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RESUMO
IMAGENS E (PRÉ)CONCEITOS:

ANÁLISE TRANSCULTURAL DE CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS DE
VIAJANTES INGLESES NO RIO DE JANEIRO SETECENTISTA

Danilo Lopes Brito
Orientador: Prof. Dr. Luiz Barros Montez

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-
graduação em Linguística Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de
Mestre em Linguística Aplicada.

O contato entre brasileiros e europeus constitui-se ainda hoje a partir de uma dialética
profundamente ideológica. As impressões entre esses dois povos são ressonâncias de
um discurso usado desde o século XVI, quando do primeiro contato entre os
portugueses e os índios brasileiros. Foi no século XVIII, contudo, que esses discursos se
tornaram mais abrangentes, uma vez que os leitores europeus ansiavam por saber o que
havia fora da Europa. Por esta razão, os relatos de viagem foram textos de grande
circulação e consumo. Também neste século, a Inglaterra se constituía como potência
global, de modo que os ingleses eram os maiores empreendedores de navegações ao
redor do mundo. Por questões de ordem geográfica, o porto do Rio de Janeiro era
parada obrigatória dos viajantes ingleses: a caminho da Ásia e da Oceania, paravam
aqui para se reabastecerem. Assim sendo, inúmeros relatos de viagem foram produzidos
sobre essa cidade por ingleses. Atualmente esses relatos são tomados pelo discurso
histórico como documentos verossímeis. A análise discursiva propõe, porém, uma
discussão acerca das construções que esses viajantes fizeram sobre não-europeus. Ou
seja, enquanto diversos historiadores realizam um estudo fora do âmbito da linguagem,
a análise ora proposta aciona-a como elemento constituinte central na interpretação dos
eventos históricos. Neste sentido, a presente pesquisa analisa discursos eurocêntricos
acerca da gente brasileira, presentes em relatos de viagem produzidos por três viajantes
ingleses e membros de uma mesma expedição, que aportaram no Rio de Janeiro no final
do século XVIII.
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Discurso
Relato de Viagem
Eurocentrismo
Alteridade
Brasil Setecentista

Rio de Janeiro
Junho de 2011
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ABSTRACT
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VIAJANTES INGLESES NO RIO DE JANEIRO SETECENTISTA
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Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-
graduação em Linguística Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de
Mestre em Linguística Aplicada.

The contact between Brazilians and Europeans is formed still nowadays by a
profoundly ideological dialectic. The impressions between them are resonances of a
discourse, which has been used since the 16th century, when Portuguese and Brazilian
Indians first met. However, it was in the 18th century that these discourses became more
encompassing, since European readers wanted to know what there was beyond Europe.
Therefore, the accounts of journey were widely diffused and consumed. In this same
century, England established itself as world power. Consequently, Englishmen were the
majority of seafarers around the world. Due to geographical matters, those travelers
needed to make a stopover at Rio de Janeiro’s port: on the way to Asia and Oceania,
they spent a few days here to refill their ships with supplies. Thus, numerous accounts
of journey were written by Englishmen about this city. These accounts are considered
today by the historical discourse as verisimilar. Nevertheless, the discourse analysis
proposes a new viewpoint on those travelers’ conceptions about the non-Europeans. In
other words, while many historians carry out studies that do not take into consideration
language matters, the present analysis makes possible the focus exactly on these matters
by considering the language as a central element of the  historical events interpretation.
Hence, this research analyses Eurocentric discourses about Brazilian people and are
present in the accounts of journey written by three English travelers, whose ships
docked in Rio de Janeiro at the end of the eighteenth century and took part in the same
expedition.

Key-Words

Discourse
Account of Journey
Eurocentrism
Alterity
Eighteenth-century Brazil

Rio de Janeiro
Junho de 2011
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Die Berührungspunkte der Brasilianer mit den Europäern sind bis heute von einer stark
ideologischen Dialektik geprägt. Die Einstellungen der Brasilianer Europäern
gegenüber – und umgekehrt – sind Resonanzen eines seit dem 16. Jahrhundert
benutzten Diskurses, als Portugiesen und brasilianische Indianer sich zum ersten Mal
trafen. Seit dem 18. Jahrhundert wurden diese Diskurse immerhin umfangreicher, zumal
die europäischen Leser erfahren wollten, wie die Welt außerhalb Europas funktionierte.
Aus diesem Grund waren Reiseberichte weit verbreitet und wurden gern gelesen. Im
selben Jahrhundert baute England seinen Status als Welt- und Seemacht aus. Die
englischen Reisenden mussten aus geografischen Gründen einen Zwischenaufenthalt im
Hafen von Rio de Janeiro machen – auf dem Weg nach Asien bzw. Ozeanien
verbrachten sie hier einige Tage, um sich mit neuem Proviant zu versorgen. Daher
wurden zahlreiche Reiseberichte über diese Stadt von Engländern geschrieben. Diese
Texte werden heutzutage durch den geschichtlichen Diskurs als glaubwürdige
Dokumente anerkannt. Mithilfe der Diskursanalyse können die Vorstellungen dieser
Reisenden über die Nichteuropäer aus linguistischer Sicht betrachtet werden. Während
viele Geschichtsforscher Studien außerhalb des Sprachbereichs machen, ermöglicht die
hier dargestellte Analyse, sich auf diesen Bereich zu konzentrieren, indem sie die
Sprache als zentrales Element der Interpretation historischer Ereignisse berücksichtigt.
Diese Studie analysiert folglich eurozentrische, in den Reiseberichten dreier Engländer
enthaltene Diskurse über die brasilianische Bevölkerung. Die Reisenden, die sich am
Ende des 18. Jahrhunderts in Rio de Janeiro aufhielten, nahmen an derselben Expedition
teil.
Schlüsselwörter:

Diskurs
Reiseberichte
Eurozentrismus
Andersheit
Brasilien des 18. Jahrhunderts
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1. Introdução

Os relatos de viagem são textos que hoje interessam quase que exclusivamente

historiadores e antropólogos. Eles não são um gênero textual com o qual a análise

discursiva tem se preocupado. No entanto, constituem um material rico, e ainda pouco

explorado, no que tange análises de cunho ideológico. Cabe a essa área do

conhecimento pensar o que está por trás desses textos, que discursos eles veiculam, para

além das possíveis inferências históricas que o relato de viagem possa permitir.

Neste capítulo, apresentamos então as inquietações que atingem o pesquisador em

relação a esse assunto, bem como as considerações metodológicas que visam não

exatamente descrever os corpora analisados, mas sim os critérios segundo os quais os

mesmos foram selecionados. Além disso, sendo esta pesquisa um desdobramento de um

trabalho anterior, faz-se necessário explicar a origem de tal inquietação.

1.1) Motivações

O que efetivamente motivou a presente pesquisa foi a percepção da escassez de

materiais que versam sobre o relato de viagem enquanto um texto passível de uma

análise linguística. Ao traduzir alguns relatos em língua inglesa para a língua portuguesa

na Fundação Biblioteca Nacional (FBN), organismo que fomentou a primeira fase da

pesquisa não só com a disponibilização dos corpora iniciais, mas também com o auxílio

de uma bolsa remunerada, percebemos que os viajantes veiculam muitas vezes

impressões muito parciais acerca do objeto descrito.

Esta pesquisa é desdobramento de um projeto anterior realizado em parceria com a

Fundação Biblioteca Nacional entre 2007 e 2008. Naquele primeiro momento, a
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proposta era traduzir relatos de viagem de ingleses que datassem do século XVIII. O

critério de seleção dos textos a serem traduzidos era consideravelmente abrangente:

viajantes que relataram sua passagem pela então Cidade de São Sebastião, hoje Rio de

Janeiro, em um período de cem anos. Com efeito, os textos traduzidos são todos da

segunda metade do século XVIII devido à dificuldade de acesso aos textos mais antigos.

Ao traduzir os relatos selecionados, ficou evidente a relação que alguns textos

estabelecem entre si. Os viajantes costumam citar relatos de terceiros e, há mesmo os

que estiveram na mesma localidade em um mesmo período. De todo modo, quase todos

veiculam noções similares acerca do que era vivenciado, noções essas

predominantemente pejorativas. Surgiu então o questionamento sobre as motivações

dos viajantes para elaborarem relatos diferentes entre si, mas muito parecidos em

relação às impressões e opiniões. A pesquisa aqui proposta vem, então, fazer uma

análise discursiva de alguns desses textos a fim de entender o que caracteriza tais

fenômenos, em especial as vozes que estão por trás das opiniões dos viajantes. Esse tipo

de analise dedica especial atenção aos questionamentos ideológicos que subjazem à

pesquisa.

Além disso, a partir de um olhar linguístico, notamos que os relatos de viagem

mesclam discursos historiográficos e discursos literários: são comuns as esferas de

suspense, por exemplo, quando o viajante narra momentos de perigo. Além disso, as

descrições dos viajantes costumam ser depreciativas, não importando se o objeto

analisado é uma edificação, um costume, ou uma pessoa. Sendo assim, também nesse

aspecto o valor documental do relato de viagem é posto em xeque, cabendo ao linguista

indicar, a partir da análise dos discursos subjacentes a esses relatos, de que modo esses

textos se constituem, além das possíveis motivações dos viajantes para fazerem

considerações por vezes nada elogiosas sobre as culturas visitadas.
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Esta pesquisa se justifica, portanto, pela necessidade de se examinar o relato de

viagem pelo viés linguístico, discursivo, e não à luz exclusiva da historiografia. A

ausência de trabalhos que versem sobre esse tipo de exame é limitadora, pois a análise

linguística dos relatos, se não esclarece de modo suficiente a ideologia veiculada por

este gênero textual sem o recurso à ciência histórica, aponta, no entanto, para a

materialização discursiva desta ideologia, através de recursos não disponíveis para o

historiador que não possua aparelhagem e metodologia científica minimamente

abrangente para a análise linguística que, por exemplo, propomos nesta dissertação.

1.2) Considerações Metodológicas

A presente pesquisa analisa os relatos de três viajantes de origem inglesa no Brasil

do século XVIII enquanto discursos em um contexto interacional específico (zona de

contato, cf. Pratt, 1999). Estes discursos estabelecem, através de seus elementos

linguísticos, noções claras de identidade e de não-identidade (alteridade) entre o

europeu e o brasileiro. Aparentemente, as relações entre Brasil e Europa giram em torno

apenas de interesses comerciais. Contudo, o contato estabelecido entre brasileiros e

europeus também se constitui a partir de uma dialética profundamente ideológica, haja

vista que a imagem que o brasileiro faz de si hoje dialoga com o olhar europeu a nós

dirigido. Na verdade, o modo de ver o outro, no que tange brasileiros e europeus, não é

um fenômeno da atualidade. Pelo contrário, é ressonância de um discurso já usado

desde o século XVI, quando do primeiro contato entre os portugueses e os índios

brasileiros. É no século XVIII, contudo, que esses discursos tornam-se mais

abrangentes. Isso se explica pelo fato de que a produção de relatos de viagem

intensifica-se bastante neste momento: os leitores europeus desta época ansiavam por
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saber o que havia fora da Europa e, por esta razão, os relatos, que por vezes narravam

aventuras, tornam-se textos de grande circulação e consumo. Neles há o retrato mais fiel

do estranhamento, ocorrido dentro de um processo de interação, entre indivíduos de

diferentes culturas, no qual fica evidente o confronto das realidades frente a contextos

diferenciados na Europa. Por questões de ordem geográfica, o Porto do Rio de Janeiro

era parada obrigatória dos viajantes europeus: descendo o Atlântico, paravam aqui para

reabastecerem-se com alimentos, combustível etc. O Rio de Janeiro é, então, uma zona

de contato riquíssima pela grande quantidade de viajantes de diferentes origens que por

aqui passavam.

A seleção dos textos obedece, de toda forma, a um critério mais rigoroso para a

presente pesquisa, em comparação com a seleção dos textos traduzidos junto à FBN. Os

textos selecionados pertencem a viajantes que participaram da mesma missão: a

expedição inglesa para a fundação de uma embaixada na China. Tal expedição foi

fundamental para a consolidação da Inglaterra como império de maior relevância na

passagem do século XVIII para o século XIX. Tendo sido o porto do Rio um dos pontos

nos quais a expedição parou, alguns tripulantes, das mais variadas funções, relataram o

que ocorreu na cidade enquanto eles nela estiveram, bem como suas impressões acerca

da mesma. Levando em conta a inquestionável interferência da Inglaterra nos

acontecimentos históricos ocorridos no Brasil no século XVIII, considero a expedição

em questão fundamental no entendimento desse contexto e, além disso, nesses relatos

há discursos que ainda povoam o olhar não só inglês, mas europeu, sobre o Brasil e seu

povo.
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O acesso básico aos textos de viajantes que utilizamos1 foi inicialmente possível

através de catálogos de relatos organizados a partir de um corte geográfico, ou seja, uma

compilação de títulos de obras que contenham descrições de uma determinada

localidade. Obra essencial nesse sentido foi a Bibliografia do Rio de Janeiro de

Viajantes e Autores Estrangeiros (2ª. ed. de 1980), de Paulo Berger, usada nesta

pesquisa. Obras desse tipo são na maior parte das vezes utilizadas por historiadores, que

geralmente lidam com o relato de viagem como um documento, registros tão caros à

historiografia. No entanto, trata-se, para a presente pesquisa, de uma compilação de

grande relevância, pois apresenta um detalhado levantamento dos relatos de viajantes

europeus sobre o Rio de Janeiro escritos desde os primeiros anos de existência da

cidade até o século XX. Por meio do livro de Berger, foi possível localizar e ler os

textos que não poderiam ser encontrados sem as indicações de Berger sobre localização

e período referente ao relato, de modo que essa obra já possibilita uma seleção prévia

dos textos que se encaixavam no dado recorte de tempo e espaço. Impôs-se,

paralelamente, a leitura da bibliografia sobre o contexto europeu do período.

Com base nestas duas vertentes de leituras, foi possível estabelecer

definitivamente os recortes temáticos que vertebraram a dissertação. A análise dos

discursos dos viajantes foi balizada por estes recortes, evidentemente que com clara

ênfase nas construções ideológicas que, não obstante as suas transformações e

apropriações ao longo do tempo, continuam circulando nos nossos discursos.

A maior parte dos relatos analisados nesta encontra-se ainda em sua forma

original, em livros, podendo ser apenas consultados in loco – a saber, na Biblioteca

Nacional e a Biblioteca do Itamaraty. Parte, porém, dos textos pode ser adquirida já

1 Os textos constam majoritariamente no acervo da FBN. No entanto, não foi esse o único acervo
consultado, de modo que a Biblioteca do Itamaraty e da Universidade de Bamberg tiveram incontestável
relevância para o trabalho desenvolvido.
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digitalizada. É importante ressaltar que houve colaboração expressa dos acervos aqui

citados para a realização deste estudo, havendo inclusive a disponibilização de uma

bolsa por parte da FBN com o objetivo de custear a tradução de alguns dos textos

trabalhados, graças a qual foi possível realizar o que coloquei como a primeira fase de

minha pesquisa.

O tema de uma segunda fase foi, contudo, diferente do aqui apresentado. Na

verdade, pensou-se em, a princípio, reunir textos de viajantes europeus – basicamente

ingleses, alemães, franceses, espanhóis e portugueses, cujos idiomas são de meu

conhecimento – que estiveram no Porto do Rio nos séculos XVIII e XIX. Esses textos

seriam objeto de uma profunda análise, a fim de investigar as ideologias subjacentes a

seus discursos. Portanto, fazia-se necessário um contorno melhor para a análise, o que

se deu a partir da escolha de uma mesma língua e de um mesmo contexto, considerando

o fato de grande parte dos relatos terem sido feitos por ingleses. A coroa inglesa

financiou inúmeras expedições, especialmente nos séculos em questão. Em função desta

delimitação, escolhi os relatos produzidos por membros de uma expedição revestida de

relevância política e econômica para o contexto sócio histórico daquele momento, sendo

ela a expedição comanda por Sir George Macartney, na qual tomaram parte John

Barrow, George Staunton e Aeneas Anderson.

Esses escritos descrevem geralmente situações ocorridas na cidade durante a

estadia desses viajantes. O fato é que há discrepâncias não só entre os pontos de vista

desses viajantes, mas também em relação à ênfase dada aos temas abordados. Ocorrem

inclusive diferenças em relação às versões de alguns acontecimentos. Assim sendo, a

análise que realizamos estabelece como foco estas diferenças e, acima de tudo, as

ideologias (Foucault, 2002) que as motivam e que são veiculadas pelas vozes desses

viajantes.
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A restrição do foco não invalida de forma alguma a motivação original da

pesquisa, pois os relatos de viagem foram largamente consumidos na Europa nos

séculos XVIII e XIX (Pratt, 1999), de modo que foram feitas traduções para diferentes

línguas. Todavia, pelo maior número de viagens empreendidas por ingleses – e

consequente maior produção de relatos –, bem como pela relevância histórica da

expedição trabalhada na presente pesquisa, considero larga a difusão dos relatos então

produzidos por esses viajantes. Além disso, eram escassos materiais sobre a Ásia,

especialmente sobre a China, em termos econômicos, científicos, sociais e militares,

aspectos levados em conta nesses relatos na maioria das vezes, razão pela qual esses

textos se tornaram ainda mais importantes naquele momento. Com isso, trago à tona

figuras como John Barrow e George Staunton, nomes de grande peso entre os políticos

e militares ingleses da passagem do século XVIII para o XIX. Desse modo, pode-se

supor que os relatos produzidos durante esta missão tenham contribuído em larga escala

para a construção de um imaginário europeu acerca dos outros continentes, bem como

das pessoas que neles estavam, o que inclui o Rio de Janeiro e seus habitantes.

