja, os "bons selvagens" 

não foram contaminados pela hipocrisia da sociedade. É o próprio Oru que alerta 

para isso:  

 

 
Não te proponho de modo algum que transportes a teu país os costumes 
de Oru; mas Oru, teu hóspede e teu amigo, te suplica que te prestes aos 
costumes do Taiti. Os costumes do Taiti são melhores ou piores do que 
os vossos? É uma questão fácil de decidir. A terra onde nasceste tem 
mais homens do que pode nutrir? Neste caso, teus costumes não são 
nem piores, nem melhores do que os nossos. Pode ela nutrir mais do 
que tem? Então nossos costumes são melhores do que os teus. 
(DIDEROT, 1972, p. 280) 

 

 

 No caso do Capelão, o fato de aceitar se deitar com uma das filhas de Oru o 

fará passar de homem puro a pecador, enquanto percebemos que o pecado que ele 

cometeria está em nossa natureza, fazendo parte da nossa essência, e se faz 

pecado apenas aos olhos de quem a sociedade e suas normas de conduta já 

"acorrentaram". 

Diderot nos aponta exemplos dessas "correntes" que nos "amarram" e, pela 

boca de suas personagens A, B e Oru, tenta rompê-las ou de algum modo fazer seu 

leitor refletir sobre elas. Vale lembrar que o conto aqui analisado é classificado como 

conte philosophique165 escrito por um filósofo, por isso sempre iremos encontrar as 

ideias dele expressas no conto a respeito da sociedade. Ele também indica, ao final 

do diálogo entre A e B, que muitos daqueles submetidos a um determinado tipo de 

"aprisionamento" por parte das morais impostas, principalmente as cristãs, dizem 

                                            
165

 Gênero literário do século XVIII. Caracteriza-se por ser uma história fictícia, que critica a 
sociedade. Normalmente, os escritores aproveitam o conto para transmitir ideias e conceitos 
filosóficos. 
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aceitar, mas mantém um pensamento completamente contrário a essas imposições. 

Diderot utiliza a mulher como símbolo dessa possível "resistência": 

 

 

B. — E se quisermos poderemos, ainda, depois do almoço, sair ou ficar?  
A. — Isso dependerá, creio, um pouco mais das mulheres do que de 
nós.  
B. — Sempre as mulheres! Não se poderia dar um passo sem encontrá-
las atravessadas no caminho.  
A. — E se lhes lêssemos o diálogo do capelão e de Oru?  
B. — A vosso ver, o que diriam elas?  
A. — Não tenho a menor idéia.  
B. — E o que pensariam elas?  
A. — Talvez o contrário do que diriam. 
(DIDEROT,  1972, p. 186) 

 

 

Diderot apresenta a figura feminina como aquela que também é capaz de 

ludibriar, podendo dizer o contrário do que pensa e pensar o contrário do que diz. 

Segundo Piva (2003, p. 278), “Levando rigorosamente em consideração a atmosfera 

cultural do século XVIII, podemos dizer que Diderot muito se solidarizou com a 

condição da mulher.” Seu diferencial foi compreender a condição de opressão vivida 

pelo sexo feminino, tendo sido sempre submetido aos interesses dos homens, o que 

fez com que as mulheres assumissem um lugar de inferioridade, sendo mais 

propícias ao fanatismo religioso. 

Dentre as principais "correntes" apresentadas no texto filosófico aqui 

analisado, podemos destacar: a igreja, a religião, o fanatismo religioso e o 

casamento. Em relação à religião, sabemos que era uma preocupação do prórpio 

viajante Bougainville, pois, em seu relato, ele se mostra preocupado em achar 

indícios de uma possível religião dos taitiano e relata: 

 

 

É muito difícil dar esclarecimentos sobre sua religião. Vimos entre eles 
estátuas de madeira que tomamos por ídolos, mas que culto lhes 
rendiam? A única cerimônia religiosa que testemunhamos diz respeito 
aos mortos.[...]. Nós fizemos muitas perguntas a Aotourou sobre sua 
religião e acreditamos ter entendido que, em geral, seus compatriotas 
são muito supersticiosos, que os sacerdotes possuem entre eles a mais 
temível autoridade, que independentemente de um ser superior, 
chamado Eri-t-Era,  Rei Sol ou A Luz, ser que eles não representam por 
nenhuma imagem, admitem diversas divindades, umas benfeitoras e 
outras malfeitoras [...]. De resto, é sobretudo tratando da religião dos 
povos, que o ceticismo é aceitável, pois não há matéria na qual seja 
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mais fácil tomar um vislumbre como evidência.
166

 (BOUGAINVILLE, 
1989, p. 156-157) 

   

 

O viajante, por viver em uma sociedade regida pelas leis civis e religiosas do 

cristianismo e por seguir uma tradição de relato de viagem em que o observador se 

debruça em conhecer práticas religiosas das etnias observadas, não deixa de 

abordar o tema, assim como outros viajantes o fizeram. Porém, ele não procura 

compreender a religião do "outro", mas apenas descrever as práticas que, no caso 

dos taitianos, foram consideradas pelo observador como supertições. Bougainville 

descreve: 