Os relatos de viagem não possuem um foco temático comum: cada viajante, a

partir de seus próprios interesses – e de suas próprias idéias – e do caráter da viagem por

ele realizada, dá ênfase a diferentes assuntos. Além disso, por conta das diferenças de

interesses, são comuns as contradições entre viajantes que tratam de um mesmo assunto

em uma mesma época. Mesmo assim, tentamos demonstrar que há uma ideologia

eurocêntrica comum nesses relatos, que, é importante lembrar, se não determina uma

identidade brasileira, é assimilada pelos próprios brasileiros em diferentes processos de

sua construção identitária. Não pretendemos aqui, porém, aprofundar-me em questões

identitárias relacionadas a estes relatos. Interessa-me justamente pensar os processos

ideológicos relacionados a esses textos.



19

Para tanto, utilizamos como corpora os relatos de três membros daquela

expedição: George Staunton, secretário da missão inglesa em questão; John Barrow,

uma espécie de tesoureiro da missão; e Aeneas Anderson, oficial da marinha britânica.

O livro de Staunton é parte do acervo da Biblioteca do Itamaraty, no Rio de Janeiro; o

relato de Barrow está entre os títulos do setor de Obras Raras da Biblioteca Nacional,

também na capital fluminense; e o de Anderson, por fim, consta no acervo da Biblioteca

da Universidade de Bamberg, Alemanha, disponível apenas sob forma digital.

A análise busca relacionar duas culturas através da troca discursiva entre as

mesmas: europeus do século XVIII em contato com brasileiros fazem comentários a

partir de uma cosmovisão europeia. Por outro lado, o pesquisador contemporâneo

brasileiro, analisa o olhar europeu sobre o Brasil. Desse modo, a análise é transcultural

por buscar entender o diálogo entre ambas as culturas no âmbito dos relatos de viagem,

além de etnográfica, dado o fato de o pesquisador lidar diretamente com o discurso, a

ideologia e os traços culturais europeus a fim de entendê-los para além de sua própria

formação cultural e ideológica.

1.2.1) Sobre a análise

A análise dos textos elencados foi feita em diferentes momentos. Inicialmente,

considerando as diferenças linguísticas e formais entre os textos, algumas considerações

foram feitas ainda no período de traduções quando da apresentação de resultados em

diferentes eventos. Ao ler os textos em língua inglesa, foi possível identificar algumas

diferenças de estilo e mesmo de rebuscamento entre os relatos. Sendo assim, as

primeiras diferenças entre os viajantes já se tornaram mais claras.
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Em seguida, a partir da escolha de uma moldura teórica adequada, foi possível

olhar mais profundamente para os mesmos. Nesse momento, a análise do discurso

assume um papel importante, pois, para além da análise formal, realizou-se a

interpretação dos dados então evidentes. Questões de conteúdo foram contempladas em

um momento posterior, já que, antes de maiores avanços, fez-se necessário pesquisar

aspectos históricos sobre a Inglaterra e o Rio de Janeiro do século XVIII. À luz de

textos variados acerca da política, economia e cultura da Inglaterra, bem como da

administração portuguesa no Brasil, pudemos fazer novas ligações entre considerações

feitas nos relatos e evidências históricas sólidas.

Lançando mão, então, das informações históricas e linguísticas (tanto formais

quanto discursivas), as análises foram feitas a partir da identificação dos assuntos

recorrentes e da comparação entre os pontos de vista dos viajantes. Com esse método

percebemos quais diferenças os viajantes apresentam entre si. Paralelamente, a análise

individual dos textos foi feita a partir da aplicação do arcabouço teórico utilizado, não

necessariamente expresso pelo uso de termos específicos, mas pela aplicação dos

métodos apresentados pelos autores cujas vozes subjazem a esta pesquisa.
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2. Fundamentação Teórica

Considerando que a presente pesquisa lida com questões de linguagem que

tangem tanto a análise discursiva quanto a historiografia, faz-se necessário evidenciar

quais autores e conceitos referentes a essas áreas são levados em conta, bem como as

referências de maior relevância. Para tanto, faço aqui uma breve exposição das ideias

que considero pertinentes à clareza do texto que segue.

Em termos de análise, Mikhail Bakhtin é aqui fundamental. O teórico debate a

linguagem a partir do viés interacional em obras como Estética da Criação Verbal

(2000). Nela, o autor analisa a importância do contexto na compreensão daquilo que é

dito, bem como o papel de fatores individuais e culturais que influenciam a apreensão

de um dado discurso. Além disso, noções caras a esta pesquisa, como as noções de

gênero discursivo e de intertextualidade, também são discutidas nessa obra.

Os relatos de viagem são responsáveis pelo imaginário europeu acerca das gentes

e culturas existentes fora da Europa. Os curiosos leitores europeus apreendiam as

informações passadas pelos viajantes e formavam, a partir daí, uma série de

estereótipos. A proposta aqui, no entanto, não é traçar uma análise da recepção dos

relatos, mas sim analisá-los levando em conta o que Norman Fairclough chama de

“Teoria Tridimensional do Discurso” (Discurso e Mudança Social, 2001). O texto deve,

então, segundo a teoria de Fairclough, ser analisado a partir de seu contexto de

produção, circulação e consumo.

Tratando-se de relatos de viagem, e já à luz de Bakhtin, é de suma importância

pensar, para além do contexto histórico, as relações que a história e a historiografia

estabelecem entre si. A historiadora americana Mary Pratt mostra em Os Olhos do

Império (1999) que, na verdade, o que consta nos livros de história nem sempre condiz
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com o que aconteceu em dada localidade. Ainda assim, os relatos de viagem são fonte

de informações sobre diferentes localidades em variados momentos da história.

Entender, porém, o conteúdo dos relatos a partir do viés histórico não é suficiente para

compreender o que um relato de viagem é de fato. Michael Maurer discute em

Reiseberichte (“Relatos de Viagem”, 2002) as variadas formas pelas quais os relatos de

viagem são compostos. Em outras palavras, tanto o conteúdo quanto a estrutura são

importantes para a análise dos relatos de viagem no âmbito discursivo.

O relato de viagem, conforme indica Maurer, exerce uma função diferente da dos

relatos em geral. O papel descritivo dos relatos é acompanhado de descrições, pareceres

e opiniões parciais. É necessário, então, pensar qual o ponto de vista dos viajantes ao

fazerem suas considerações. Edward Said vem em nosso auxílio. Em Orientalismo

(2007), Said analisa diferentes formas do discurso etnocêntrico. A partir de seus

escritos, é possível perceber diferenças entre os relatos de viajantes de diferentes

origens.

A noção de ideologia é também muito cara a esta pesquisa. Sendo assim, faz-se

necessário evidenciar, ainda que brevemente, à luz de quais autores lançamos mão de tal

termo.

A fim de traçar aqui uma exposição das teorias e ideias dos teóricos citados, faz-se

necessário relacioná-los. Sendo assim, proponho aqui uma divisão expositiva que visa,

em um primeiro momento, abordar aspectos linguísticos e discursivos, e em um

segundo aspectos sociais e históricos. Trata-se uma divisão meramente didática, já que

não seria possível discutir discurso e linguagem sem lançar mão da história e do

contexto social, da mesma forma que não é possível discutir a história abstraindo da

linguagem.

.
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2.1) M. Bakhtin e N. Fairclough

No século passado, as teorias que lidam com a linguagem mais conhecidas e

sofisticadas foram criadas. A visão dicotômica de Saussure, que divide a linguagem em

langue e parole, foi fundamental para uma série de novas percepções acerca da

comunicação humana. Para esse teórico, o aspecto formal da linguagem merecia maior

destaque que sua dimensão prática real. No entanto, pouco tempo depois, Mikhail

Bakhtin vem mostrar que, em termos de investigação linguística, o foco deveria estar

justamente no exercício concreto da linguagem, e não em sua forma sistêmica abstrata.

Para ele, o contexto no qual um dado enunciado é formado é de fundamental

importância para a compreensão do que é dito (Bakhtin, 2000). Com base nesse

pressuposto, o teórico desenvolveu uma série de conceitos e noções considerados hoje

sine qua non para os estudos da linguagem. Mais recentemente, o teórico inglês Norman

Fairclough tem desenvolvido seu pensamento linguístico que, em inúmeros aspectos,

vai ao encontro da teoria de Bakhtin. Grosso modo, o contexto em que o discurso é

produzido é posto pelo linguista britânico em relação dialética com o contexto das

práticas discursivas e do próprio texto (Fairclough, 2001), conforme será discutido ao

longo da presente sessão. A relevância de Bakhtin e de Fairclough é inegável para os

estudos relativos ao discurso, e os pontos de interseção entre suas abordagens sobre a

linguagem são inúmeros.

Considerando as ideologias como construções de linguagem, como discursos,

todas são passíveis de análise. Nesse sentido, alguns conceitos de Bakhtin a serem aqui

utilizados são peças-chave. Para pensarmos na aplicação de conceitos de Bakhtin aos

relatos de viagem, faz-se necessário antes de tudo determinar o tipo de texto com o qual

lidamos. De acordo com as diferentes funções que um determinado texto possa ter, o
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mesmo apresenta diferentes características que dizem respeito tanto a sua diagramação

quanto a seu conteúdo: basta compararmos, por exemplo, uma notícia de jornal, com

seu objetivismo e sua forma típica do jornal, em colunas talvez, com uma carta pessoal,

na qual são precisos data, saudação e assinatura, por mais pessoal que seja o conteúdo.

Essas determinações não são, na verdade, regras formuladas por alguém, mas

determinações históricas que a própria necessidade de comunicação determinou. Assim

sendo, diferentes tipos de texto configuram o que Bakhtin (2000) chama de gênero

discursivo, ou seja, as diferentes formas que textos (discursos) têm de acordo com suas

funções sociais, estéticas, linguísticas e mesmo ideológicas. Em outras palavras,

gêneros são para ele correias de transmissão entre a sociedade e a história.

Considerando, então, essa ideia, bem como o texto de Barrow como um relato de

viagem, é possível delimitar algumas características e funções desse gênero.

A função básica de um relato de viagem é relatar as ocorrências ao longo de uma

viagem, haja vista que as expedições feitas no período entre as caravelas e a invenção

do navio a vapor duravam meses. Sendo tão longa a duração das expedições, fazia-se

necessário – os financiadores dessas viagens queriam saber o quanto antes no que

resultou seu investimento –, mesmo por razões burocráticas descrever os fatos, os

lugares, as intempéries e tudo mais que parecesse interessante. No entanto, a lógica

cultural da era das colônias deu enorme importância acima de tudo aos lugares

visitados, ao que se considerava “estranho” ou “exótico”. Obviamente, há uma ideologia

por trás desse interesse que esconde a cobiça dos colonizadores em relação às possíveis

riquezas dessas terras, ou mesmo à vontade de tomá-la à base da força militar. De todo

modo, são as descrições sobre os “nativos” as que mais farão sucesso entre os europeus

leitores dos relatos de viagem (Pratt, 1999). Temos então um texto bastante marcado

pelas impressões pessoais do autor, pelo olhar eurocêntrico sobre o outro, por análises
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científicas, como era comum no século XVIII, e por descrições muito detalhadas no que

tange questões de arquitetura, geografia e até mesmo indumentária. À luz da teoria

bakhtiniana, segundo a qual todo discurso é marcado pelo contexto, é possível dizer que

os relatos de viagem são marcados tanto pelo contexto no qual os viajantes estavam

imersos, quanto pelo contexto do qual advinham. Da fusão entre esses dois contextos

resulta a questão eurocêntrica no relato de viagem. De todo modo interessados nas

informações desse modo veiculadas, um público leitor restrito, porém de grande

relevância na época, por conta de seu prestigiado posicionamento social, consumia os

relatos em larga escala. Se todo gênero tem uma função ideológica, a do relato de

viagem é um dos melhores exemplos: a formação de uma identidade e de uma relação

de alteridade dos povos chamados “aborígenes” com os europeus se deu basicamente

por meio desses relatos. Ainda hoje é possível perceber uma série de estereótipos acerca

dessas populações já presentes em relatos de viajantes e veiculados por meio desse tipo

de texto.

Sendo assim, podemos inferir que havia um status de confiabilidade no relato de

viagem, pois as ideias ali veiculadas passaram a integrar o imaginário dos europeus que

o liam. Essa postura dos leitores perante os relatos dá margem à reflexão sobre outro

conceito de Bakhtin. Para o teórico, um enunciado2 sempre pressupõe uma reação da

parte do interlocutor. Essa reação é o que Bakhtin chama de atitude responsiva, ou

responditividade, conforme Irene Machado (2005). Esta autora afirma que, segundo o

teórico, “o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso,

imediatamente assume em relação a ele uma postura ativa de resposta” (Machado, 2005,

2 A noção de enunciado é uma instância que estabelece uma ponte entre Bakhtin e Fairclough. A
importância do contexto na análise discursiva é para ambos inegável, o que fica claro a partir da leitura de
suas obras, dentre elas as aqui citadas. Assim sendo, enunciados são para eles marcas do contexto na
produção e na recepção dos discursos.



26

156). Sendo assim, considerar as afirmações dos viajantes, autores dos relatos, como

verdades é o que constitui a atitude responsiva dos leitores em relação ao próprio relato.

Não se pode esquecer que essas foram, a partir do século XVI, as primeiras

informações que os europeus tiveram acerca de povos não europeus. A curiosidade

desses leitores é um fator que certamente contribuiu para a construção de estereótipos

dos povos comentados. Além disso, cientes desse fator, inúmeros relatos lidam com

uma linguagem propriamente literária, no sentido em que narram certos acontecimentos

de forma quase cinematográfica: lidam com uma localidade determinada, delimitam um

espaço de tempo, utilizam técnicas de suspense e, acima de tudo, assim como os filmes

de ação de Hollywood tentam fazer com o espectador, buscam prender a atenção do

leitor. De todo modo, essas características interferem em nossa análise justamente pelo

que Bakhtin chama de cronotopo, ou seja, a consideração fundamental do tempo e do

espaço do discurso em questão – no caso, Europa, no ano da publicação de um dado

relato. As informações históricas acerca do momento histórico e da realidade europeia

da época, inclusive em termos geopolíticos, nos ajudam a entender melhor o discurso do

viajante, em termos de suas motivações e ideologia, bem como a difusão das ideias nele

presentes.

Ainda segundo Bakhtin, os enunciados têm propósitos, ou seja, detêm uma

intenção discursiva. Esse propósito pode ficar evidente em um pedido, ou em uma

ordem, sugestão, mas está presente, de forma mais encoberta, nas mais prosaicas formas

da linguagem, como em um sorriso, que, dependendo do contexto, pode denotar uma

paquera ou uma ironia.

Em geral, há já nos relatos uma certa tendência em criticar muito negativamente

os povos analisados. Se pensarmos em intertextualidade, outro conceito de Bakhtin, os
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relatos de viagem dialogam nesse sentido. Mas, no que tange essa questão, a noção de

Charaudeau & Maingueneau de hipertextualidade nos é mais cara.

Para esses autores, o que basicamente caracteriza a hipertextualidade é uma

relação entre textos que vai além de um comentário (Charaudeau & Maingueneau,

2008). Em outras palavras, os textos podem se interseccionar a nível pragmático, bem

como a nível discursivo, constituindo o fenômeno em questão.

Sendo assim, um conceito de Bakhtin aqui de bastante relevância é a

interdiscursividade, ou seja, a incorporação de outras vozes (discursos) no discurso

mesmo de quem fala. Essa condição é para Bakhtin fundamental para a linguagem, pois

nela já se faz presente o diálogo, tão caro a sua teoria (Brait, 1997). Para ele, qualquer

relação linguística se dá através do diálogo: mesmo o silêncio pode ser considerado um

enunciado se ele provocar uma atitude responsiva no outro. De todo modo, no caso da

interdiscursividade esse diálogo ocorre em outro plano, ou seja, não mais entre

indivíduos, mas entre discursos.

Figura 1 (Ver página 104)
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É nesse sentido que a intertextualidade e a interdiscursividade nos são aqui

relevantes. Os viajantes claramente citam uns aos outros em seus relatos. O que

possibilita a formação do intertexto entre os viajantes é a proximidade entre suas

considerações e intenções discursivas. Vários deles fazem, por exemplo, considerações

botânicas, de modo que um viajante por vezes relata ter procurado um determinado

espécime descrito alguns anos antes. De todo modo, a interdiscursividade está no fato

de, com intensidades diferentes, os discursos veicularem noções similares: é o caso dos

estereótipos que se repetem. Para além disso, as considerações depreciativas são

constantes nos relatos de viagem a partir de discursos que tinham por foco aspectos

militares, econômicos, sociais e religiosos. O olhar depreciativo sobre as culturas

visitadas torna-se então um discurso apenas, que recebe complementos de inúmeros

relatos ao longo do tempo.

Outro autor que utilizo como moldura teórica fundamental é Norman Fairclough,

que em Discurso e Mudança Social apresenta o que ele intitulou de concepção

tridimensional do discurso. Trata-se da premissa de que um texto – um discurso – pode

ser analisado com foco em três diferentes planos, levando-se em conta o próprio texto

em sua dimensão linguística, seu contexto de produção, circulação e consumo, bem

como a prática social. Na verdade, o texto pode ser de fato abordado de forma isolada.

No entanto, pensar no contexto de consumo e de circulação de um discurso significa

pensar na prática social, necessariamente, já esses são contextos interdependentes: é a

prática social que determina a produção e recepção de um determinado produto.

Ao pensar em relatos de viagem como difusores e formadores de uma imagem dos

povos do chamado “Novo Mundo”, fica claro que a concepção de Fairclough é de

grande importância para pensar a permanência das ideologias que compõem o

imaginário eurocêntrico. De todo modo, a pertinência de Bakhtin a este estudo continua
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sendo inegável. Acontece que o diálogo entre Bakhtin e Fairclough é plenamente

possível, não só pela questão do contexto como categoria fundamental à análise

discursiva, mas justamente porque é possível articular as duas visões. Ao falar, por

exemplo, de cronotopo, conceito que diz respeito justamente às dimensões temporais e

espaciais de um discurso, a inferência com o contexto de produção, circulação e

consumo é inevitável, uma vez que todo discurso é constituído interdiscursivamente.

Pensar no espaço e no tempo de um discurso é pensar no momento histórico e no lugar

em que ele foi produzido e posto em circulação, bem como para quem foi produzido e

por quem foi – e continua a ser – lido. Do mesmo modo, a própria relação

interdiscursiva perpassa uma série de conjecturas históricas, uma vez que a profusão de

diferentes discursos já produzidos é enorme. Por outro lado, a noção de gênero

discursivo é historicamente determinada, haja vista que o gênero tem uma função social

no que tange a circulação de informações por meio da própria linguagem. Em outras

palavras, o gênero discursivo é determinado pela prática social. Por fim, um mesmo

enunciado pode despertar atitudes responsivas variadas de acordo com o contexto e,

portanto, com a prática social relativa a uma determinada lógica cultural.

Figura 2 (Ver página 104)
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Desse modo, podemos perceber que as teorias de Bakhtin e Fairclough não

necessariamente se igualam, mas se complementam. Ao pensar, de uma perspectiva

mais atual – por mais atual que sejam as ideias de Bakhtin – as questões de linguagem,

ao desenvolver seu pensamento linguístico Fairclough dá grande ênfase às questões

mercadológicas que influenciam diretamente as relações discursivas e ideológicas, o

que indica que ambos são igualmente relevantes para o estudo atual das práticas

discursivas.

As teorias de Bakhtin são perfeitamente aplicáveis à análise de um relato de

viagem, além de a auxiliarem. Este teórico e Fairclough dialogam bastante

produtivamente no que concerne questões de linguagem.

2.2) M. Pratt e E. Said

O contato estabelecido entre brasileiros e europeus se constitui a partir de uma

dialética profundamente ideológica, haja vista que a imagem que o brasileiro faz de si

hoje está diretamente ligada ao olhar europeu a nós dirigido. São os relatos de viagem

os primeiros textos a estimularem o imaginário europeu acerca dos brasileiros. Neles é

claro o estranhamento entre indivíduos de diferentes culturas, pois os mesmos foram

produzidos dentro de um processo de interação, no qual fica evidente o confronto das

realidades promovido por contextos diferenciados na Europa. É o que Mary Louise Pratt

(1999) chama de “zona de contato”, isto é, “a presença espacial e temporal conjunta de

sujeitos anteriormente separados por descontinuidades históricas e geográficas cujas

trajetórias agora se cruzam” (Pratt, 1999, 32). Em outras palavras, a zona de contato é a

designação de um cronotopo específico relativo aos relatos de viagem.
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O contexto interacional da zona de contato é rico em discursos, tanto dos viajantes

em relação aos nativos quanto dos nativos em relação aos viajantes. Pratt lida em Os

Olhos do Império (1999) com a noção de “anticonquista”, que é justamente a relação

que o nativo estabelecia com o viajante. Essa relação, na verdade, reflete o discurso do

viajante sobre o nativo: o ponto de vista eurocêntrico do viajante tinha por consequência

uma forma de lidar diferenciada entre esses dois grupos. Em outras palavras, viajantes

europeus interagiam de um modo diferente entre si e com nativos. O olhar do nativo

sobre o viajante estava então relacionado ao modo como o viajante o via. Trata-se de

um conceito que lida com uma dialética complexa e que será útil na seção sobre os

encaminhamentos dessa pesquisa.

De todo modo, embora a discussão teórica acerca do etnocentrismo seja recente,

há vários discursos que corroboram a noção de que tal categoria está presente em

qualquer contato entre culturas diferentes. O contato entre indivíduos de culturas

distintas cria uma relação de alteridade que é, entre outras coisas, conflituosa. Esse

conflito tem sua origem no estranhamento3 entre os costumes do indivíduo observado

frente aos costumes de alguém que o analisa, estando, em diferentes graus de evidência,

sempre presente ao nível discursivo. O resultado desse conflito é o que basicamente

caracteriza o etnocentrismo.

Ao pensarmos, porém, nos discursos produzidos sobre o Brasil ao longo da

história, é possível dar-se conta de que, por muito tempo, os relatos se constituíram num

monopólio discursivo exclusivo de europeus. Em um segundo momento, também norte-

americanos farão seus relatos. No entanto, há diferenças. Basicamente de 1500 à

segunda metade do século XIX foram somente europeus os autores desses relatos (cf.

Berger, 1980: passim). Os norte-americanos começam a escrever sobre o Brasil ainda

3 Com o termo estranhamento, me refiro às reações possíveis frente à diferença ou ao desconhecido.
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no final do século XIX, mas, sobretudo, no século XX. Além dessa diferença sócio-

histórica, há ainda a questão de os textos europeus e norte-americanos serem marcados

por diferentes gêneros textuais: os europeus produziram majoritariamente relatos de

viagem voltados para um público bem determinado e desejoso de informações sobre o

“Novo Mundo”; os norte-americanos, por sua vez, produziram relatos acadêmicos,

ligados à grande importância dada à antropologia no século passado.

A noção comum de etnocentrismo permite uma gama enorme de considerações,

justamente por ser um conceito inerente a fundamentações ideológicas a priori,4 ou seja,

está presente nos contatos interculturais. Ela pode ser aplicada ao estudo de qualquer

contato entre povos ao longo da história. No entanto, ele parece insuficiente para dar

conta dos processos discursivos dos encontros de culturas ocorridos ao longo da história

recente. Com efeito, o período colonial dá início a uma época de inúmeros contatos

entre diferentes povos em toda parte do mundo, sendo os europeus, em sua variedade de

nações, os grandes empreendedores de viagens colonizadoras ao redor do globo. Assim

sendo, vários relatos foram produzidos com o intuito de tornar os demais europeus

cientes do que havia nas novas terras e como eram seus habitantes. É claro que esses

relatos transmitem informações já filtradas pelos olhos e ideologia do observador

europeu. No entanto, dizer que são repletos de enunciados “de cunho etnocêntrico” não

basta para dar conta dos mesmos em termos conceituais, já que tal conceito diz respeito

apenas ao olhar, ao conflito, ao estranhamento natural entre lógicas culturais distintas. A

questão principal nesses relatos reside no âmbito ideológico desses discursos. E, nesse

momento, não falamos mais de etnocentrismo, mas sim de eurocentrismo. Segundo

Enrique Dussel (1993, 45), “o ‘eurocentrismo’ da Modernidade é exatamente o haver-se

confundido a universalidade abstrata com a mundialidade concreta hegemonizada pela

4 Se pensada a posteriori, essa noção está assentada em ideologias que a determinam não mais como
etnocentrismo, mas como eurocentrismo, por exemplo.
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Europa como ‘centro’“. Pode-se entender, então, que o que caracteriza o eurocentrismo

é a noção de que qualquer coisa que fuja à lógica cultural europeia é considerada menor,

ou menos importante, uma vez que a mesma se torna um padrão, praticamente uma

verdade universal.

Pela própria etimologia da palavra, é inevitável não pensar que o eurocentrismo é

algo que tem a ver necessariamente com a Europa, ou com os europeus, não tendo os

norte-americanos relação alguma com tal conceito. Os fatos, porém, implodem esta

definição etimológica. O que se entende aqui por eurocentrismo, ainda com base na

assertiva de Dussel, é o ponto de vista de um mundo que funciona graças à lógica

cultural europeia. Na verdade, esse modo de pensar vai além da Europa, chegando por

fim às nações cujas atitudes têm influência direta nas realidades dos demais países do

mundo (como, por exemplo, os EUA). Se pensarmos em “dominante” e “dominado”,

essa questão fica mais clara: trata-se de uma dominação diferente dos moldes coloniais,

agora relativa às ideologias que corroboram “a lógica cultural do capitalismo tardio”

(Jameson, 2004b). Por esta razão, é plenamente possível afirmar que os relatos dos

norte-americanos também conservam certo teor eurocêntrico no que tange o ponto de

vista dos antropólogos estrangeiros sobre o Brasil.

Trata-se da lógica cultural que fundamenta o que Jameson entende por Pós-

modernismo, exacerbadamente mercadológica e com direta influência na produção e

divulgação das artes. A noção de Jameson articula-se perfeitamente com a concepção

tridimensional do discurso (Fairclough, 2001). A partir daí, pode-se tomar a ideologia,

por um produto, nos moldes do ponto de vista de Jameson, que é depreendido de acordo

com a teoria de Fairclough, o que torna mais fácil entender a grande difusão dessa

ideologia, devido à qual o próprio eurocentrismo é visto de forma pouco clara.

Corroborando essa noção, Samir Amin afirma que o eurocentrismo é “uma dimensão da



34

cultura e da ideologia do mundo capitalista moderno” (Amin, apud, Coronil, 2002,

185).

De todo modo, é justamente esse ponto de vista orientado pela ideologia aqui

discutida que produz uma série de equívocos acerca do Brasil e dos brasileiros, bem

como sobre vários outros povos e localidades sobre os quais foram escritos relatos.

Postos em circulação, esses textos divulgam as impressões limitadas dos viajantes

europeus entre os leitores, impressões essas que permanecem sob forma de estereótipos

no ideário das nações que determinam o funcionamento da lógica capitalista. De todo

modo, são essas noções deturpadas que configuram hoje o eurocentrismo. Para Coronil

(2002), a terminologia já pode ser outra, uma vez que a lógica cultural aqui discutida

não é apenas europeia, mas, para além dos norte-americanos, trata-se do Ocidentalismo,

ou seja, uma difusão do eurocentrismo mesmo entre as nações sobre as quais esse

último conceito se constituiu.

“Ocidentalismo” é um termo criado por Edward Said em seu livro Orientalismo

(2007, originalmente 1978). Nessa obra, o teórico analisa basicamente o modo como

Ocidente depreende o Oriente a partir de sua lógica cultural, bem como o contrário

acontece. Os termos, porém, empregados na geografia, são aqui vistos por um viés

político: o ocidente é constituído pelas nações que funcionam segundo a lógica

apontada por Jameson, e que a ditam. O Oriente são justamente as nações outras, de

algum modo alheias a essa lógica cultural. O paralelo entre anticonquista e orientalismo

é plenamente possível. Interessam-me nesse momento, contudo, os conceitos antônimos

aos dois citados. Chamaremos aqui de “conquista”, então, uma prática discursiva que

ofusca a cultura visitada em prol da cultura do viajante; Said, por sua vez, chama de

Ocidentalismo o modo como os povos que funcionam segundo a lógica cultural do

capitalismo tardio veem povos que não compartilham do mesmo processo. É nesse
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sentido que se justifica a relevância de Said para a pesquisa, pois seu ponto de vista

encaminha a análise do relato de viagem para um viés dual: o relato de viagem é o

discurso a ser analisado considerando-se dois contextos, sendo eles o contexto da zona

de contato em si, e o contexto eurocêntrico/ocidentalista do viajante europeu.

2.3) Ideologia

A apropriação que fazemos aqui do termo ideologia se aproxima do sentido

preconizado por Marx e Engels. Diferentemente deles, Bakhtin entende a ideologia

como a produção artística e intelectual humana, todas as manifestações superestruturais

(Faraco, 2003:46) em outras palavras. Para os teóricos alemães, porém, ideologia é um

pensamento abstrato e falso (Williams, 2007:214). Em A Ideologia Alemã, de K. Marx,

cujo primeiro capítulo é de autoria de F. Engels, de título Feuerbach, este segundo autor

nos revela que:

Uma vez que tenha surgido [...] toda ideologia se desenvolve em conexão com o
material conceitual dado e o elabora ainda mais; caso contrário, deixaria de ser
ideologia, isto é, a ocupação com pensamentos como entidades independentes,
desenvolvidos independentemente de suas próprias leis e sujeitos apenas a elas. Que
as condições materiais da vida das pessoas dentro de cujas cabeças ocorre esse
processo mental determinem em última instância o curso desse processo é
necessariamente desconhecido por elas, pois do contrário se poria fim a toda
ideologia. (Engels apud Williams, 2007:214).

Desse modo, a ideologia é uma instância filosófica que está ligada a uma relação de

alteridade. No entanto, o discurso produzido vai além do que de fato é o outro, ou o

material conceitual. É nesse sentido que Williams afirma que, para Engels, a ideologia

é um pensamento falso. Corroborando essa assertiva, Engels afirma ainda que:

A ideologia é um processo levado a cabo pelo assim chamado pensador consciente,
sem dúvida, mas com uma falsa consciência. Os motivos reais que o impulsionam
permanecem desconhecidos por ele, do contrário não seria de forma alguma um
processo ideológico. Por isso, ele imagina motivos falsos ou aparentes. Como se
trata de um processo mental, ele deriva tanto sua forma quanto seu conteúdo do puro
pensamento, seja do seu próprio, seja de seus predecessores. (idem).



36

O termo ideologia é, portanto, aqui empregado à luz do ponto de vista de Engels.

Os viajantes, de forma geral, não conseguiam depreender a totalidade do que havia no

Rio de Janeiro setecentista para ser relatado e/ou analisado. Além disso, a Inglaterra,

padrão comparativo desses viajantes, era social e culturalmente bastante diferente da

então colônia portuguesa. O discurso dos viajantes é, então, fortemente ideológico por

não apresentarem, na maioria das vezes, uma depreensão legítima (em oposição a o que

Williams chama falso) sobre os locais e povos visitados.
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3. A Inglaterra e o Rio de Janeiro Setecentistas

A produção sempre foi uma preocupação das comunidades ao redor do globo.

Desde as primeiras organizações sociais, o trabalho se impunha como uma necessidade,

primeiramente ao nível de subsistência, e, em outro momento, ao nível de acúmulo de

riqueza. Uma parte significativa dos grandes impérios se ergueu justamente a partir

desse acúmulo, conforme nos contam os livros de história, inclusive através da

utilização de mão de obra escrava. Na Europa o processo não foi diferente. Roma, por

exemplo, já funcionava de acordo com tal lógica, incluindo políticas de expansão

territorial. A Idade Média instaura, porém, nesse mesmo continente, uma nova forma de

acumular riqueza: nos chamados feudos o sistema de servidão favorecia enormemente

os senhores, enquanto aos servos cabia trabalhar para ter o necessário para sobreviver.

Com efeito, a troca de produtos entre feudos ocorria sempre que possível. A partir do

século XV, e mais fortemente no século XVI, uma nova lógica econômica se impõe na

Europa: o mercantilismo, no qual o comércio de matéria prima entre os Estados era a

principal fonte de riqueza das coroas europeias. Para tanto, a busca por materiais de

valor começara a ocorrer fora da Europa, processo no qual Portugal e Espanha, ainda

nesse século, se destacaram. Outros estados, como Inglaterra e Holanda, se fecharam, e

deram mais ênfase aos meios de produção que à busca por matéria prima.5

Assim sendo, enquanto Portugal fazia inúmeras colônias ao redor do planeta, a

Inglaterra, de portos fechados, se via já no século XVII às voltas com inúmeras

ocorrências que resultariam na chamada Revolução Inglesa (também conhecida como

“Revolução Gloriosa”). As causas dessa revolução, conforme aponta Stone (1999), são

5 As chamadas Treze Colônias, na parte oriental do atual território dos Estados Unidos da América, foram
criadas na primeira década do século XVII. No entanto, diferentemente do modelo português, o propósito
das colônias EUA era abrigar novos segmentos sociais (principalmente refugiados das perseguições
religiosas do século XVI).
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variadas. Na verdade, a chamada revolução é, na verdade, uma série de eventos

ocorridos em médio prazo. A Inglaterra não acompanha o modelo de desenvolvimento

social das demais nações europeias: por exemplo, enquanto na França começa a surgir

uma burguesia que ditará os rumos da Revolução Francesa no século seguinte, na

Inglaterra alguns indivíduos enriquecem e formam uma classe de novos ricos (Stone,

1999, passim) que alterará a configuração política do Estado inglês já entre as décadas

de 1640 e 1660. Ainda de acordo com Stone, tais indivíduos, lançando mão da

florescente imprensa da época, assumem uma postura muito mais reformadora que

revolucionária. Passada tal fase, a Inglaterra empreende expedições ao redor do globo,

mas ainda com um caráter menos agressivo, por assim dizer, que Portugal e Espanha.

Com efeito, após sua reforma sócio-política a Inglaterra estava efetivamente pronta para

dar início a um novo processo de produção que culminará na Revolução Industrial, no

século seguinte, e que fará do Império Inglês o mais influente do mundo.

Portugal, enquanto isso, estava atento à produção de riquezas em suas colônias,

especialmente no atual território brasileiro, sobretudo no século XVII. A exploração de

pedras e metais preciosos, além das especiarias das Índias, garantiu ao Império Lusitano

posição de destaque entre os Estados europeus do referido século. No Brasil, o Rio de

Janeiro ganha destaque com sua elevação à condição de capital (1763) e principal porto

da colônia, o que em parte se deveu à sua condição de rota principal das riquezas vindas

das Minas Gerais destinadas ao exterior.

Apesar da histórica aliança entre Portugal e Inglaterra, ambos Estados

caminharam em direções diferentes frente à nova ordem socioeconômica surgida no

final do século XV. Em outras palavras, o funcionamento social e político era diferente

em Portugal e Inglaterra. Com o crescimento do Império Inglês, porém, uma nova

ordem social se faz presente, e os processos sociais dos dois Estados se tornam afins. O
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particular desenvolvimento econômico, político e social da Inglaterra frente às demais

nações europeias determina o surgimento de mudanças significativas, inclusive

ideológicas, nas relações entre os dois países, assunto no qual pretendo me aprofundar

nas seções que seguem.

3.1) O Rio de Janeiro Setecentista

À época da chegada dos portugueses no Brasil, não foi estabelecida, em um

primeiro momento, uma capital para a colônia. Por uma questão geográfica, a cidade de

São Salvador, na atual Bahia, foi escolhida para exercer tal função: sua localização

central na costa da América do Sul sob ocupação portuguesa facilitava o acesso ao

interior da colônia, além de encurtar o tempo de viagem aos que vinham de Lisboa.