 

 

Ele nos deu a liberdade de considerar o interior da casa. [...] Notamos ali 
um cilindro de vime, com três ou quatro pés de comprimento e adornado 
com plumas negras, o qual estava suspenso no teto e duas figuras de 
madeira que tomamos por ídolos. Uma, era o deus e estava em pé 
contra um dos pilares; a deusa estava em frente, inclinada ao longo do 
muro, o qual ela ultrapassava em altura e presa ao junco de que era 
feito. Essas figuras mal feitas e sem proporções tinham cerca de três pés 
de altura, mas estavam presas a um pedestal cilíndrico, oco no interior e 
aberto. Era feito em forma de torre e podia ter entre seis e sete pés de 
altura, por cerca de um pé de diâmetro, todo de uma madeira negra e 
muito dura.

167
 (BOUGAINVILLE, 1989, p. 134) 

 

 

Retomando algumas "correntes" apresentadas no texto filosófico, as três 

primeiras - a igreja, a religião e o fanatismo religioso - são usadas pelo capelão para 

                                            
166 Il est fort difficile de donner des éclaircissements sur leur religion. Nous avons vu chez eux des 

statues de bois que nous avons prises pour des idoles; mais quel culte leur rendent-ils? La seule 
cérémonie religieuse dont nous ayons été témoins regarde les morts. [...] Nous avons fait sur sa 
religion beaucoup de questions à Aotourou et nous avons cru comprendre qu’en general ses 
compatriotes sont fort superstitieux, que les prêtres ont chez eux la plus redoutable autorité, 
qu’indépendamment d’un être supérieur, nomée Eri-t-Era, le Roi du Soleil ou de la Lumière, être qu’ils 
ne représentent par aucune image matérielle, ils admettent plusieurs divinités, les unes bienfaisantes, 
les autres malfaisantes[...] Au reste, c’est surtout em traitant de la religion des peuples que le 
scepticisme est raisonnable, puisqu’il n’y a point de matière dans laquelle il soit plus facile de prendre 
la lueur pour l’évidence. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 156-157) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
167 On nous laissa la liberté de considérer l’intérieur de la maison. [...] Nous y remarquâmes un 

cylindre d’osier, long de trois ou quatre pieds et garni de plumes noires, lequel était suspendu au toit, 
et deux figures de bois que nous prîmes pour des idoles. L’une, c’était le dieu, était debout contre un 
des piliers; la déesse était vis-à-vis, inclinée le long du mur qu’elle surpassait en hauteur, et attachée 
aux roseaux qui le forment. Ces figures mal faites et sans proportions avaient environ trois pieds de 
haut, mais elles tenaient à un piédestal cylindrique, vide dans l’intérieur et sculpté à jour. Il était fait en 
forme de tour et pouvait avoir six à sept pieds de hauteur, sur environ un pied de diamètre, le tout était 
d’un bois noir fort dur. (BOUGAINVILLE, 1989, p. 134) (Trad. Sandra Regina Guimarães) 
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negar sua vontade natural. No diálogo entre ele e Oru, notamos o conflito interno 

que acontece com o religioso ao recusar suas próprias vontades. 

 

 

Oru replicou: —[...] Não sei o que é a coisa que chamas condição; 
mas teu primeiro dever é de ser homem e ser grato. [...] Quanto à 
honestidade que me objetas, eu te compreendo; confesso que estou 
errado; e te peço por isso perdão. Não exijo que prejudiques tua 
saúde; se estás fatigado, cumpre que descanses; mas espero que 
não continuarás a nos contristar. Eis a inquietação que espalhaste em 
todos esses rostos: temem que hajas notado neles quaisquer defeitos 
que atraiam teu desdém. Mas ainda que assim fosse, o prazer de 
honrar uma de minhas filhas, entre suas companheiras e suas irmãs, 
e de praticar uma boa ação, não te bastaria? Sê generoso!  
CAPELÃO. — Não é isso: elas são todas as quatro igualmente belas; 
mas minha religião! minha condição!  
ORU. — Elas me pertencem e eu tas ofereço: elas se pertencem, e 
elas se entregam a ti. Qualquer que seja a pureza de consciência que 
a coisa religião

168
 e a coisa condição te prescrevam, podes aceitá-las 

sem escrúpulos. Não abuso absolutamente de minha autoridade; e 
estejas seguro que conheço e que respeito os direitos das pessoas.  
Aqui, o sincero capelão concorda que a Providência nunca o 
expusera a tentação tão premente. Era jovem; debatia-se, 
atormentava-se; desviava os olhares das amáveis suplicantes; 
volvia-os sobre elas; alçava as mãos e os olhos ao céu. Thia, a 
mais jovem, abraçava-lhe os joelhos e dizia-lhe: — Estrangeiro, não 
aflijas meu pai, não aflijas minha mãe, não me aflijas! Honrame na 
cabana e entre os meus; eleva-me ao grau de minhas irmãs, que 
zombam de mim. (Grifo meu) (DIDEROT, 1972, p. 156) 

 

 

O peso das correntes do cristianismo, do celibato e da conduta clerical 

impedem que o Capelão siga seus desejos, culminando em dor para o religioso. 

Esse determinismo rígido em oposição a uma liberdade humana é contestado por 

Oru a todo momento.   

 

 

O ingênuo capelão diz que ela lhe apertava as mãos, que fixava em 
seus olhos miradas tão expressivas e tão tocantes; que chorava; que 
o pai, a mãe e as irmãs se distanciaram; que ficou só com ela, e que 
dizendo, “Mas a minha religião, mas a minha condição”, viu-se no dia 
seguinte deitado ao lado daquela jovem, que o cumulava de carícias, 
e que convidara o pai, a mãe e as irmãs, quando se aproximaram do 
leito pela manhã, a juntar seu reconhecimento ao dela. Asto e Palli, 
que se haviam afastado, voltaram com os pratos do país, com 
bebidas e frutas: abraçavam a irmã e faziam votos por ela. 
Desjejuaram, todos juntos; em seguida Oru ficou só com o capelão e 
lhe disse: — Vejo que minha filha está contente contigo; e eu te 
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agradeço. Mas poderias informar-me o que vem a ser a palavra 
religião, que repetiste tantas vezes, e com tanta dor? [...] (DIDEROT, 
1972, p. 152) 

 

 

No trecho selecionado acima, observamos claramente as ideias moralizantes 

do capelão e o discurso de Oru, que confirma a existência de uma pluralidade das 

civilizações, mostrando que as diferentes sociedades são regidas por valores 

diferentes. Assim, não cabe julgar e apreciar uma pela outra. A partir de tais 

confrontações, o dialogo entre os dois continua com marcas bem fortes em defesa 

do naturalismo materialista em relação à representação teológica do mundo por 

parte de Oru, um dos personagens representantes do pensamento diderotiano: 

 

 

[...] O capelão, depois de devanear por um momento, respondeu: — 
Quem fez tua cabana e os utensílios que a mobiliam? 
ORU. — Fui eu. 
CAPELÃO. — Pois bem! nós cremos que este mundo e o que ele 
encerra foi obra de um obreiro.  
ORU. — Ele tem portanto pés, mãos e cabeça? 
CAPELÃO. — Não.  
ORU. — Onde é que ele tem sua morada?  
CAPELÃO. — Em toda parte.  
ORU. — Aqui mesmo!  
CAPELÃO. — Aqui.  
ORU. — Nós nunca o vimos.  
CAPELÃO. — Ele não é visto.  
(DIDEROT,  1972, p. 154) 

 

 

Segundo Todorov, as ideias veiculadas no Supplément au voyage de 

Bougainville apresentam o objetivo de seu próprio escritor Denis Diderot: dever-ser 

pelo ser, o que elimina qualquer necessidade de moral. Todorov explica que a 

intenção de Diderot é refletir sobre o comportamento humano e ele decide se apoiar 

na ʺnaturezaʺ, a mesma que constitui o homem como tal, mostrando que existe um 

guia universal do comportamento, e esse guia é a verdade da natureza, tão diferente 

da moral imposta pelos que se dizem ʺsuperioresʺ, sendo forçosamente artificial e 

tendendo a cumprir com um propósito:  
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Povoar o globo com a raça europeia, que é superior a todas as outras 
raças de homens; torná-lo viajável e habitável como a Europa, eis a 
tarefa através da qual o parlamento europeu deverá continuamente 
exercer a atividade da Europa, e mantê-la sempre. (SAINT-SIMON II, 
apud: TODOROV, 1993, p. 79) 

 

 

Ao contrário disso, Diderot apresenta ideias que nos fazem refletir sobre como 

algumas leis são insensatas em nossa sociedade, e como a relação entre o ʺeuʺ e o 

ʺoutroʺ pode nos ajudar a entender outras posições, que antes eram inexistentes ou 

desprezíveis até o contato com o ʺoutroʺ, além do nosso próprio conhecimento. O 

taitiano Oru, parecendo já saber disso, ajuda o Capelão a refletir sobre as 

imposições da igreja e sobre as leis de Deus, que servem apenas para tornar o 

desejo natural um crime. Aqui, ilustra-se também a postura anticlerical do filósofo 

Diderot:  

 

 