Além disso, a navegação deste ponto do litoral até a África também era relativamente

rápida, para os padrões da época, o que facilitava o transporte de escravos. No período

em que Salvador foi capital da principal colônia portuguesa, a cidade se destacou como

produtora de cana de açúcar, além de alguns outros bens naturais. A cidade de São

Sebastião, por sua vez, não exercia grande atração aos portugueses. Na verdade, o

território no qual a cidade viria a ser fundada permaneceu por tanto tempo esquecido

que foi tomado pelos franceses em meados do século XVII e ficou por cinco anos sob

domínio francês. Após ter sido retomada pelos portugueses, a localidade foi ocupada,

dando origem a uma cidade que não tinha muito a oferecer, mas que ficava à beira de

uma baía consideravelmente extensa e de fácil defesa. A descoberta de valiosas minas

de ouro e diamantes no interior do país fez com que a cidade de São Sebastião se

tornasse capital, já na segunda metade do século XVIII, por ser mais próxima das Minas

Gerais que a Cidade de São Salvador. Além disso, a Baía de Guanabara, bem



40

fortificada, dificultava consideravelmente a ação de piratas e possibilitava aos

portugueses um maior controle sobre quem entrava ou saía da mesma. Inevitavelmente,

o fluxo de embarcações no porto da cidade era grande: naus portuguesas que

transportavam para Lisboa os metais e pedras extraídos do Brasil, além de traficantes de

escravos e viajantes de várias partes da Europa, que aqui ancoravam para se

reabastecerem em águas seguras. Esses últimos, porém, não tinham permissão dos

portugueses para desembarcar. Quando aqui chegavam, permaneciam confinados a suas

embarcações, por conta do segredo que cercava a localização exata das minas de pedras

e metais preciosos: com o intuito de dificultar invasões, os portugueses não revelavam

onde estavam as importantes minas de extração de minérios, a tal ponto valiosos que

despertariam a cobiça de outras coroas europeias.

Figura 3 (Ver página 104)

As informações sobre a relação dos portugueses com estrangeiros na Baía de

Guanabara encontram-se, majoritariamente, em relatos de viagem escritos sobre a

cidade e o porto. A grande profusão de relatos comprova que a então Cidade de São

Sebastião foi uma importante “zona de contato” (no sentido de Pratt, 1999). Tais textos
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revelam informações variadas sobre a cidade. Tratam-se de dados por vezes numéricos,

de descrições de paisagens e de costumes, de detalhadas descrições de plantas e animais

e, como é natural da linguagem, de opiniões valorativas (axiológicas) acerca do que era

visto e/ou vivenciado. Tais opiniões eram geralmente bastante negativas. O padrão

comparativo dos viajantes era naturalmente o lugar de onde vinham e, dadas as

diferenças entre o Rio de Janeiro setecentista e as metrópoles europeias da mesma

época, alguns problemas da cidade pareciam mais evidentes do que eventuais

diferenças. Mesmo questões comportamentais acabavam fazendo parte desse tipo de

crítica: dentre tantos pontos abordados de forma redutora, perceber diferenças sem juízo

de valor se tornava uma tarefa muito complicada. No Rio de Janeiro foram grandes a

quantidade e variedade dos estrangeiros. Especialmente em relação a essa cidade, toda

uma gama de estereótipos se formou a partir desses relatos.

A pouca simpatia, por assim dizer, de muitos povos europeus em relação aos

portugueses se faz presente nesses textos, além do claro desconforto com a presença de

índios e negros, considerados por grande parte dos viajantes como pertencentes a raças

pouco capazes, detentoras de culturas mesmo insignificantes. Os brasileiros, por sua

vez, muitas vezes mestiços e à vontade dentro de um contexto social muito diferente do

da Europa, eram automaticamente incluídos no grupo dos povos selvagens, pouco

instruídos e de desenvolvimento questionável. Os textos que classificam brasileiros,

portugueses e escravos africanos como povos de “menor expressão”, isto é, cujo grau de

desenvolvimento estava muito aquém dos europeus em geral, foram feitos, portanto, ao

longo da história das viagens e por indivíduos de diferentes países.

Na Europa, havia uma continuidade ou parâmetro étnico/racial, as práticas sociais

eram praticamente imóveis, e eram eles, europeus, que estavam em pleno processo de

expansão geográfica. Aqui no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, porto de
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maior movimento, o funcionamento deveria ser equivalente ao europeu, o que não

aconteceu. O clima mais quente e úmido determinou uma forma diferente de vestir;

escravos, índios, portugueses, mestiços e crioulos – filhos de portugueses nascidos aqui

– circulavam juntos pela cidade, cientes de sua separação social, de suas práticas

diferenciadas6, mas ocupando muitas vezes os mesmos espaços nas ruas, fazendo

empréstimos linguísticos e culturais de toda ordem. Obviamente, nada disso era feito

propositada ou conscientemente, já que a escravidão era uma realidade e a tensão racial

se impunha: foi natural o modo como a prática social do Brasil se diferenciou

rapidamente do modelo europeu. Era impensável para muitos viajantes que a

organização social brasileira, de fato precária naquele momento, pudesse resultar em

algo positivo: para além da precariedade das estruturas sociais, eram as diferenças que

determinavam a suposta impossibilidade. Na verdade, os europeus não conseguiam

enxergar possibilidade de desenvolvimento sociocultural em absolutamente nenhuma

prática social que não se aproximasse do padrão europeu.

A cegueira em relação aos modelos sociais diferentes dos da Europa e a

automática inferiorização dos mesmos é o que caracteriza o que hoje se chama

eurocentrismo (Dussel, 1993). É parte de um silogismo bastante simples: a Europa tem

um modelo econômico comum; os domínios europeus estão crescendo e os povos,

enriquecendo; logo, o modelo econômico europeu é a chave para o crescimento e

enriquecimento. Fácil compreender a lógica de tal pensamento, mas a carga ideológica

por trás dele é, com efeito, muito complexa. Não por acaso, a Europa está no centro-

norte do mapa mundi, desenhado bem próximo de como o conhecemos hoje na época

6 Com “práticas diferenciadas” me refiro à configuração social que esses grupos tinham frente aos
viajantes: portugueses católicos com suas particularidades em relação a outros povos europeus; índios e
escravos africanos com práticas religiosas e interacionais nada parecidas com o padrão europeu; mestiços
e crioulos dividiam padrões culturais que resultam do encontro entre portugueses, índios e africanos.
Todos eles, portanto, diferentes das práticas culturais de ingleses protestantes, por exemplo.
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das grandes navegações: como se dela emanassem a cultura e a organização necessária

para o avanço sócio-político e cultural de uma nação. Além disso, colocar a Europa no

centro desse modo, significa colocar todo o resto à margem, terras periféricas, o que

cristaliza o modo como eram vistas as então colônias, existentes em absolutamente

todos os cantos do globo.

De fato, o colapso não ocorreu exatamente como o filósofo imaginou, mas a 1ª

Guerra Mundial simboliza, pelas razões que conhecemos, o vertiginoso e desastroso

flagelo a que levou o colonialismo e o imperialismo: a própria Europa foi arruinada no

conflito. Obviamente, outras razões explicam tal evento. Dentre eles, a expansão

industrial e a incansável busca por mercados: se antes o colonialismo tinha por fim

maior a exploração de riquezas das colônias em prol do enriquecimento das nações

europeias, o imperialismo quer as mesmas riquezas, mas a partir da venda de

mercadorias às colônias não industrializadas. De toda forma, a ideologia por trás dos

dois sistemas é basicamente a mesma, e tem base na difusão do mesmo silogismo

(lógica cultural e política europeia como padrão de desenvolvimento frente ao padrão

cultural não europeu e consequente subdesenvolvimento) anteriormente citado. Muitos

pensavam que, se a Europa é o padrão de avanço, o único modo de alcançá-lo é tentar

ser como os europeus, ser aceito, falar como eles, agir como eles, vestir as mesmas

coisas, pensar da mesma forma, consumir o que eles consomem. Essa ideologia rendeu

muitos bens à Europa. O que os não europeus não enxergavam era o caráter tendencioso

dessa forma de pensar: não é preciso ser europeu para enriquecer, as línguas e formas de

agir locais podem sim ser mantidas, as variações do clima, para além da moral,

influenciam as vestimentas, é possível debater novas formas de pensar e, por fim, é

possível também produzir, vender e manter o lucro. Nada disso era possível em uma

colônia, na verdade. Foi essa percepção que, dentre outros fatores, levaram os atuais
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EUA, por exemplo, ao processo de independência. Esta consumada, a produção deixou

de ser explorada pelos ingleses e o lucro passou a ficar nos EUA.

Interessante lembrar que as impressões dos viajantes acerca da colônia portuguesa

eram inferidas a partir de uma curta visita ao Rio de Janeiro. Muitos eram os viajantes

que, de fato, se apropriavam de relatos anteriores para constituir os seus, conforme

veremos no capítulo seguinte. Isso não invalida, contudo, o fato de as construções

discursivas presentes nos relatos de viagem serem tendenciosas, pois, além de estarem

atreladas à ideia de só haver um modelo de desenvolvimento, constituíam, quase

sempre, generalizações incongruentes. Os relatos dos viajantes ingleses, por outro lado,

se destacam dos demais relatos feitos por europeus por apresentarem um embasamento

histórico e social mais detalhado, ao menos no que tange o Rio de Janeiro e o Brasil. Os

viajantes ingleses eram, porém, claramente mais tenazes em suas considerações que os

demais viajantes europeus, assunto a ser discutido na seção a seguir.

3.2) A Inglaterra Setecentista: fora do continente e fora do padrão

A principal motivação dos ingleses7 já na segunda metade do século XVIII, e de

forma ainda mais expressiva no século XIX, era a busca por mercados que tivessem

interesses nos produtos que os mesmos tinham a oferecer. Trata-se de uma lógica que

vai além da política mercantil de Portugal: a Inglaterra, às portas da Revolução

Industrial, assume uma postura mais imperialista que colonialista, e, por conseguinte,

7 Aqui, ao falar de forma genérica dos ingleses, baseio-me na consideração de Stone (1999, passim) de
que no século XVII, quando da revolução inglesa, teve início a formação da noção de uma unidade
inglesa. Stone se refere aos ingleses em vários momentos como o povo inglês, não sendo anacrônico haja
vista sua consideração de uma unidade política formada já no final do século XVII.
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mais próxima do sistema capitalista. O Império inglês era composto por colônias

também de exploração, mas sua principal colônia, na América do Norte, foi pensada

como uma colônia de povoamento. Além disso, o domínio inglês na Ásia se deu de

forma, ao menos inicialmente, pacífica, ao contrário da colonização das Américas feita

pelos portugueses e espanhóis. A Inglaterra enriqueceu rapidamente, e nem mesmo a

independência dos EUA, sua principal colônia, na segunda metade do século XVIII,

abalou os pilares do império. A mesma Inglaterra que, por conta de uma guerra, mesmo

que obrigada a reconhecer a independência da antiga colônia norte-americana, ainda

assim foi certamente o país que mais lucrou com o colonialismo e com o imperialismo a

partir do século XVIII. Ocorreu primeiramente na Inglaterra o processo de produção

industrial, e foi lá o avanço mais rápido nesse sentido. Mesmo que Portugal e Espanha

tivessem uma tradição maior em navegações, e um número maior de colônias, a

Inglaterra se coloca no século XVIII como a grande potência econômica e militar da

Europa e do mundo. Sendo assim, o olhar inglês para as colônias era ainda mais

“ácido”, por assim dizer, que os das demais nações europeias. Nem mesmo os europeus

continentais escapavam dos relatos preconceituosos e diretos dos ingleses. Se os demais

europeus achavam seu modelo de desenvolvimento social, político e cultural o mais

eficaz e civilizado, os ingleses julgavam seu modelo industrial a única forma real de

desenvolvimento. Por essa razão, o olhar inglês se diferencia do olhar europeu em geral,

pois não mais questões de moral, costume, estética e sociedade se fazem presentes na

justificativa do suposto atraso, na diferença incompreendida, mas a produção de

riquezas e o modelo econômico atuam diretamente no que os ingleses entendiam por

avançado e civilizado. Ora, se por muito tempo só os ingleses foram adeptos do modelo

industrial, por muito tempo se consideraram os mais civilizados. Para além desse

aspecto, Said (2007: 305) deixa claros outros fatores que determinam o olhar inglês:
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A cor de sua [dos ingleses] pele os distinguia de forma dramática e tranquilizadora
do mar de nativos, mas, para o britânico que circulava entre os indianos, os africanos
ou os árabes, havia também o conhecimento seguro de que ele pertencia a uma longa
tradição de responsabilidade executiva para com as raças de cor, podendo recorrer às
reservas empíricas e espirituais dessa tradição.

O que Said chama aqui de responsabilidade executiva é justamente a ideia dos ingleses

de que cabia a eles a tarefa de fomentar o desenvolvimento dos povos ao redor do

mundo, missão não muito diferente da dos portugueses jesuítas, ou dos guerreiros das

Cruzadas. No entanto, assim como aconteceu nas ocasiões dos projetos aqui citados, o

projeto dos ingleses envolve, inevitavelmente, a aniquilação de traços culturais de

diferentes ordens em diferentes partes do mundo. Aniquilação essa que se dá tanto por

meio de guerras, quanto por meio de artifícios ideológicos.

Alguns povos foram atacados pelos ingleses em prol do progresso, como índios da

América do Norte e nativos da Oceania. Não obstante, em regiões já dominadas por

outras nações europeias o domínio inglês chega através do discurso, por meio de um

gênero textual já conhecido na Europa, justamente o relato de viagem. Ao parar em

diferentes portos a caminho da distante e atual Austrália, inúmeros viajantes registraram

os costumes e fatos vivenciados em diferentes pontos dos oceanos Atlântico e Índico,

sejam ilhas, como os Açores, ou portos nas costas da América do Sul e da África. O

relato de viagem veicula, assim, por excelência, o olhar europeu, e, mais

especificamente, como aqui pretendo me ater, o olhar inglês sobre povos não europeus.

Muitas vezes, os relatos dos ingleses também contêm comentários sobre o

europeu dominante em determinada região. No caso do Rio de Janeiro, inúmeros relatos

falam não só dos brasileiros, escravos e índios, mas também dos portugueses. De todo

modo, esses relatos eram publicados na Europa e eram responsáveis por matar a

curiosidade dos leitores europeus. Não por acaso, inúmeros relatos eram traduzidos para

diferentes idiomas: no século XVIII, os ingleses eram uma das nações que mais
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empreendiam viagens ao redor do mundo, de modo que inúmeros relatos de ingleses se

espalharam pela Europa por meio dessas traduções.

Ao ler os textos dos viajantes ingleses, fica muito claro o paradigma usado para

dar conta da conjuntura sociocultural da zona de contato: a comparação se faz presente

em incontáveis momentos ao longo de inúmeros relatos. As práticas e costumes eram

considerados bons ou ruins, adequados ou errados, morais ou imorais de acordo com o

modelo social inglês. E era desse modo, claramente, que os viajantes justificavam suas

opiniões. Assim sendo, os relatos de viagem veiculam não apenas as impressões dos

ingleses sobre a zona de contato, como também os padrões sociais e morais vigentes da

Inglaterra daquela época. O relato de viagem serviu para veicular uma versão do que era

visto, bem como o funcionamento, e a ideologia, do domínio europeu, já que era esse o

padrão comparativo. No caso dos ingleses, o leitor8 do relato se dava conta de um lá-

então muito diferente do seu aqui-agora. Os demais leitores europeus, porém,

percebiam não só o lá-então da zona de contato, como também o lá-agora, por assim

dizer, da realidade inglesa em oposição a seu próprio aqui-agora. Consumir um relato

de viagem significava consumir o olhar do viajante sobre a zona de contato, além da

própria ideologia veiculada pelo viajante-escritor: por mais que o argumento primeiro

fosse a curiosidade sobre o que havia fora da Europa, esse acabava sendo o último efeito

da leitura sobre o leitor.

De toda forma, apesar de suas opiniões sobre os povos que visitavam, os ingleses

procuravam respeitar a soberania local. Em relação ao Brasil, os ingleses pressionaram

fortemente os portugueses, como se sabe, pela abertura dos portos, mas não

empreenderam tentativas de invasão. Os tratados ingleses com autoridades na Ásia não

8 Importante lembrar que o leitor dos relatos de viagem no século XVIII não é alguém das grandes
massas, mas sim homens e mulheres burgueses e/ou aristocratas que podiam adquirir tal material, de cara
produção. Além disso, eram poucas as pessoas que nessa época sabiam ler.
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foram diferentes. No caso da China, uma importante missão foi enviada, não a fim de

colonizar uma região, ao menos em um primeiro momento, mas com o propósito de

fundar uma embaixada que facilitaria o trânsito comercial entre os impérios inglês e

chinês. Como esperado, essa expedição passou pelo porto do Rio de Janeiro, e alguns

relatos foram escritos na ocasião. Três desses relatos são justamente os textos a serem

aqui analisados. Para tanto, faz-se necessário entender o caráter da expedição.

3.2.1)  A Expedição Inglesa à China: The Macartney Embassy

A fundação de uma embaixada inglesa na China visava, basicamente, estreitar os

laços comerciais entre os dois impérios. Antes, mercadores designados pela Coroa

inglesa eram encarregados desse comércio. A concorrência entre estes e os demais

comerciantes ingleses era, porém, desleal, o que gerou um desconforto em um Estado

que, havia pouco, saíra de uma reforma (Stone, 1999, passim) social. A fundação da

embaixada inglesa na China visava facilitar o acesso dos demais comerciantes às

especiarias e demais produtos chineses (Hevia, 1995, passim).