ORU. — Ai está um pai bastante indiferente! Deve ser velho; pois conta 
ao menos a idade de sua obra. 
CAPELÃO. — Nunca envelhece; ele falou a nossos antepassados; deu-
lhes leis; prescreveu-lhes a maneira segundo a qual queria ser honrado; 
ordenou-lhes certas ações, como boas; vedou-lhes outras, como más.  
ORU. — Entendo; e uma dessas ações que ele lhes vedou como má é a 
de dormir com uma mulher e uma moça? Por que então criou dois 
sexos?  
CAPELÃO. — Para se unirem; mas com certas condições requeridas, 
após certas cerimônias prévias, em conseqüência das quais um homem 
pertence a uma mulher, e só pertence a ela; uma mulher pertence a um 
homem, e só pertence a ele.  
ORU. — Para toda a vida?  
CAPELÃO. — Para toda a vida.  
ORU. — De modo que, se acontecesse a uma mulher dormir com outro 
além do marido, ou a um marido de dormir com outra além da mulher... 
mas isso nunca acontece, pois, uma vez que está presente, e que isso 
lhe desapraz, sabe como impedi-los. 
CAPELÃO. — Não; ele os deixa fazer; e eles pecam contra a lei de Deus 
(pois é assim que chamamos o grande obreiro), contra a lei do país; e 
cometem um crime.  
ORU. — Eu ficaria desolado em te ofender com meus discursos; mas se 
mo permitisses, eu te diria minha opinião.  
CAPELÃO. — Fala.  
ORU. — Esses preceitos singulares, eu os acho opostos à natureza e 
contrários à razão; feitos para multiplicar os crimes, para irritar a todo 
momento o velho obreiro, que fez tudo sem mãos, sem cabeça e sem 
instrumentos; que está em toda parte, e que não está à vista em parte 
alguma; que dura hoje e amanhã, e que não tem um dia a mais; que 
comanda e que não é obedecido; que pode impedir, e que não impede. 
Contrários à natureza, porque supõem que um ser pensante, sensível e 
livre, pode ser propriedade de um ser semelhante a ele. Em que estaria 
fundado tal direito? Não vês que confundiram, em teu país, a coisa que 
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não tem sensibilidade, nem pensamento, nem desejo, nem vontade; que 
se larga, que se toma, que se guarda, que se troca sem que ela sofra e 
sem que ela se queixe, com a coisa que não se troca, que não se 
adquire de modo algum; que tem liberdade, vontade, desejo; que pode 
dar-se ou recusar-se por um momento; dar-se ou recusar-se para 
sempre; que se queixa e que sofre; e que não poderia tornar-se um bem 
de troca, sem que seja esquecido o seu caráter e que se faça violência à 
natureza? Contrários à lei geral dos seres. Nada, com efeito, te parece 
mais insensato do que um preceito que proscreve a mudança que está 
em nós; que ordena uma constância que não pode existir em nós, e viola 
a liberdade do macho e da fêmea, encadeando-os para sempre um ao 
outro; do que uma fidelidade, que limita o mais caprichoso dos gozos ao 
mesmo indivíduo; que um juramento de imutabilidade de dois seres de 
carne, à face de um céu que não é um só instante o mesmo, sob antros 
que ameaçam ruir; embaixo de uma rocha que despenca em pó; ao pé 
de uma árvore que se racha; sobre uma pedra que se abala? Creia-me, 
vós tornastes a condição do homem pior que a do animal. (DIDEROT, 
1972, p.156) 

 

 

O recado de Diderot é enviado a uma sociedade europeia regida por regras, 

leis e morais que a fazem se sentir ʺcivilizadaʺ, mas o avesso disso é denunciado no 

Supplément:     

 

 

A. — Ó Aoturu
169

! como ficarás contente de rever teu pai, tua mãe, 
teus irmãos, tuas irmãs, tuas amantes, teus compatriotas, o que lhes 
dirás de nós?  
B. — Poucas coisas, e em que eles não acreditarão.  
A. — Por que poucas coisas?  
B. — Porque compreendeu poucas, e porque não descobrirá em sua 
língua nenhum termo correspondente àquelas de que tem algumas 
idéias.  
A. — E por que não acreditarão nele?  
B. — Porque, comparando seus costumes aos nossos, preferirão 
tomar Aoturu por mentiroso, a nos supor tão loucos.  
A. — Em verdade?  
B. — Eu não duvido: a vida selvagem é tão simples, e nossas 
sociedades são máquinas tão complicadas! O taitiano está 
próximo da origem do mundo, e o europeu, da sua velhice. O 
intervalo que o separa de nós é maior que a distância entre a criança 
recém-nascida e o homem decrépito. Ele nada entende de nossos 
usos, de nossas leis, ou então os vê somente como entraves 
disfarçados sob cem formas diversas; entraves capazes apenas 
de provocar a indignação e o desprezo de um ser em quem o 
sentimento da liberdade é o mais profundo dos sentimentos. 
(grifo meu) (DIDEROT,  1972, p. 159) 

  
 
 

                                            
169

 Nome do taitiano que é registrado por Bougainville como Aotourou. 
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 Nesta passagem, os europeus são retratados como habitantes de um mundo 

velho e de uma máquina complicada chamada sociedade, vivendo sem a liberdade 

que fora bloqueada por entraves gerados pelas leis e usos de um povo que se diz 

melhor e superior a outros. É assim que Diderot adverte como estavam enganados 

seus conterrâneos ao acreditarem na divisão entre velho e novo mundo e nas 

diferenças entre os habitantes dos distintos continentes. Servindo-se do Taiti, 

Diderot continua com seus avisos e ensinamentos filosóficos pela voz da 

personagem Oru: 

 

 

[...] Não sei o que seja o teu grande obreiro: mas rejubilo-me por ele 
não ter falado a nossos pais, e não desejo que fale tampouco a 
nossos filhos; pois poderia por acaso dizer-lhes as mesmas tolices, e 
eles cometeriam talvez a de crer nele. Ontem, ao cear, conversaste 
conosco sobre magistrados e sacerdotes; não sei quais sejam as 
personagens que chamastes magistrados e sacerdotes, cuja 
autoridade regula vossa conduta; mas, dize-me, são eles senhores do 
bem e do mal? Podem eles fazer com que o que é justo seja injusto, e 
o que é injusto seja justo? Depende deles atribuir o bem a ações 
nocivas, e o mal a ações inocentes ou úteis? Tu não poderias pensá-
lo, pois, desse modo, não haveria nem verdadeiro nem falso, nem 
bom nem mau, nem belo nem feio; a não ser aquilo que aprouvesse a 
teu grande obreiro, a teus magistrados, a teus sacerdotes, declarar 
como tal; e, de um momento a outro, serias obrigado a mudar de 
idéias e de conduta. Um dia, dir-te-iam, de parte de um de teus três 
senhores: “mata”, e serias obrigado, em consciência, a matar; um 
outro dia: “rouba”, e serias forçado a roubar; ou: “não comas deste 
fruto”, e não ousarias comê-lo; “proíbo-te este legume ou este 
animal”, e evitarias tocá-los. Não há bondade que não se possa te 
interditar; não há malvadeza que não se possa te ordenar, e ao que 
ficarias reduzido, se teus três senhores, pouco de acordo entre si, 
resolvessem permitir-te, ordenar-te e proibir-te a mesma coisa, como 
penso que acontece amiúde? Então, para agradar ao sacerdote, terás 
de indispor-te com o magistrado; para satisfazer o magistrado, terás 
de descontentar o grande obreiro; e para tornarte agradável ao 
grande obreiro, terás de renunciar à natureza. E sabes o que 
resultará? Desprezarás todos os três, e não serás nem homem, nem 
cidadão, nem devoto; não serás nada; estarás mal com toda sorte de 
autoridade; mal contigo próprio; malvado, atormentado por teu 
coração, perseguido por teus senhores insensatos; e infeliz, como te 
vi ontem à noite, quando eu te apresentava minhas filhas e minha 
mulher e quando tu exclamavas: “Mas minha religião! Mas minha 
condição!” Queres saber, em todos os tempos e em todos os lugares, 
o que é bom e mau? Apega-te à natureza das coisas e das ações; a 
tuas relações com teu semelhante; à influência de tua conduta sobre 
tua utilidade particular e o bem geral. Estás delirando, se crês que 
haja algo, seja no alto, seja embaixo, no universo, que possa 
acrescentar ou subtrair às leis da natureza. Sua vontade eterna é que 
o bem seja preferido ao mal, e o bem geral ao bem particular. 
Ordenarás o contrário; mas não serás obedecido. Multiplicarás os 
malfeitores e os infelizes pelo temor, pelos castigos e pelos remorsos; 
depravarás as consciências; corromperás os espíritos; eles não 
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saberão mais o que devem fazer ou evitar. Perturbados no estado de 
inocência, tranqüilos na perversidade, terão perdido a estrela polar no 
seu caminho. Responde-me sinceramente: a despeito das ordens 
expressas de teus três legisladores, um jovem, em teu país, não se 
deitará jamais, sem a permissão deles, com uma jovem? [...] 
(DIDEROT,  1972, p. 180) 

 

 

Ele revela como o imaginário europeu, entendido e construído, segundo 

Pesavento (2005, p. 43), como “um sistema de idéias e imagens e representação 

coletiva que os homens em todas as épocas construíram para si, dando sentido ao 

mundo”, é débil ao ser atrelado ao sentimento de estranhamento, pois, quando o 

europeu não vê sua imagem refletida no "outro" o diminui e busca impor sua forma 

de viver, além de representações que regulam seu mundo (o que compreende as 

noções culturais e os modos de ver a si mesmo e ver o "outro"). Mas, apesar da 

tentativa de Diderot de romper e fragilizar a superioridade cultural europeia em 

comparação com outras culturas do mundo, o eurocentrismo ainda permanece forte 

no imaginário do homem contemporâneo.  