A missão chegou à China em 1793, mesmo ano em que a embaixada foi fundada,

tendo demorado um ano em seu percurso da Inglaterra até seu destino. Em 1792, a

expedição fez uma parada de alguns dias no Rio de Janeiro. Considerando a importância

da missão, os portugueses permitiram que algumas personalidades desembarcassem,

conforme os próprios viajantes relatam, e ocupassem confortáveis acomodações em

terra firme. Foi o caso de John Barrow, George Staunton e do próprio embaixador

George Macartney. No caso, os dois primeiros viajantes aqui citados produziram longos

relatos sobre a viagem, dedicando algumas páginas ao Rio de Janeiro. Outro inglês,

porém, Aeneas Anderson, também publicou seu relato, ainda que não tenha tido as



49

mesmas regalias que seus companheiros. O capitão do HMS Lion, principal embarcação

da expedição, Sir Erasmus Gower, também escreveu um relato sobre a missão. Esse

relato, porém, não faz parte da análise, já que não tive acesso a ele nas bibliotecas nas

quais pesquisei.

Figura 4 (Ver página 104)

A proposta inglesa era a de que o Imperador Qianlong reduzisse as tarifas das

trocas comerciais entre Inglaterra e China, além da fundação de uma embaixada em

Beijing e a ocupação de uma ilha não fortificada no litoral chinês, onde os comerciantes

ingleses poderiam aportar e estocar os produtos vindos do continente. Em outras

palavras, a intenção era facilitar e diminuir os gastos da importação de produtos

chineses para a Inglaterra. O único benefício para a China seria o lucro em si com a

venda desses produtos (Hevia, 1995, passim). Por razões explicadas apenas

parcialmente nos relatos, a missão não teve sucesso.

A rota determinava a parada no porto do Rio: vinda da Inglaterra, a expedição

seguia pelo Oceano Atlântico rumo ao Sul, fazendo paradas em pontos como os Açores,

Cabo da Boa Esperança, Rio de Janeiro, e desse ponto para a África do Sul, já uma
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colônia inglesa. A parada na capital da colônia portuguesa era de suma importância para

quem fazia a rota rumo à Ásia ou Austrália, pois era a última parada antes de atravessar

o Atlântico, um longo e exaustivo trajeto para os navios daquele tempo. Dada a natureza

da expedição, muitas figuras ilustres da sociedade inglesa se faziam presentes e

escreveram relatos sobre os locais visitados.
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4. O Relato de Viagem

As viagens empreendidas pelos europeus ao redor do globo despertavam grande

curiosidade nos que permaneciam no continente. Apenas algumas informações

desencontradas chegavam até os que viviam nas cidades e que não pretendiam participar

de uma viagem como essas, tão cansativa, e mesmo perigosa e de retorno incerto. A

curiosidade de quem ficava era, no entanto, grande. Coube então aos viajantes relatar o

que havia fora da Europa, que tipo de paisagens, plantas, animais, perigos, pessoas e

povos, culturas e costumes. Poucos, porém, fora das cortes européias tomavam

conhecimento do que os viajantes tinham a dizer, e, gradativamente, o relato de viagem

ganhou prestígio no mercado editorial a partir de meados do século XVIII (Maurer,

2002). Considerando o grande mercado que se formava a partir das informações que

chegavam das Américas, da Ásia e Oceania, alguns editores contribuíram

financeiramente com a realização das mais variadas viagens pelo mundo (idem).

O rápido aumento da demanda por relatos de viagem fez com que os mesmos

fossem produzidos em larga escala. Além disso, considerações científicas ou relatos

sobre as atividades empreendidas ao longo da estadia do viajante, ou da expedição,

poderiam ser menos interessantes do que histórias de aventura em geral. Por conta

disso, não são poucos os relatos que apresentam descrições e comentários que põem em

xeque a verossimilhança do que é relatado. Apesar disso, esse artifício assegura a

atenção do leitor que, para além de sua curiosidade, lê o relato de viagem como uma

forma de entretenimento. Os relatos de viagem caracterizam uma espécie de hipertexto,

conceito moderno teorizado por muitos autores hoje em dia, mas que já se fazia presente

em prática entre os relatos do final do século XVIII, conforme foi possível constatar a

partir da leitura de vários relatos de ingleses, e acima de tudo do século XIX, quando a
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variedade de relatos disponíveis já era bastante expressiva: eram constantes as citações

que os viajantes faziam de relatos produzidos anteriormente, de modo que é possível

agrupar inúmeros textos de acordo com os diálogos que os viajantes construíam entre si

em seus relatos. Por todas essas razões, o relato de viagem constitui um gênero textual

que merece considerações mais detalhadas. Trata-se de um tipo de texto bastante

peculiar, por ter características de outros gêneros tão diferentes entre si. O relato de

viagem lida com a ficção, apesar de sua natureza informativa, bem como opiniões e

pareceres bastante questionáveis acerca dos lugares e povos visitados. Com os dados

hoje fornecidos por historiadores e antropólogos, é possível identificar nos relatos os

trechos mais ficcionais. Para além da própria questão intertextual dos relatos, o situar-se

no limite entre o gênero textual relato de viagem e gêneros literários impõe a

necessidade de se discutir e definir qual a natureza enquanto artefato linguístico, qual a

posição em um contexto de práticas discursivas e a função, nos diferentes contextos em

que se insere, de um relato de viagem.

4.1) O Relato de Viagem como Gênero Discursivo

O relato de viagem como gênero textual é, antes de tudo, uma obra “baseada em

fatos reais”. Dar conta da totalidade de uma circunstância, ou de uma ocorrência, é uma

tarefa quase infactível, já que uma série de questões transpassam o discurso do relator,

de experiências pessoais e convicções religiosas a conhecimentos científicos. Sendo

assim, o relato de viagem é um gênero que mescla formas da descrição e da narração.

Nesse sentido, tal gênero se aproxima, por exemplo, do texto jornalístico: este último,

porém, apesar de toda carga ideológica que pode conter, desempenha um papel social

bem mais próximo da verdade que o relato de viagem, que, por sua vez, passa de relato
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real à ficção de forma inquietantemente natural. É justamente essa fusão da narração

com a descrição e, mais especificamente, do relato com a ficção que torna o relato de

viagem um gênero distinto do relato propriamente dito e do romance de viagem, como

por exemplo Robinson Crusoé. Categorizá-lo, portanto, como uma ficção seria um erro,

já que há momentos em que as descrições feitas pelos viajantes se aproximam mais do

que efetivamente acontecia nas localidades abordadas. É o caso das análises botânicas,

das considerações científicas e geográficas em geral. O compromisso com a verdade era

um lema das ciências do século XVIII e, assim sendo, era mesmo uma questão ética

elaborar descrições muito próximas do que se via. Por conta disso, não raro encontram-

se descrições absolutamente ricas em detalhes, várias páginas de um só relato sobre uma

folha de uma determinada planta. As edições mais elaboradas contêm até mesmo

litografias com desenhos das plantas, animais e algumas paisagens e rotas navais9. No

que diz respeito à botânica, à biologia e à geografia é passível de confirmação o que

consta nos textos.

De fato, houve um expressivo crescimento na produção de relatos de viagem a

partir do século XVIII (Maurer, 2002). O Iluminismo em processo de fundamentação e

as ciências biológicas em pleno desenvolvimento impõe no âmbito da linguagem o

compromisso epistemológico com o que se entende filosoficamente como Verdade. Na

literatura, o Romantismo se faz presente e um novo gênero textual ganha destaque, a

saber, o romance, e uma série de reflexões filosóficas são publicadas, pondo em xeque

inclusive relações de tempo, causa e espaço, como I. Kant na primeira parte de sua

Crítica da Razão Pura. É nesse contexto filosófico e artístico que o relato de viagem se

consolida como um gênero textual, já carregando traços do gênero romance. Os

romances foram amplamente consumidos pelo público leitor europeu da época,

9 É o caso de A Voyage To Conchinchina, de John Barrow, publicada em 1806.
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provavelmente mesmo pelos viajantes em momentos calmos da viagem. Atento a esse

fato, o viajante/escritor lança mão de artifícios romanescos em seu relato com o objetivo

de prender a atenção do leitor e fazer com que seu relato tenha uma abrangência maior.

Não vem ao caso pensar até que ponto essa inspiração estética romântica era feita

de forma consciente ou não, mas apenas que a mesma existia. James G. S. Lisle é um

bom exemplo disso, além da alemã Ida Pfeiffer: Lisle elogia muito os portugueses –

algo incomum nos relatos ingleses –, que o ajudaram, ciente de que seu relato chegaria

às mãos dos mesmos; Pfeiffer descreve uma cena com um escravo na mata como se o

mesmo fosse uma espécie de vilão mítico (ver Anexo 1), algo não diferente do que se lê

em textos épicos gregos. A viajante descreve uma cena bastante instigante ao falar de

seu embate com o escravo, apresentado com características animalescas e comparado

em diferentes momentos a um animal. A história tem elementos de suspense, e a

descrição do embate em si, rica em detalhes e bastante imagética, prende a atenção do

leitor quanto ao desfecho de tal ocorrência. Pffeifer não desaponta o leitor, e encerra a

história de forma bastante natural e mesmo prosaica: o vilão é punido, os heróis seguem

na bela natureza. Aqui, para além do que se entende por relato, a autora nos indica um

dado de importância irrelevante ao leitor interessado em informações científicas apenas;

ela deixa por um momento de lado sua função de relatora e passa à de narradora de um

dado episódio de sua viagem. Acabada a narração, o relato retoma sua função como

gênero textual.

Esse é o primeiro aspecto que leva o pesquisador a questionar a veracidade do que

é relatado: não sabemos ao certo até que ponto a emoção de Pffeifer compromete sua

descrição do escravo, se a escolha de advérbios como desatadamente ou afirmações

como ele mordia tudo à sua volta procedem. Essa é, na verdade, apenas uma versão da

autora do que supostamente ocorreu a ela e a seu acompanhante durante o trajeto que
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percorria. De toda forma, o relato de viagem, para além de seu eventual caráter literário,

conserva uma série de comentários e afirmações sobre povos, lugares e costumes que

não são narrações, nem constituem um relato por excelência, mas são opiniões e

pareceres alheios ao que se pressupõe ser um discurso realista. As considerações sobre

pessoas e práticas passam pelo olhar do viajante/escritor e, desse modo, transformam-se

em versões, deixando de serem relatos de uma determinada ocorrência; são essas

considerações que formam a doxa10 consumida pelos leitores na Europa. Em outras

palavras, assim como o texto jornalístico hoje, o relato de viagem era a forma textual

que veiculava a verdade sobre um lá-então11 estranho ao leitor que, por sua vez, tomava

por verdade o que lia, sem maiores questionamentos. O papel do relato de viagem,

apesar de suas limitações, é informar ao curioso leitor inserido em um aqui-agora da

leitura o que há em um lá-então da viagem.  Os viajantes são, assim, responsáveis por

uma série de estereótipos até hoje existentes entre as nações do globo e, em especial,

entre as nações europeias e suas antigas (ou ainda) colônias. Não pretendo nesse

momento me aprofundar nessa questão, já que este tema será discutido em outro

momento, mas quero aqui mostrar o quanto o parecer pessoal do viajante atrapalha a

descrição fiel dos fatos e formas notados durante sua estadia em determinado local.

As formas narrativas, portanto, além dos pareceres claramente eurocêntricos dos

viajantes sobre os nativos, construções, religiosidade e toda ordem de comportamento,

tiram o texto de seu nível descritivo e o põem no plano da narrativa ficcional por

excelência. Charaudeau & Maingueneau consideram que:

10 Considero aqui por doxa o mesmo que Charaudeau & Maingueneau (2008, p. 178), segundo os quais o
termo designa a opinião, a reputação, o que dizemos das coisas ou das pessoas. A doxa corresponde ao
sentido comum, isto é, a um conjunto de representações socialmente predominantes, cuja verdade é
incerta, tomadas, mais frequentemente, na sua formulação linguística corrente.

11 Termo por mim elaborado para designar diferenças de espaço e tempo em oposição a aqui-agora.
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A operacionalização da elaboração da intriga é inseparável do objetivo de cada
narrativa. O grau de elaboração e de narratividade de cada simples sequência, assim
como de cada texto, está condicionado pelo seu objetivo. Para Ricoeur: “Uma
narrativa que fracassa em explicar é menos que uma narrativa; uma narrativa que
explica é uma narrativa pura e simples” (...). Encontra-se a mesma ideia em Sartre,
quando o autor analisa porque O Estrangeiro de Camus é um romance que renuncia
à narrativa: “A narrativa explica e coordena ao mesmo tempo em que conta, ela
substitui a ordem causal pelo encadeamento cronológico” (...). A operacionalização
de configuração narrativa está inteiramente contida nesse objetivo e ausente das
simples relações brutas de fatos, das histórias que liberam o conteúdo de uma
memória falha e repleta de vazios, das narrativas de sonhos. (2008: 344,345)

O relato é, em si, uma descrição organizada cronologicamente. Uma narrativa tem um

papel explicativo que, no caso dos relatos de viagem, veicula valores eurocêntricos e

que não corrobora o que de fato acontecia nos locais visitados.  Esse tipo de texto se

preocupa muito com o encadeamento cronológico das ocorrências. As causas são muitas

vezes supostas, já que os viajantes em geral as desconhecem, mas se julgam capazes de

inferi-la a partir do suposto caráter do nativo. Por esse ponto de vista, o relato de viagem

é um gênero muito mais próximo da narrativa, e, portanto, ficcional, do que da

descrição. Narração e descrição não podem, contudo, ser separadas uma da outra:

didaticamente, coloca-se a narração ao lado da ficção e a descrição ao lado da verdade.

Reis & Lopes nos dão uma dimensão diferente dessa perspectiva. Segundo eles:

Num texto narrativo há sempre fragmentos discursivos portadores de informações
sobre as personagens, os objetivos, o tempo, o espaço que configuram o cenário
diegético. Esses fragmentos, as descrições, são facilmente destacáveis do conjunto
textual: tendencialmente estáticos, proporcionam momentos de suspensão temporal,
pausas na progressão linear dos eventos diegéticos.
Embora tradicionalmente se considere que a descrição é uma ancilla narrationis, na
medida em que funciona como expansão dos núcleos narrativos propriamente ditos,
é, no entanto, difícil conceber um texto narrativo desprovido de elementos
descritivos: de fato, a dinâmica da ação parece implicar forçosamente uma
referência mínima às personagens e objetos que nela estão envolvidos. (2002: 93)

É exatamente assim o processo do relato de viagem: nem totalmente ficção, nem

puramente verdade. Elementos descritivos aparecem sozinhos quando do discurso

científico, mas, ao passo em que as narrações são feitas, discursos com função de

descrição fotográfica se misturam com discursos com função de ficção. O relato de

viagem está, portanto, enquanto gênero textual, entre a narrativa e a descrição, pois ele

não quer se desprender da verdade, mas não consegue cumprir seu objetivo sem lançar
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mão de artifícios ficcionais. O discurso descritivo confere ao relato um tom de verdade

que ele de fato tem, mas que deve ser sempre relativizado, pois, aqui, verdade e ficção

seguem juntas, não paralelamente, mas se tangenciam e se cruzam em vários momentos.

O relato de viagem é um gênero híbrido por excelência. Além disso, retomando o

exemplo de Ida Pffeifer, o relato de viagem trabalha, assim como a narrativa, com

sobreposições de um outro gênero: a descrição, segundo Reis & Lopes. O tipo de texto

aqui discutido, no entanto, antes de ser um relato de viagem, é um relato. Relatos

trabalham majoritariamente com descrições. O relato de viagem é então, ao contrário do

romance histórico, uma descrição intercalada por momentos narrativos ficcionais.

De toda forma, ainda que esses textos constituam um gênero textual por si

mesmos, os muitos relatos apresentam importantes diferenças entre si. Os relatos dos

ingleses são diferentes dos relatos dos demais europeus, conforme já discutido no

capítulo anterior. Mas as diferenças podem ser ainda mais bem apuradas, já que entre os

ingleses havia diferenças consideráveis.

Fatores como a intenção do relato, ou seu objetivo, característica herdada da

narrativa, influenciam diretamente o que é dito. Vivências de toda ordem, além de

questões políticas também estão por trás dos diferentes pareceres acerca de um mesmo

assunto. O tempo também é um fator a ser considerado absolutamente. No entanto, é

interessante notar que essas diferenças aparecem nos relatos de viajantes que estiveram

numa mesma zona de contato e em um mesmo momento. Ainda assim, vale notar que

os viajantes, não importando suas nacionalidades, já que eram frequentes as traduções,

tinham acesso aos relatos de viagem e os citavam, os corroboravam ou desmentiam em

variadas situações. Nesse sentido, vale lembrar que o viajante é muitas vezes não só

produtor, mas também consumidor de relatos de viagem e, a partir do momento em que

cita suas leituras, tais textos acabam por formar um texto maior, um hipertexto. A
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hipertextualidade é, assim, mais uma característica desse gênero textual e assunto da

seção que se segue.

4.2) O Viajante Europeu: Produtor ou Consumidor?

A necessidade dos relatos de viagem era basicamente saciar a curiosidade do

leitor europeu. Enquanto práticas discursivas, esses textos eram veiculadores de uma

série de informações, verdadeiras ou não, sobre os locais visitados pelo viajante, os

nativos, arquitetura, comércio, fortificações, enfim, tudo o que diz respeito à zona de

contato. O leitor ficava então ciente do que havia e ocorria nos lugares fora de seu

ambiente. Não se pode deixar de considerar, porém, que todo viajante/escritor também é

um viajante/leitor. Antes de viajar até determinadas localidades ainda desconhecidas por

ele, o viajante lia relatos anteriores sobre o mesmo lugar a fim de saber o que o

aguardava. Para além de suposições, é certo que muitas são as citações entre os

viajantes/escritores ao longo dos séculos XVIII e XIX (Maurer, 2002), e mesmo no

século XX não foi diferente. No entanto, o relato de viagem ganhou no século passado

um tom mais acadêmico com o surgimento da etnografia no final do século XIX e,

posteriormente, da antropologia, eventos aos quais não pretendo aqui me ater.