No entanto, é contradizendo o discurso dominante que o filósofo busca 

fornecer ao leitor a visão que os dominados têm do mundo, além de mostrar que a 

natureza e a liberdade são elementos superiores. Para isso, Diderot utiliza Aoturu 

para descrever um mundo de valores em que a superioridade cultural não é a 

europeia. Assim, o texto surge aos olhos do leitor europeu como a inversão do 

espelho para "Narciso", ou seja, em vez de refletir a própria beleza, mostra a própria 

feiura, a partir da beleza do "outro". 
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(In)conclusão 

 
Às vezes creio que os bons leitores são cisnes 
mesmo mais tenebrosos e singulares que os 

bons autores. 
(BORGES, 2000, p. 7) 
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(In)conclusão 

 
 

 

Nos capítulos precedentes, procuramos observar e analisar, a partir do relato 

de viagem Voyage autour du monde e do conto filosófico Supplément au voyage de 

Bougainville, ou dialogue entre A et B sur l’inconvénient d’attacher des idées morales 

à certaines actions physiques qui n’en comportent pas, de que forma se constitui a 

relevância do leitor no processo de construção e significação de uma obra, 

principalmente a literária, e de que maneira esse mesmo leitor passa para a 

condição de escritor a partir da apropriação da obra do outro.  

Interessou-nos também avaliar a constituição de um texto complementar a 

partir do deslocamento do eixo relato de viagem para o conto filosófico, verificando 

quais os caminhos percorridos por Diderot para se constituir como um agente ativo 

no momento de atribuições de sentido e interpretações da obra de Bougainville. 

O deslocamento em questão se faz necessário, pois percebemos que, apesar 

de serem homens pertencentes ao Século das Luzes, viajante e filósofo contribuíram 

de maneiras diferentes para os leitores do século XVIII e de épocas posteriores. 

Enquanto o primeiro, por opção, cumpriu a missão de viajar ao redor do mundo, 

submetido às ordens e aos interesses do rei da França, Louis XV, e participou da 

manutenção de um Estado absolutista e opressor, o segundo tinha como 

preocupação conscientizar a sociedade sobre esse absolutismo tirano e, mesmo 

tendo sofrido duras punições pelas severas críticas que exibiu em seus textos, 

continuou a manter suas reflexões oposicionistas sobre o controle do rei em relação 

à política, economia e, no conto filosófico aqui analisado, principalmente sobre as 

leis cristãs, a religião e a moral civil imposta à sociedade francesa.  

Mesmo que, a princípio, demonstrem tantas diferenças, sendo escritores de 

gêneros textuais distintos, acreditamos ser possível estabelecer uma correlação 

entre eles, pois o surgimento das duas obras analisadas neste trabalho só foi 

possível graças a um único motivo: A expansão territorial para o além-mar, 

especificamente as navegações francesas para o oceano Pacífico, dentro do 

contexto do maior projeto de expansão territorial vivido na Europa do século XVIII, 

elaborado como plano político e econômico de Louis XV.  
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Foi a partir da realização dessa proposta que o relato de viagem de um 

navegante forneceu subsídios para reflexões filosóficas. Ao final, Bougainville e 

Diderot nos proporcionaram uma discussão aprofundada sobre conceitos como: 

etnocentrismo, eurocentrismo, relativismo e o aprofundamento sobre a questão do 

bon sauvage. As contruções textuais dos dois escritores, sendo intencional ou não, 

criam possibilidades para se tratar da questão do "outro" a partir de diferentes 

aspectos, oferecendo aos seus leitores a reflexão sobre o que Moita Lopes (2006, p. 

89) aponta: “A questão [...] é como lidar com a diferença com base na compreensão 

de nós mesmos como outros.” 

Porém, para que essas ideias circulem, ambos necessitam de um receptor 

para que se concretizem. Sem a presença deste e sem o texto se manifestar em sua 

consciência, o mesmo passa a ser um nada. Para que a obra ganhe vida é 

necessário, como afirma Iser (1979, p. 72), “[...] que o leitor se instale forçosamente 

no texto ou no mundo do texto170”, assumindo, de acordo com Mello (2001, p. 338), 

o papel de “receptor, discriminador e de co-produtor171”. 

Todas essas necessidades são supridas pela figura de Diderot. Primeiro, ele 

assume o lugar de leitor do relato de viagem; depois, como co-produtor; e, em 

terceiro lugar, ele aparece definitivamente como escritor, principalmente de um 

Supplément. É esse leitor que se coloca diante do relato de viagem para além dos 

limites daquelas página escritas por Bougainville, sofrendo seleção, combinação ou 

associação com um mundo já conhecido e que deveria ser modificado, 

direcionando-nos para uma concepção de leitura, segundo Manguel (1997, p. 54): 

“Ler, então, não é um processo automático de capturar um texto como um papel 

fotossensível captura a luz, mas um processo de reconstrução desconcertante, 

labiríntico, comum e, contudo, pessoal.”  

Nesse sentido de leitura e na pessoalidade arraigada nela, passamos a 

pensar sobre o posicionamento do filósofo frente ao relato de viagem e a construção 

de suas personagens no conto filosófico. Primeiramente, ele, enquanto leitor e 

depois escritor, nota o tom especial dado ao Taiti e aos taitianos pelo viajante. O 

capítulo sobre esse lugar e esse povo também foi o que nos interessou analisar 

neste trabalho, pois, assim como Bougainville, também ficamos deslumbrados com 

                                            
170

 “[...] le lecteur s’installe forcément dans le texte ou dans le monde du texte” (ISER, 1979,p. 72)  
A tradução é de minha responsabilidade. 
171

 A tradução é de minha responsabilidade. 
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aquele "paraíso". É essa a mensagem que ele nos passa em seu relato: o Taiti era o 

Jardim do Éden.  Mas, essas mesmas narrações e descrições vão além do sentido 

edênico. Elas criam um universo que mistura aquilo que deveria ser real e passar 

credibilidade nos dados com elementos do fictício e do imaginário.  O leitor se dá 

conta de que o texto avança no sentido da imaginação, sensações e sentimentos 

experimentados pelo viajante no momento do contato com aquela terra e seus 

habitantes. 

Sem se preocupar em tornar seu relato quase uma fábula, o viajante dá 

nuances celestiais à ilha e principalmente às taitianas. Ele apresenta todo o seu 

deslumbramento por um modo de vida construído a partir da felicidade, alegria, 

inocência, igualdade e liberdade natural, onde não há espaço para a sexualidade e o 

pudor coabitarem. Submerso na paixão por esse lugar e estilo de vida perfeito, o 

viajante, em algumas páginas mais adiante no relato, volta à superfície para avisar 

que se confundiu com os aspectos enaltecidos sobre os taitianos e que os mesmos 

eram amados por ele, apesar dos "defeitos" que apresentavam.  

Com essa postura e com a deturpação das informações, o viajante fornece 

dados ao leitor para que o mesmo passe a duvidar de seu relato e que pense que 

todo o teor do capítulo sobre o Taiti traz alguns enganos e mentiras. Nessa 

perspectiva é que Diderot aparece como aquele que completa a história, criando a 

ilusão de uma "verdadeira" versão. Ou seja, apenas a leitura do relato de viagem 

não é suficiente ao leitor, caso ele queira conhecer a história confiável. É a leitura do 

suplemento que fará com que os conhecimentos sejam autênticos. 

Assim como Bougainville aciona sua memória individual e elementos do 

imaginário coletivo de seu tempo, inclusive reavivando seres mitológicos, Diderot 

também recupera seu repertório cultural e aproveita para ensinar filosofia a partir de 

suas personagens. O papel principal empreendido por A e B, o Ancião e Oru, é o de 

serem representantes do pensamento diderotiano. É por imtermédio deles que o 

filósofo mostra o embate entre as leis naturais e as leis construídas a partir dos 

códigos morais humanos impostos principalmente, naquele período, ainda pela 

igreja, demonstrando como é uma punição para os indivíduos terem suas ações 

guiadas pelos valores religiosos e propondo uma moral embasada na natureza e em 

suas frequentes transformações. 
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Tendo sido julgado como subversivo e agitador para a população da época, 

Diderot repensa os valores que norteiam a sociedade de sua época e comprova, em 

seu Supplément, como a vida em sociedade deve ser entendida como um 

instrumento natural que permite ao homem, de maneira mais fácil, lutar pela 

sobrevivência e bem-estar. Ele apresenta a seus leitores o direito ao livre arbítrio, 

retirando qualquer carga de divindade ou “ser superior” na figura de qualquer um 

que queira dominar, divulgando sua posição anticlerical e criticando o cristianismo, 

atentando para o fato de que não é virtude seguir os princípios estabelecidos pela 

igreja como corretos, como por exemplo o celibato.  

Para isso, ele inverte o "jogo" "proposto" por Bougainville, apontando os "dois 

lados da moeda".  Enquanto o escritor-viajante exibe um discurso embasado no 

olhar do homem europeu, que segue as diretrizes traçadas pelas instâncias ditas 

"superiores" para o bom funcionamento da sociedade, e, no momento que se vê em 

uma situação desconcertante durante o contato com o "outro", que vive o inverso de 

sua conduta, prefere se declarar como equivocado em relação ao seu relato sobre 

as qualidades dos taitianos, o filósofo, tendo a "faca e o queijo na mão", vai se servir 

desse mesmo Taiti e seus habitantes, para reafirmar a existência de outros 

costumes, culturas e modos de vidas que fogem aos padrões da sociedade europeia 

e que, não havendo nada de "superior" ou "inferior" entre elas, mesmo assim 

também pode e deve ser reconhecida como sociedade.  