Com o crescimento e maior divulgação dos relatos de viagem, forma-se, por assim

dizer, uma rede hipertextual entre os relatos de viagem: as citações cada vez mais

constantes dizem respeito a relatos cada vez mais recentes, o que também indica que a

circulação desses relatos era rápida. Ainda sobre o aspecto teórico, é importante lembrar

que o que chamo aqui de hipertexto é referido por Charaudeau & Maingueneau, bem

como por Genette, como hipertextualidade, que é, segundo eles, qualquer relação que
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une um texto B (que chamarei hipertexto) a um texto anterior A (que chamarei

hipotexto) sobre o qual ele se enxerta de uma forma que não é mais a do comentário.12

(Genette apud Charaudeau & Maingueneau, 2008: 264). É justamente o que ocorre com

os relatos de viagem. Falar em hipotextos no que diz respeito a esse gênero significa

falar dos primeiros relatos de viagem produzidos, ainda numa época em que a

circulação dos discursos era consideravelmente lenta. A partir de meados do século

XVIII, com o desenvolvimento econômico e a expansão militar dos ingleses, a

produção, circulação e consumo desses textos se intensificam, e a hipertextualidade se

torna uma marca constante nos relatos de viagem. Charaudeau e Maingueneau

acrescentam ainda que a hipertextualidade é uma noção elaborada por Genette para os

estudos da literatura, mas que pode ser estendida a outros tipos de discurso (2008: 264).

E ainda de grande relevância, os autores lembram que em análise do discurso, na

maioria das vezes, lidamos com fenômenos hipertextuais que dizem respeito aos

gêneros de discurso, não [somente] a textos singulares (idem). Desse modo, o caráter

hipertextual dos relatos de viagem se dá não só pela intertextualidade frequente, mas

também pela fusão entre narração, descrição e relato.

No que tange a questão prática da viagem, vale lembrar que, muitas vezes, o

viajante parte para seu destino esperando encontrar o que leu em relatos de outros

viajantes. Em geral, especialmente quando de mesma origem, eles acabam por

confirmar o esperado: frutos de um mesmo contexto histórico-social, estão imbuídos da

mesma lógica cultural e ideologia, de modo que não conseguem perceber propósito ou

positividade nas diferenças culturais entre eles próprios. O ponto de vista negativo e

mesmo depreciativo em relação às localidades não-europeias eram comuns, de modo

12 Grifos dos autores.
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que os viajantes acabam por corroborar escritos anteriores, como faz o viajante alemão

Langstedt ao se referir a um relato de Cook:

Diferentes mulheres portuguesas jovens e brancas, que em sua maioria se encontram
no campo, me presentearam com uma porção de flores aromáticas, mas sem uma
forma excepcional. Com que intenção, não se pode adivinhar. Talvez por pura
cortesia, como Cook também acredita. (Langstedt, 1789:65. Tradução de Luiz B.
Montez.).

No entanto, há casos em que o viajante/escritor percebe diferenças e variações,

simplesmente discorda ou mesmo desmente o viajante/escritor lido, chegando mesmo a

desmenti-lo. É o caso de John Barrow e de George Staunton ao falarem da mulher

brasileira: ambos fazem seus comentários sobre as damas do Rio lembrando dos

comentários anteriores sobre o mesmo assunto, comprovando que antes de chegar ao

Rio, já haviam tido contato com informações sobre a cidade:

Em relação às mulheres do Rio de Janeiro, eu confesso que, apesar do preconceito
que sobre elas pesa, nunca percebi em suas condutas algo que pudesse corroborar a
opinião de que elas sejam mais libertinas, ou de que tendam mais ao imoral, do que
as fêmeas de outros países. Também não acredito que seu bom humor, mostrado por
sorrirem, inclinarem a cabeça em cumprimento ou atirarem flores de suas sacadas a
pedestres estrangeiros, possa franca e precisamente conotar algum significado
particular ou deter uma explicação diferente do fato de ser esse um mero costume
local, até mesmo porque vi repetidas vezes tal ato feito ao lado de pais ou maridos.
Isso não é razão para as pesadas censuras que recebem. Não é muito justo
determinar a disposição e o caráter moral de uma nação inteira a partir de
ocorrências ocasionais em umas poucas horas de dia durante uma estada de uma
semana. Quando o caráter do belo sexo está em questão, nos inclinamos ao lado
favorável, mesmo porque, em qualquer lugar, a parte feminina da sociedade,
particularmente do Rio, deve em grande parte suas qualidades boas e ruins à conduta
dos homens. (Barrow, 1806. Tradução minha. Ver anexo 3, p. 132/132 )

Não era raro ver as damas com ramalhetes de flores em suas mãos, os quais elas
trocavam às vezes com cavalheiros que passassem. Isso é provavelmente uma
imitação das damas de Lisboa, que, em dias especiais, que foram chamados de “dias
de intrusão”, jogavam pequenos buquês de suas sacadas sobre as pessoas que
passavam em baixo. De fato, instâncias do momentâneo abandono da reserva
feminina podem ser traçados em tempos remotos. Deve-se lembrar que muito fora
relatado acerca do extremo atrevimento de algumas das damas do Rio. Alguns
homens eram acusados de práticas muito piores, rendendo depravações e apetites
inaturais. (Staunton, 1797. Tradução minha. Ver Anexo 4, p. 147)
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Barrow e Staunton nos indicam que a mulher brasileira já naquela época era rotulada de

forma pouco gentil na Europa. Nenhum dos dois, porém, corrobora expressamente o

que leram e/ou ouviram antes de embarcar.

Vale lembrar o texto de título Account of the Voyages in the Southern Hemisphere

(1773), de John Hawkesworth, autor que, na verdade, não escreveu um relato de

viagem. Logo no prefácio da referida obra, de três volumes, o editor inglês deixa clara

sua proposta: constituir um novo relato conjugando os relatos de James Cook e de

Joseph Banks, companheiros de viagem de Hawkesworth na famosa expedição a bordo

do Endeavour. Trata-se de um texto em primeira pessoa. Um leitor desavisado pode

facilmente pensar que Hawkesworth efetivamente relatou fatos de sua viagem. No

entanto, o que ele faz é, a partir da voz de um viajante ficcional, completar os escritos

de Cook com informações constantes no relato de Banks, e vice-versa. Tal texto é, por

excelência, um exemplo de hipertexto segundo a definição proposta por Genette aqui

adotada.

Interessante pensar, por fim, que algumas zonas de contato, devido a sua

importância estratégica para a navegação no século XVIII, são, por assim dizer, com

maior frequência alvo de informações desencontradas. Nessas regiões, o fluxo de

viajantes era maior que em outras partes do globo.
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4.3) Os Relatos de Ingleses sobre o Rio de Janeiro

Diferentemente de portos muito movimentados no século em questão, como o de

Botany Bay, em que se localiza a atual Cidade de Sidney, na Austrália, onde

majoritariamente ingleses circulavam, o porto da então Cidade de São Sebastião, atual

Rio de Janeiro, era sem dúvida um dos mais movimentados e diversos do globo. Com

efeito, os portugueses eram muito cautelosos quanto à entrada de estrangeiros no porto.

A parada aqui era, porém, fundamental para os viajantes que seguiam rumo às Índias,

China e mesmo Austrália, em termos de reabastecimento de provisões. Port Jackson,

como era chamado o porto da atual Sidney, era muito movimentado, mas quase

exclusivamente por ingleses, por não ficar na rota marítima entre Europa e Ásia no

século XVIII: era um destino, não um local de passagem. Por essa razão, além de outras

já comentadas, há inúmeras informações sobre o Rio de Janeiro em diferentes épocas,

feitas por viajantes de diferentes origens.

A partir do século XVI, a circulação de embarcações no Porto do Rio foi

crescente. A mais antiga publicação inglesa que tem o Rio de Janeiro como descrição é

do século XVII (Berger, 1980). Uma interessante publicação, da primeira metade do

século XVII, de título The Life, extraordinary adventures, voyages and surprizing

escapes of Capt. Neville Frowde, of Cork.13 contém informações sobre o Rio de Janeiro

nos anos 1640, ainda numa forma muito arcaica da língua inglesa, tendo sido essa a

mais antiga com a qual tive contato. Já nessa obra há, como o título sugere,

considerações ficcionais exageradas acerca da estadia de Frowde na cidade. Há, porém,

a partir desse viajante, uma tendência a repetir alguns temas no que tange o Rio, dentre

13 O título completo é: The Life, extraordinary adventures, voyages and surprizing escapes of Capt.
Neville Frowde, of Cork. In four parts. Written by himself and now first published from his own
manuscript. Editado por Edward Kimber. Constante em versão digitalizada na biblioteca da Universidade
de Bamberg.



63

os viajantes que pesquisei. A natureza é um assunto recorrente em praticamente todos

eles. Além disso, comentários sobre a religiosidade local e aspectos militares e

administrativos são também muitos comuns. Escravos, mulheres, considerações sobre a

arquitetura são temas já menos frequentes. Com efeito, é compreensível o fato de a

atenção de boa parte desses ingleses ter ficado presa em três tópicos principais. A costa

brasileira coberta por uma vegetação muito diferente daquela da Grã-Bretanha chamou

a atenção e mereceu comentários em inúmeros relatos, mas, além disso, a facilidade

natural para a navegação que a Baía de Guanabara oferecia era algo surpreendente para

os viajantes. A julgar pela entrada estreita, era fácil supor que se tratava de um porto

pequeno. A baía se alarga, porém, até pontos “mais distantes do que os olhos podem

alcançar” (Staunton, 1797). A entrada era, então, quase impenetrável sem a permissão

dos portugueses, já que era bem defendida. Os portugueses impediam que estrangeiros

desembarcassem na cidade e a vigilância da milícia local era constante. De todo modo,

ainda que dos barcos, era possível se observarem as procissões diárias, além de

inúmeras edificações militares e religiosas. Nesse contexto, era natural que esses três

aspectos fossem quase constantes nos relatos. As opiniões sobre a mulher divergem,

mas, em geral, nunca são muito elegantes. Os escravos são deixados de lado em quase

todos os relatos. Era algo tão normal e frequente que fugia à atenção descritiva da maior

parte dos viajantes. As construções dos portugueses na cidade eram, porém, alvo

constante de ferozes críticas.
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4.3.1) Anderson, Barrow e Staunton no Rio de Janeiro

Os textos sobre o Rio de Janeiro detêm um caráter bem mais descritivo que

ficcional. São poucos os casos como o de J. G. Semple Lisle (1800), que falam de seus

feitos e sucessos tendo o Rio de Janeiro como cenário. Em geral, os viajantes aqui

estavam mais preocupados em descrever e relatar. O foco, porém, da descrição varia.

John Barrow (1806), por exemplo, faz longas considerações botânicas, é bastante

específico em suas classificações e na riqueza de detalhes. Barrow foi um dos viajantes

que teve permissão dos portugueses para desembarcar na cidade e até mesmo circular

em seus arredores. Talvez o contato mais próximo do viajante com seu objeto descritivo

justifique tantas páginas. De todo modo, outros viajantes, como George Staunton

(1797), tiveram oportunidade de caminhar pela cidade. A preocupação maior desse

viajante era, contudo, com considerações sobre a circulação financeira entre a colônia e

a metrópole, sendo o porto do Rio a principal porta de saída (e entrada) entre a capital

da então colônia e Lisboa. É um dos poucos viajantes que fala da escravidão no Rio.

Sua preocupação, porém, é com os lucros Coroa portuguesa com o tráfico de escravos

africanos. Joseph Banks (1896), de passagem pelo Rio cerca de 40 anos antes de

Staunton e Barrow, faz comentários estratégicos sobre as fraquezas das fortificações

militares portuguesas. Banks explica, em seu relato, qual seria a melhor forma de ataque

aos fortes da entrada do porto, pois, segundo ele, uma vez inutilizados os dois fortes,

seria fácil invadir o porto e destruir as embarcações portuguesas, além de tomar a

cidade, já que as embarcações inglesas seriam mais bem equipadas que as portuguesas.

As motivações dos viajantes para compor seus relatos a partir de diferentes

tópicos costumam variar de acordo com a profissão ou função dos mesmos na

expedição da qual participavam. Sir Staunton era, por exemplo, o primeiro secretário de
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sua expedição e da futura embaixada a ser fundada na China, destino final de sua

viagem. Barrow, porém, membro da mesma expedição, não era cientista, nem estava

encarregado de fazer análises dessa ordem: era um militar de renome com função

administrativa na expedição. Ainda assim, suas considerações sobre a vegetação local, e

mesmo sobre alguns tipos de algas que avistou a caminho do porto do Rio, são mais

específicas que suas considerações militares, essas já menos imparciais e mais

inclinadas a opiniões pessoais, além da antipatia pelos portugueses. Um terceiro

membro dessa mesma expedição, Aeneas Anderson (1795), não se preocupa com

grandes análises. Seu relato é breve e organizado cronologicamente, no qual conta como

foi sua estadia na cidade. Esse viajante relata fatos muito curiosos sobre os habitantes, e

dedica alguns parágrafos às vestimentas dos habitantes, principalmente das damas. Seu

olhar é, em geral, muito positivo e mesmo elogioso.

Anderson, Barrow e Staunton são os autores dos relatos que serão analisados no

próximo capítulo. Tendo eles estado no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, mas sob

condições variadas, suas considerações são bastante diferentes entre si. É curioso

perceber, por exemplo, que Barrow não cita nem Staunton, nem Anderson. Mesmo

assim, Staunton escreve sobre Barrow em determinado momento de seu relato, não

como viajante/escritor, mas como membro importante da expedição. O mesmo faz

Anderson sobre os dois viajantes. No entanto, embora a publicação de Anderson tenha

sido a primeira das três, Barrow e Staunton não citam Anderson em nenhum momento,

em nenhuma das possíveis instâncias. A composição do hipertexto deveria ocorrer, de

fato, no relato de Barrow, o último dos três. Tal texto é, todavia, em alguns momentos,

um diálogo entre Barrow e Staunton, o que indica que, possivelmente, dada a função de

Anderson da expedição, a composição do hipertexto está, nesse caso, ligada a fatores de

cunho social alheios ao local onde estavam, mas provenientes de uma organização
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anterior à própria viagem. Nesses três autores pretendo me concentrar no próximo

capítulo.
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5. Sobre os Relatos

Os relatos de Anderson, Barrow e Staunton descrevem a cidade do Rio de Janeiro

entre os dias 30 de novembro e 17 de dezembro de 1792, período durante o qual a

expedição esteve ancorada na Baía de Guanabara (Staunton, 1797: 151). Apesar de

terem estado na cidade no mesmo espaço de tempo, os relatos dos viajantes apresentam

diferenças significativas entre si. Por essa razão, foram escolhidos para serem aqui

analisados. As diferenças chamam a atenção, mas não são elas o foco da análise.

Interessa-nos pensar no que se esconde por trás dos discursos desses três viajantes a

partir das inferências que fazem em seus relatos de viagem.

Vale lembrar que, em geral, os temas se repetem, ainda que a importância a eles

dada possa variar. Barrow compôs um texto de trinta páginas (Anexo 2), dentre as quais

o tema que mais se destaca é, sem dúvida, a vegetação local. Suas longas descrições,

acompanhadas de ilustrações na publicação original, trazem ao leitor uma imagem

bastante detalhada de várias plantas presentes na cidade e em seus arredores. Staunton,

porém, não se dá ao mesmo trabalho. Seu relato tem trinta e nove páginas (Anexo 3) e

revela informações intrigantes sobre o tráfico de escravos. Ao falar de botânica, porém,

e em especial de um determinado inseto, Staunton faz uma citação de seis páginas a

partir das anotações de Barrow, conforme ele mesmo evidencia. Anderson fala da

natureza local em apenas um pequeno parágrafo. No original, seu relato tem nove

páginas (Anexo 4) e a organização cronológica é clara, já que há informações sobre os

horários de determinadas atividades. Curiosamente, porém, não há informações

específicas sobre datas. Para além da vegetação, temas como os habitantes da cidade,
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considerações militares e a produção de alimentos, bens e riquezas são em geral

recorrentes.

5.1) Um Membro da Expedição no Rio de Janeiro

O trecho do relato de Anderson que trata da estadia no Rio de Janeiro é parte de A

Narrative of The British Embassy to China (1795), no qual o viajante descreve

diferentes momentos da viagem. A organização do trecho respeita um desencadeamento

cronológico (Maurer, 2002, passim), ou seja, Anderson narra os acontecimentos

conforme os mesmos se dão. Assim sendo, seu relato não é organizado a partir da

priorização de temas, como são os de Barrow e de Staunton. Anderson indica em

inúmeras passagens os horários em que o evento a ser narrado ocorreu. A organização

do relato em questão não é diferente, na verdade, da de um diário de bordo: Anderson

sempre indica as datas antes de iniciar um relato sobre um acontecimento relevante.

A escolha do que deveria ser narrado foi feita de acordo com o que o próprio

Anderson julgou ser mais interessante para o leitor, conforme ele mesmo afirma em seu

texto:

Seria não só tedioso como também desnecessário, em geral, mencionar as
ocorrências diárias comuns durante nossa estada no Brasil. Limitar-me-ei, porém,
àquelas circunstâncias que podem, por sua importância e novidade, interessar à
mente e recompensar, até certo ponto, a atenção do leitor. (Anexo 2, p. 108/109)

Esse tipo de colocação deixa claro que Anderson sabia da procura por relatos de viagem

na Inglaterra do final do século XVIII. Além disso, o viajante tinha noção de quem seria

seu público leitor, uma vez que selecionou os fatos mais interessantes, menos tediosos,

para esse público. Anderson acaba se aproximando do leitor ao revelar que ali, em seu

texto, consta o que de fato interessa ao leitor: novidade e entretenimento. Não era difícil

saber que a recepção dessas duas instâncias seria satisfatória por ser essa uma tendência
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daquele momento, e, nesse sentido, tanto o leitor quanto o viajante são produtos de seu

contexto histórico. Em outras palavras, ainda que Anderson produzisse o relato a ser

consumido pelo leitor, escritor e leitor dividem o mesmo contexto de produção,

circulação e consumo. O viajante busca a novidade na zona de contato e a oferece ao

leitor que, ávido pela novidade, se entretém a partir das leituras sobre as curiosidades do

Novo Mundo.