Retomando a epígrafe do terceiro capítulo deste trabalho, podemos confirmar 

o que sugere Hegel e que é salientado por Marx:  

 

 

[...] todos os grandes personagens da história mundial são encenados, 
por assim dizer, duas vezes

172
. Ele se esqueceu de acrescentar: a 

primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. [...] Os homens 
fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem 
sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se 
defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. [...] E 
justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e às 
coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos 
de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu 
auxilio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os 
gritos de guerra e as roupagens, a fim de apresentar e nessa linguagem 
emprestada. (MARX, 2011, p.25) 

 

                                            
172 Nota do autor: G.W.F.Hegel, Vorlesungen uberdie Philosophie der Geschichte. Dritter Teil 

[Preleções sobre a filosofia da história. Terceira parte] (Berlim, 1837. Werke, v.9). 
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Bougainville e Diderot são esses homens que fazem as suas próprias 

histórias, recuperando as marcas do passado, e as deixam como legado. E, por 

mais que a mesma história tenha sido encenada duas vezes, primeiro como 

tragédia, por tratar de momentos de aventuras vividas ao redor do mundo, e depois 

como farsa, por ter sido recontada em forma de conto filosófico, podemos considerá-

las literatura. É com essas características muito peculiares de abstração e 

subjetividade na tessitura narrativa que esses textos literários derrubam paredes 

entre realidade e ficção, sugam seus leitores para dentro de si mesmos, fazendo 

com que, num processo de ruminação, estes se reelaborem, se reconstruam a cada 

leitura.   

A grande lição, no final, é de que a leitura serviu a Diderot e pode nos servir 

como instrumento de construção e elaboração do sujeito. O que falta para isso ficar 

mais evidente é termos a consciência de que o sentido do texto não está 

predeterminado nele mesmo, não devendo o leitor ser um mero receptáculo. O que 

falta é o texto ser visto como um palimpsesto, sendo necessário o leitor ir além das 

marcas linguísticas para perceber aquilo que está implícito. Esse é o papel exercido, 

por exemplo, pela figura do ancião em três aparições que ele tem neste trabalho.  

Ao nos depararmos com o velho, mencionado por Bougainville em seu relato, 

aquele que dá as costas para o viajante e sua tripulação, e o ancião, que ganha voz 

na obra de Diderot em intertextualidade com o velho do Restelo, de Os Lusíadas de 

Camões, percebemos que todos os três já preveem que algo vai dar errado e 

alertam a sociedade sobre todas as infelicidades que estão por vir.  

É a partir desse movimento que Diderot, enquanto leitor, percebe que algo 

ainda ficou por ser dito na obra de Bougainville. Tudo aquilo apresentado pelo 

escritor-viajante em relação ao Taiti e aos taitianos não era o final. É como se esse 

leitor e todos os outros tivessem uma página em branco para dar fim à obra ou 

desvelar o não-dito. Sobre isso, Umberto Eco (2003, p.12) afirma: “As obras literárias 

nos convidam à liberdade da interpretação, pois propõem um discurso com muitos 

planos de leitura”.  

A partir dessa pluralidade de planos de leituras, pudemos sair do universo do 

relato de viagem e fomos até Afrodite, na mitologia grega; passamos por Vênus, na 

mitologia romana; chegamos às suas diferentes representações em esculturas e 

pinturas, como a Vênus de Milo, a Vênus de Médici; e também apreciamos a obra O 
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nascimento de Vênus, de Botticelli. Foi na leitura desses textos literários que 

voltamos ao século XVIII e refletimos sobre a França do Século das Luzes; ouvimos 

as histórias sobre os patagões e outras aventuras narradas por outros viajantes, 

principalmente os anteriores a Bougainville; recuperamos as lembranças sobre a 

prática de construção dos  zoológicos humanos e, mais tarde, o circo dos horrores; 

voltamos ao nosso século e pensamos na situação dos refugiados na Europa em 

pleno ano de 2016. Também foi possível sair do século XXI e voltar ao século XVI 

para revisitar Os Lusíadas, principalmente relembrar a figura do velho, que não se 

cala quando a intenção é advertir a sua gente para os males que serão instaurados 

com os projetos coloniais.  

Finalmente, quando temos contato com os dois textos, a literatura de viagem 

e o conto filosófico, percebemos que há muitos pontos de contato entre eles, mas 

nós, receptores, também inserimos em nossas leituras outras influências – sociais, 

culturais, situacionais – recriando aqueles textos. Além disso, o ato de ler outorga ao 

leitor o direito de acesso ao "outro", ocasionando o contato com a pluralidade 

cultural, como foi o caso do relato de viagem e do conto filosófico.  

Esse encontro com o "outro", propiciado pelas duas obras aqui analisadas, 

permite ao leitor se compreender e reconhecer o seu entorno, desempenhando um 

melhor entendimento do lugar que assume socialmente ou questionando essa 

posição. Diderot foi um exemplo disso. A leitura que ele fez do relato de viagem foi 

uma oportunidade para o trabalho de comparação entre o “eu” e o “outro”, 

exercendo uma função transformadora, pois, a partir dessa mesma leitura, ele cria 

um novo texto que será mais uma possibilidade para que cada outro leitor recrie, 

transgrida e desconstrua os padrões já existentes em sua sociedade, percebendo 

que o "outro" pode ser o seu reflexo mais belo. 
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