Anderson segue um padrão discursivo/ideológico coerente com seu tempo. No

entanto, no que tange os relatos sobre o Rio de Janeiro, o relato deste viajante apresenta

diferenças significativas. O tema mais recorrente nos relatos de ingleses aos quais tive

acesso, e presente nos três relatos aqui analisados, é a natureza local. Porém, enquanto

Barrow e Staunton apresentam descrições detalhadas, Anderson se limita a dizer que

“Do rio, a vista que o local oferece é encantadora, consistindo de uma bela cadeia de

montes cobertos com florestas cujos vales os transpassam, havendo neles majestosas

quintas, proporcionando uma visão de, ao mesmo tempo, elegância, riqueza e beleza”.

O rio ao qual Anderson se refere é, provavelmente, a Baía de Guanabara, representada

em mapas anteriores à expedição de Macartney como um grande braço d’água. De todo

modo, o viajante estava embarcado enquanto admirava a paisagem natural do porto. A

natureza local é descrita como bela, encantadora, majestosa, elegante e rica, ou seja,

uma série de adjetivos que indicam o quanto o viajante ficou impressionado com a

natureza da região. Ainda assim, um parágrafo de três linhas é suficiente para dar conta

dessa descrição. Talvez Anderson soubesse das descrições mais detalhadas de Barrow,

como Staunton sabia, e tenha dado ênfase a aspectos que os demais viajantes não

considerariam. A real motivação de Anderson para suas escolhas em seus relatos nunca

serão conhecidas por nós. Podemos, porém, inferir que há de sua parte uma necessidade



70

de apresentar novidades, informações que o leitor só acharia em seu relato, em

comparação com os demais relatos da expedição.

É interessante notar que Anderson, em diferentes momentos, cita Barrow e

principalmente Staunton. As referências, porém, nunca dizem respeito a seus relatos,

mas sim a eventos dos quais os dois teriam participado. O relato de Anderson é o mais

rico em informações sobre o cotidiano da expedição inglesa. Sua preocupação em citar

os nomes dá ao leitor alguma familiaridade com figuras de destaques na sociedade

inglesa da passagem do século XVIII para XIX. O foco é, assim sendo, para além de

uma descrição pitoresca da zona de contato, uma descrição da experiência de ingleses

conhecidos quando do contato com os portugueses e brasileiros aqui residentes. Esse

não deixa de ser um artifício que prende a atenção do leitor e que, mais uma vez,

diferencia o relato de Anderson dos demais relatos aqui analisados. Os nomes citados

variam, mas não são muitos:

Mas, uma vez que Sua Senhoria [Lord Macartney] estava afligida pela gota, ainda
se sentindo muito indisposta, Sir George Staunton e Sir Erasmus Gower
receberam o suplente (...).  (Anexo 2, p. 107)

(...)

Aqui a companhia ficou por algum tempo até que Lord Macartney e Sir George
Staunton foram conduzidos à diligência do Vice-Rei. (Anexo 2, p. 108)

(...)

Sua Excelência [o Vice-Rei] foi recebida por Lord Macartney à porta da casa e
conduzida a um sofá na parte superior no melhor cômodo. Sir George Staunton
então apresentou todos os cavalheiros ligados à Embaixada, de acordo com sua
hierarquia, ao Vice-Rei, que, após participar de um repasto muito elegante
preparado para ele e sua comitiva, retornou da mesma forma, com as mesmas
solenidades, tão distinto quando de sua chegada. (Anexo 2, p. 110)

(...)

Nessa manhã, ainda cedo, Sir George Staunton, acompanhado pelo Sr. Barrow e
um cavalheiro português, empreendeu uma pequena excursão pela região. (idem)

(...)

Sir George Staunton foi com um grupo em uma excursão ao monte Pão de Açúcar,
uma alta rocha situada do lado esquerdo da entrada do porto; às cinco da tarde, Lord
Macartney, que estava ainda muito indisposto, voltou discretamente, acompanhado
de Sir Erasmus Gower, a bordo do Lion. (Anexo 2, p. 114/115)
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Macartney e Staunton são inquestionavelmente os mais citados. Ambos foram, de fato,

os integrantes mais importantes dessa expedição. Alguns detalhes sobre o que ocorreu a

esses integrantes estão, porém, apenas no relato de Anderson: Staunton cita uma

indisposição de Macartney em alto mar, mas só Anderson revela que a indisposição era

a gota e, assim, a julgar pela origem da doença, nos possibilita inferir os hábitos

alimentares de Macartney. Gower era o capitão da nau principal, o Lion, e tinha um

papel militar representativo ao lado de Staunton e Macartney. Barrow é citado uma vez

apenas, na companhia de Staunton, e é o único que não tem o título nobre inglês sir,

nem lord. De todo modo, esses indivíduos têm papel de destaque no relato de Anderson

e eram importantes nomes entre os nobres e militares ingleses. Ao saber da doença de

Macartney, da solidariedade de Gower e do passeio de Staunton e Barrow, o leitor, que

sabia quem eram essas pessoas, se vê aproximado do texto de uma forma agradável: não

se trata de uma descrição técnica, ou de uma análise detalhada, mas de uma história com

personagens já conhecidos.

A figura estranha ao leitor é justamente o Vice-Rei, citado em diversos momentos

do relato de Anderson. Este sempre se refere ao representante local da Coroa portuguesa

de forma muito respeitosa e mesmo elogiosa, o que nem sempre fazem Barrow e

Staunton em seus respectivos relatos. O Vice-Rei precisa ser apresentado ao leitor de

forma bastante imagética, pitoresca, pois é ele, dentre as personalidades, a grande

novidade apresentada.

A vestimenta do Vice-Rei era uma roupa escarlate muito valorizada pelo ouro, por
bordados e por pedras preciosas; seus auxiliares usavam um lindo uniforme verde e
dourado. Ele tinha ainda vários lacaios negros lado a lado que vestiam bons
uniformes com grandes turbantes em suas cabeças e com longos sabres a seus lados.
(Anexo 2, p. 110)

Anderson não está preocupado com questões políticas a respeito do Vice-Rei, mas sim

com aspectos interacionais, por assim dizer, entre a autoridade local e os membros da

expedição. Recebidos com hospitalidade pelo Vice-Rei, visto que a expedição de
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Macartney era muito distinta, e ao contrário do que costumava acontecer com os demais

viajantes, Anderson usa a figura do Vice-Rei para mostrar um Rio de Janeiro diferente

do que os demais viajantes em geral mostravam.

A leitura do relato de Anderson é, para os leitores ingleses de seu contexto,

bastante simples em comparação com os relatos produzidos em geral: não há críticas e

considerações sociais ou políticas, mas sim relatos dos eventos dos quais participaram

as figuras mais ilustres da viagem; e, como não poderia faltar, há a descrição de

imagens e figuras pitorescas relativas ao local visitado.

O Vice-Rei se destaca nesse momento, mas também a descrição de Anderson das

mulheres brasileiras é interessante. A figura feminina é representada com entusiasmo

pelo viajante:

A vestimenta das damas lembra de certo modo as das mulheres europeias, exceto no
que diz respeito ao ornamento da cabeça. Seus cabelos são esticados para trás e
adornados com flores artificiais, contas e plumas, fantasticamente arranjadas; atrás
cai em variados cachos trançados e mesclados com fitas de várias cores, sendo que
cada trança termina em uma rosa feita de fitas. Elas também usam uma grande
manta de seda caída solta para trás sob forma de cauda que é segurada por um servo
enquanto outro segura uma sombrinha para proteger do sol o rosto de sua senhora.
As fêmeas do Brasil são geralmente de cútis pálida, mas têm uma certa delicadeza
que faz delas objetos muito agradáveis, e a afabilidade de suas maneiras aumenta a
agradabilidade de seus atrativos pessoais. (Anexo 2, p. 112)

A imagem da mulher aqui é elogiosa. Não há menção no relato de Anderson a uma

suposta disposição da brasileira à libertinagem, como afirmam outros viajantes. No

trecho acima, o termo fêmeas (The females of Brazil, no texto original) não designa

necessariamente uma forma deselegante de se dirigir às mulheres, mas apenas um

artifício genérico: as fêmeas do Brasil são as mulheres brasileiras em geral, ao passo

que as damas (ladies) são as mulheres de determinada classe. Sobre essas últimas, vale

ressaltar a detalhada descrição do penteado, muito colorido segundo Anderson. Além

das cores das fitas, as rosas feitas de fitas ao final de cada trança sugere uma imagem

“exótica” da mulher. Sendo a figura feminina mais uma novidade no relato de

Anderson, representá-la dessa forma dá ao leitor um ponto de vista bem diferente dos
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demais relatos dos ingleses, que se dividiam nesse assunto entre libertinagem e respeito.

Anderson descreve uma mulher bela e elegante, além de gentil, vestida de forma

magnífica – em outras palavras, praticamente impossível não a notar. É nesse sentido

que a mulher brasileira se diferencia da europeia no olhar de Anderson. E é também

essa a imagem que o leitor consome ao ler o relato, já que a comparação, conforme já

discutido, entre o padrão do cronotopo europeu e o brasileiro é inevitável tanto para o

viajante quanto para o leitor.

Por fim, é importante lembrar que Anderson, tendo citado em seu relato/diário as

figuras mais ilustres da expedição, participa dos acontecimentos na condição de

observador. Ele nunca está junto a Staunton, Barrow, Macartney ou Gower, nem ao

Vice-Rei. Ele é parte, porém, de seu relato não só na condição de viajante/escritor,

como também personagem. Sua função, no entanto, não é tão elevada quanto as dos

demais viajantes aqui citados. Anderson deixa isso claro ao dizer que

Após toda a bagagem ter sido posta em carrinhos de mão para ser levada à praia, os
oficiais que comandaram a guarda da casa na qual Lord Macartney residiu
designaram um grupo de soldados para ajudar com cada carro, até que todas as
cargas foram colocadas a bordo dos barcos que as aguardavam. Enquanto eu
ajudava nisso, tive a oportunidade de ver o Vice-Rei voltar majestosamente da
igreja, na qual ele esteve para prestar homenagens em cerimônias peculiares de sua
religião. (Anexo 2, p. 115)

Em nenhum momento, Barrow e Staunton revelam ter ajudado nesse tipo de serviço. Se

o tivessem feito, Anderson teria provavelmente citado, já que a proximidade entre as

figuras ilustres e o leitor é de fundamental importância em seu texto. Ele, porém,

observa o Vice-Rei de longe, enquanto ajuda os oficiais brasileiros. Anderson é um

viajante que observa, relata e age, ao passo que Barrow e Staunton apenas observam e

relatam.
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5.2) Um Militar em São Sebastião

O relato de Barrow, diferentemente do de Anderson, é organizado a partir de

capítulos, de modo que cada capítulo diz respeito a uma localidade diferente na qual a

expedição parou. Trata-se de um relato sem informações tópicas de datas. O relato de

Anderson constitui basicamente um diário de bordo, conforme já dito, e, como

consequência, a organização de seu relato é cronológica. Em A Voyage to Conchinchina

(1806), Barrow divide seu capítulo sobre o Rio de Janeiro por temas. Há ainda um

capítulo seguinte intitulado The Brazils no qual constam considerações econômicas e

sociais sobre a colônia portuguesa como um todo, apesar da parada da expedição de

Macartney ter sido no Rio de Janeiro apenas. Como o espaço delimitado para esta

pesquisa é justamente o Rio de Janeiro, esse capítulo não será aqui analisado.

A organização temática (Maurer, 2002, passim) do relato em questão possibilita

considerações mais longas e mais detalhadas acerca dos assuntos abordados. Ao mesmo

tempo, Barrow faz considerações sobre suas próprias impressões e opiniões sobre

questões variadas. Dos três relatos aqui discutidos, este foi o último a ser publicado.

Não sabemos ao certo a razão da publicação tardia desse texto. De todo modo, não cita

os relatos de seus companheiros de viagem, mas apenas comenta determinadas

afirmações feitas presencialmente quando da estadia desses ingleses no Rio de Janeiro.

Em um desses momentos, Barrow cita o nome de Staunton ao descrever um aqueduto,

hoje conhecido como Arcos da Lapa:

Uma série de canos colocados ao longo ou abaixo da superfície teria
inquestionavelmente respondido a proposta de conduzir a água igualmente bem,
mas, como Sir George Staunton observou justamente, exibição e magnificência,
assim como utilidade, são às vezes os objetivos do trabalho público. (Anexo 3, p.
121/122)
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Staunton, no trecho referido por Barrow, reconhece a grandiosidade e a beleza da

construção. No entanto, a desmerece por considerá-la um luxo da Coroa portuguesa.

Barrow, ao citar a fala de Staunton, está de acordo com tal ponto de vista.

Também diferentemente de Anderson, Barrow não se dirige diretamente ao leitor

em seu texto, nem justifica a escolha ou priorização dos temas abordados. O único

momento em o viajante o faz é em uma nota de pé de página, ao se referir às ilustrações

feitas por ele dos lugares descritos. De todo modo, o fato de haver ilustrações indica a

preocupação em descrever o local com exatidão. As diferenças entre os relatos de

Anderson e Barrow são, portanto, significativas. O fato de Barrow pouco citar os

afazeres de outros tripulantes, tendo como foco majoritariamente os momentos dos

quais participou, evidencia, por si só, tal diferença.

A mudança da organização estrutural do relato, a preocupação com detalhes e a

revelação de pontos de vista bem argumentados indica que o relato de viagem de

Barrow tem por alvo um leitor diferente do leitor de Anderson. Barrow não quer

entreter, nem revelar novidades: sua intenção é informar. Obviamente, a informação que

o leitor inglês recebe passa pelo olhar de Barrow. Ambos tendem, todavia, a ter pontos

de vista similares por dividirem o mesmo cronotopo.

No que tange os aspectos naturais locais, Barrow dedica grande atenção à

tentativa de dar ao leitor uma imagem clara do que ele via. No trecho a seguir, o

viajante usa termos no imperativo, explicando ao leitor como imaginar a visão da

entrada do porto do Rio de Janeiro:

Uma pequena ilha bastante fortificada, localizada logo na entrada, reduz a largura da
passagem a cerca de ¾ de milha. Ao passar por esse canal, uma das mais
magníficas cenas da natureza estoura diante do olho arrebatado. Imagine um imenso
curso d’água adentrando o coração de uma linda terra à distância de cerca de trinta
milhas, onde é contido por uma cadeia de elevadas montanhas, sempre majestosas,
estejam seus cumes irregulares e disformes tingidos de azul-celeste e roxo ou
selados nas nuvens. Imagine esse curso d’água se expandindo gradualmente do
estreito portal através do qual se comunica com o mar, à largura de 12 ou 14 milhas,
até se espalhar por toda parte com inúmeras ilhotas dispersas em sua superfície em
grande diversidade de formas e exibindo toda variedade de matizes que uma
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vegetação exuberante e incessante é capaz de propiciar. Imagine as margens dessas
ilhas com franjas feitas de lindos e perfumados arbustos que não foram plantados
pelo homem, mas dispersos pela mão branda e livre da natureza; completamente
escondidas por seu invólucro verdejante. Imagine esse lindo curso d’água, com suas
numerosas ilhas, abrangidas por todos os lados por montes de altura moderada, um
ascendendo ao outro em uma sucessão gradual, todos profusamente vestidos com
um verde vivo e coroados por grupos das mais nobres árvores, enquanto suas bordas
são recortadas com um sem-número de enseadas, atirando seus braços pelos mais
deliciosos vales ao encontro dos córregos murmurantes, transportando suas águas
para dentro do mais vasto e notório reservatório de todos. Em resumo, ainda que se
imagine uma sucessão do Monte Edgecombes ao longo da margem de um
magnífico lago, cujo circuito não é menor que 100 milhas, em um clima onde a
primavera eternamente reside em pleno ardor da juventude, ter-se-á apenas uma
ideia muito imperfeita do magnífico cenário mostrado dentro do espaçoso porto do
Rio de Janeiro que, como um porto, quer seja respeitado à luz da segurança que
oferece ou da conveniência para a navegação, devido à localização de sua posição,
quer pela fertilidade da região adjacente, pode ser, com justiça, colocado como a
primeira das estações navais. (Anexo 3, p. 117/118)

Nesse trecho, Barrow descreve a vegetação local de forma claramente mais detalhada

que Anderson. A existência de adjetivos que indicam beleza, magnificência e

exuberância permanecem. No entanto, além de uma estrutura gramatical favorável à

descrição proposta (imperativo), o viajante lança mão da comparação como forma

aproximar o leitor da zona de contato: o leitor que conhece o Monte Edgecombes pode

ter uma ideia vaga, conforme o próprio Barrow declara, da paisagem descrita.

As descrições naturais de Barrow são, em geral, muito parciais, como a do trecho

acima, ou claramente científicas. Apesar de não ser um naturalista, ofício importante e

ascendente naquele tempo, o viajante revela grande interesse e destreza em

considerações botânicas.

As frutas comuns da região eram suficientemente abundantes, e a essas foram
adicionadas algumas outras plantas, dentre as quais, conforme achei em minhas
notas, eram diferentes espécies de iúca, agave, eufórbia e cacto; o “Laurus
Persea”, uma mimosa, uma espécie de cássia e o “Theobroma Cacao” ou árvore
do chocolate; a “Jartropha Curcas” ou noz medicinal e a “Ricinus Palma
Christi”; a pimenta comum, uma espécie de “Capsicum” ou pimenta-de-caiena e
uma espécie de “Physalis” ou cereja de inverno. (Anexo 3, p. 124/125)

As designações em latim nos permitem afirmar que Barrow era conhecedor de botânica.

Desse modo, o leitor interessado, e também conhecedor, do mesmo assunto pode

depreender claramente de que espécime o viajante trata em diferentes momentos de seu

relato. Essa não é uma característica isolada do relato de Barrow. Na verdade, a
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classificação botânica foi parte de projeto europeu dos séculos XVIII e XIX de

reconhecimento do globo. Anderson é quem foge à regra, não Barrow.

A exatidão das descrições de Barrow vai além da botânica. Ao falar da localização

exata da cidade, o viajante lança mão de uma descrição geográfica curiosa em vista da

falta de instrumentos adequados naquela época para fazer tais considerações. Barrow

diz que

A cidade do Rio ou, para falar com devida dignidade da capital do Brasil, a cidade
de São Sebastião está encantadoramente situada em um ressaltado promontório
quadrangular de forma irregular, sendo três de seus lados opostos ao porto e o quarto
protegido contra as prevalecentes rajadas do oeste por uma cadeia de altos montes
bem cobertos com florestas. (Anexo 3, p. 119)

Mesmo o formato das formações geológicas é descrito por Barrow em seu relato. Medir

a direção do vento não era tarefa difícil para esses viajantes, já que isso era necessário

para a navegação. No entanto, o tipo de formação geológica sobre o qual a cidade do

Rio de Janeiro se situava naquele momento é uma informação fornecida apenas por

mapas. Em outras palavras, não é algo que Barrow tenha podido inferir a olho nu. Ainda

assim, não há em seu relato informações sobre outros relatos que corroborem suas

descrições botânicas e geográficas.

As considerações desse viajante sobre a arquitetura local são claramente

depreciativas. Barrow descreve algumas construções que ele mesmo diz serem

ridículas.

Quase toda eminência no entorno da cidade do Rio é coroada com um castelo, ou
um forte, uma igreja, ou um convento; e muitas das ilhas no expansivo porto são
avivadas e ornamentadas por construções de natureza similar. Nenhuma das
numerosas enseadas foi desgraçada por tais edifícios ridículos e grosseiros, as
esquisitices de um gosto doentio, assim como distorcem e desfiguram aqueles
anteriormente adoráveis pontos sobre o lindo lago de Keswick, e que são agora uma
reprovação ao grandioso e sublime cenário que o cerca. (idem)

Aqui, mais uma vez a comparação é usada como um elemento facilitador. Os adjetivos

utilizados de forma alguma possibilitam uma compreensão pouco clara do que Barrow

quer dizer: os prédios são ridículos, grosseiros e de gosto doentio para ele, o que deixa

clara a desaprovação do inglês em relação ao estilo arquitetônico português.
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Para ele, na verdade, os projetos portugueses são em geral dignos de reprovação.

Em diferentes momentos do relato de Barrow fica clara a antipatia do viajante frente aos

portugueses. Em dado momento, o viajante relata um passeio com um membro da

expedição. Com efeito, Anderson relata que Barrow e Staunton saíram juntos pela

cidade acompanhados de um oficial português. Barrow, porém, diz ter sido abordado

por um oficial, que inquiriu a razão pela qual ele estava em terra e, após explicações, ele

e sua companhia puderam seguir seu passeio, ainda que acompanhados de um soldado

local. Barrow diz, porém, que estava acompanhado por um tripulante ao qual se referiu

como “Dr. G.”. Tendo já se referido a Staunton com o título de sir, não faria sentido

Barrow o chamar de “doutor” e usar a primeira letra de seu primeiro nome, a saber,

George. A companhia de Barrow nesse momento não era, então, George Staunton. De

acordo com a listagem de tripulante apresentada por Anderson em seu relatos (ver

Anexo 5), havia entre os viajantes um médico chamado Dr. Gillan. É possível dizer

então que Barrow fez mais de um passeio pela cidade, e em diferentes companhias, mas

sempre acompanhado por um oficial português, o que o incomodava bastante.

Antes do desembarque do Embaixador, Dr. G. e eu fomos à orla e, ao pisarmos fora
do bote, fomos abordados pelo oficial em guarda, que solicitou que o seguíssemos
até o palácio. “Digam, senhores, qual é a finalidade de seu desembarque?”, foi a
primeira pergunta que nos foi feita. Nós respondemos: “Caçar borboletas.”, que
realmente era o motivo. No entanto, para convencê-los de que éramos de boa fé e
para evitar a aparência de leviandade ou impertinência, nós desembrulhamos nossas
redes de escumilha, pinças e caixas, com o resto do aparato necessário a essa caça.
Compreendendo a natureza dessa ocupação melhor que o trânsito de Vênus, que,
como nos conta o Capitão Cook, foi concebido pelo Vice-Rei como a passagem
da estrela do norte pelo polo sul, eles pareceram satisfeitos nesse respeito e, em
seguida, inquiriram-nos sobre nossas funções na embaixada. Respondida essa
pergunta a contento, um oficial foi imediatamente designado a nos acompanhar.
(Anexo 3, p. 126)

Aqui o viajante relata o fato em pormenores e demonstra seu descontentamento ao

lembrar um fato bastante irônico sobre o Vice-Rei da época do famoso Capitão Cook.

Obviamente, a estrela do norte passa pelo polo norte, não pelo sul. Esse tipo de

equívoco é colocado discursivamente ao lado da obrigatoriedade da companhia de um

oficial português. Barrow explica mais adiante no relato a razão de tal medida. De todo
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modo, a figura elegante do Vice-Rei descrita por Anderson não existe no relato de

Barrow.

As críticas aos portugueses não se detêm ao âmbito militar e político. Barrow faz

críticas bastante diretas à religiosidade local. Assim sendo, os sacerdotes católicos são

alvo das críticas de Barrow. O viajante inglês, protestante e compromissado com a

botânica, vê os padres apenas como homens que causam intrigas e que poderiam utilizar

melhor seu tempo se se dedicassem à descrição da flora local.

Se a maior parte do tempo dos padres e monges do Rio, onde eles são muito
numerosos, não fosse empregada em luxo e indolência ou em intromissão em
assuntos privados e arranjos domésticos propriamente familiares, ou em circular de
casa em casa contando os pequenos escândalos que eventualmente surgem, que
excelente oportunidade esses homens teriam de favorecer o mundo com um registro
descritivo de uma região tão interessante e, ainda assim, tão pouco conhecida!
(Anexo 3, p. 130)

Barrow soma sua antipatia pelos portugueses à desconfiança com relação ao

catolicismo. Nesse sentido, os fiéis também são em determinado momento do relato

descritos de forma preconceituosa pelo viajante. Mesmo as imagens de santos são

objeto de descrições notavelmente degradantes: é o caso da Virgem Maria, conforme

veremos mais adiante.

Os homens da cidade do Rio de Janeiro são vistos por Barrow como libertinos e,

em contraponto a essa consideração, a mulher brasileira é para o viajante uma dama

distinta, como qualquer europeia. Seu comportamento apenas difere das damas das

cortes inglesas, uma vez que a Inglaterra é sempre o parâmetro utilizado por Barrow.

Com efeito, Barrow e Anderson são exemplos de viajantes que representam a mulher

brasileira de forma respeitosa. Em geral, os relatos de viagem apontam nas mulheres

daqui completa falta de decoro. Ambos os viajantes, porém, refutam tal ideia. Mais uma

vez, Barrow é mais incisivo que Anderson.

A familiaridade com a qual as senhoras do Rio estão propensas a usar com os
estrangeiros pode, talvez, não ser muito compatível com nossas noções de decoro
feminino. Eu estou, porém, longe de estar convencido de que isso tenha o tom de
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criminalidade que recebeu nas viagens mais importantes do Capitão Cook. (...)
(Anexo 3, p. 131)

Em relação às mulheres do Rio de Janeiro, eu confesso que, apesar do preconceito
que sobre elas pesa, nunca percebi em suas condutas algo que pudesse corroborar a
opinião de que elas sejam mais libertinas, ou de que tendam mais ao imoral, do que
as fêmeas de outros países. Também não acredito que seu bom humor, mostrado por
sorrirem, inclinarem a cabeça em cumprimento ou atirarem flores de suas sacadas a
pedestres estrangeiros, possa franca e precisamente conotar algum significado
particular ou deter uma explicação diferente do fato de ser esse um mero costume
local, até mesmo porque vi repetidas vezes tal ato feito ao lado de pais ou maridos.
Isso não é razão para as pesadas censuras que recebem. Não é muito justo
determinar a disposição e o caráter moral de uma nação inteira a partir de
ocorrências ocasionais em umas poucas horas de dia durante uma estada de uma
semana. (Anexo 3, p. 132/133)

Barrow dialoga com Cook à medida em que discorda do capitão inglês e justifica seu

ponto de vista. Diferentemente de Anderson, Barrow não revela uma impressão, mas

traz um argumento convincente sobre o comportamento feminino no Rio de Janeiro. O

argumento do viajante faz lembrar uma colocação de um etnógrafo. É curioso notar que

esse mesmo ponto de vista não é aplicado a outros setores da sociedade da colônia

portuguesa: dentre os habitantes, apenas as mulheres escapam das críticas afiadas do

viajante em questão.

Vale lembrar que há os grupos que mal são citados, como os escravos e os índios.

Barrow não faz especificamente uma descrição dos escravos, por exemplo. Ele apenas

os cita, mas como personagens de uma dada circunstância relatada. Dos três viajantes

aqui analisados, Staunton é o único que dedica algumas palavras sobre os escravos. A

opinião de Barrow sobre os moradores do Rio é, de todo modo, negativa, conforme

constam em diversos momentos de seu relato.

O diálogo entre Barrow e Cook permeia todo o relato, na verdade. No trecho

acima, a discordância do viajante indica que o relato de viagem de Cook foi lido por

Barrow, de modo que em diferentes momentos, Cook é corroborado ou refutado. No

caso de Anderson, não há referência clara a outros relatos, mas a outros viajantes que

também produziram relatos. Barrow dialoga com Cook, ao passo que Staunton,

conforme será mostrado na próxima sessão, dialoga com Barrow. Ainda assim,
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buscando dialogar com outros viajantes em seu texto, e sendo citado em outros relatos,

Barrow produz um relato de caráter intertextual (Fairclough, 2001). Mas, para além

disso, esse relato caracteriza um hipertexto claro, nos moldes de Genette (apud

Charaudeau & Maingueneau, 2008: 264), justamente por ser tão dialógico: no relato de

Barrow há “pontes” para os relatos de Cook, Staunton e Anderson, além das inferências

não declaradas, como as descrições geológicas surpreendentemente precisas.

Vale ainda lembrar que uma questão importante no relato de Barrow são as

análises religiosas. Um trecho marcante de seu relato mostra a reação do viajante/autor

aos costumes religiosos dos habitantes da cidade. Após presenciar uma série de

procissões, ele escreve:

Não passou praticamente um dia em que não víssemos uma procissão de funeral
acompanhada por padres carregando candelabros e cantando em altos brados o hino
fúnebre ao passar pelas ruas. Tampouco os fins de tarde ocorreram sem que
houvesse um santo no calendário ou a Virgem Maria, cuja imagem é encontrada em
caixas de madeira na esquina de cada rua, sendo levada em marcha pela cidade com
a parada de soldados, padres e músicos. Os ornamentos rotos com os quais essa
senhora em particular é vestida, suas madeixas com pó, o ouropel e os adornos de
mau gosto com os quais ela é revestida fazem lembrar limpadoras de chaminé, ou
limpadores vestidos com roupas de mulher no primeiro de maio. Poucos dos santos
carregados em suas procissões têm uma aparência mais respeitável que Guy-
Fawkes no cinco de novembro. Ainda assim, essas figuras deploráveis, assim
carregadas em procissão, recebem diamantes verdadeiros, topázios e outras pedras
preciosas, além da manta rendada com fios de ouro e prata, fornecidos pela igreja a
qual pertencem e emprestados por habitantes abastados para a ocasião, alguns dos
quais querem tanto piedade que não negam os empréstimos de suas joias quando
quer que a santa apareça em público. Menores, como tais objetos podem parecer a
seres racionais, são calculados para inspirar veneração e servem ao menos, como
várias maquinações, para desviar a mente de qualquer cadeia de pensamentos. O
hábito continuado de testemunhar diariamente essas cenas não parece ter sequer
diminuído a atenção deles [moradores da cidade – D. B.]. Quando o sino toca, cada
pessoa na rua tira seu chapéu, e fazem o mesmo quando passam por algum dos
poleiros onde está a imagem da Virgem Sagrada. Quando soltam os foguetes,
estopins e petardos, o olho naturalmente se dirige para as eminências nas quais as
igrejas e conventos geralmente se situam. O efeito produzido na mente por esses
acessórios religiosos deve ser o mesmo que, se minha memória me serve bem,
aquele que Dr. Johnson diz, a saber, que levam embora as ideias que temos e novas
não nos são dadas. (Anexo 3, p. 136/137)

Nesse trecho, Barrow deixa claras várias opiniões no que tange não só questões

religiosas, como também sociais, políticas e mesmo estéticas. Ao lançar mão, por
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exemplo, de informações desconhecidas para o leitor menos informado, o viajante

mostra sua preocupação em escrever exclusivamente para ingleses: não há indicação

alguma de quem seja Guy Fawkes14, nem Dr. Johnson. Mesmo o leitor inglês pode não

saber quem são as pessoas citadas. Sendo os ingleses já nessa época majoritariamente

anglicanos, especialmente os leitores de relatos de viagem, seu ponto de vista não era

um problema. Dr. Johnson, por sua vez, era o médico da expedição, que, de certa forma,

parece concordar com Barrow. É possível concluir, então, que o estranhamento relativo

às manifestações religiosas no Rio era partilhado entre os viajantes que acompanhavam

o autor. Além disso, o autor põe em xeque a real fé dos que colaboravam com o

ornamento da santa ao questionar se sua atitude era feita de bom grado, ou se a sua real

motivação era o perdão pelos pecados que, segundo Barrow, cometeram. Na verdade, o

viajante questiona ao longo de todo seu relato o caráter dos habitantes do Rio de

Janeiro, tanto portugueses, quanto “nativos”, sendo eles mestiços ou índios; os escravos

não são comentados. Nesse trecho, portanto, não enxergo necessariamente uma dúvida

sobre fé dos católicos, mas especificamente sobre os que aqui moravam. Continuando

sua “descrição”, Barrow critica o aspecto da imagem da santa, maltrapilha segundo ele,

apesar das joias que ostentava. Em geral, porém, ela fica em poleiros nas esquinas da

cidade, descritos inegavelmente com certo desprezo.

O aspecto eurocêntrico aqui surge na aplicação, quando da descrição dos

costumes do Rio de Janeiro, de um juízo estético correspondente a uma série de padrões

da sociedade inglesa. A religião anglicana não lida com imagens, pelo contrário, rejeita-

as. Se Barrow era então um homem religioso, não se sabe bem, mas é certo que foi um

14 Guy Fawkes foi um revolucionário inglês do século XVII que não concordava com a forma com a qual
a coroa inglesa governava. Por perseguição, ele se esconde por algum tempo, mas acaba sendo achado.
Após ser espancado e torturado, Fawkes reaparece em público para ser enforcado, fato ocorrido no dia 5
de novembro de 1605. Não é difícil supor que sua aparência nesse momento estava horrível. A
comparação entre essa imagem de Fawkes e a imagem da santa é um indicador do descompromisso de
Barrow, por exemplo, para com leitores católicos.
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indivíduo criado dentro dessa ideologia protestante. Isso explica a razão pela qual o

comentário do viajante é tão pejorativo. De todo modo, não há da parte dele

preocupação em considerar a importância que tais imagens têm para a fé católica. Além

disso, o presumível luxo dos costumes ingleses naquele momento não era encontrado

aqui, como é de se esperar, por tratar-se o Rio naquele momento de uma colônia, cidade

portuária que, apesar de capital, tinha muito pouca estrutura para abrigar os viajantes.

As medidas que determinaram essa situação eram propositais, já que os portugueses

queriam manter distantes os estrangeiros interessados no ouro das Minas Gerais, sendo

o porto do Rio de Janeiro a porta de saída das fortunas rumo à Europa. A precariedade

da cidade e seu aspecto de abandono eram conflitantes com a realidade das cidades

inglesas, de acordo com o ponto de vista do autor.  Isso tinha reflexo direto nas

impressões do inglês acerca dos habitantes, de seus costumes, de suas práticas.

Certamente, esse relato foi largamente lido, não só na Inglaterra, mas também em outros

pontos da Europa, já que há traduções dessa obra em diferentes idiomas. Tomadas como

verdadeiras, as impressões do autor divulgam informações tendenciosas sobre os

costumes da cidade em questão.

De todo modo, o que se pode dizer da intenção discursiva de Barrow é que, em

consonância com os propósitos gerais do gênero textual “relato de viagem”, ela

pretendia tornar explícita de forma objetiva uma determinada cerimônia religiosa

existente no Rio de Janeiro naquele momento. Esse era de fato o objetivo primeiro de

seu escrito. Contudo, não penso que seu parecer esteja desprovido de um propósito. Que

a ideia era mostrar a religiosidade dos brasileiros de forma tão agressiva, como que

parte de uma “maquinação ideológica”, eu não diria. Parece-me, porém, com base no

contexto da Inglaterra daquele momento, de enorme importância para Barrow fazer suas

comparações entre a realidade portuguesa e a realidade inglesa. Na verdade, como é
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característico em qualquer olhar eurocêntrico, o autor baseia-se exclusivamente em seus

parâmetros e valores civilizacionais como verdades universais. Afirmar esse olhar, do

viés de inglês daquele momento, significava fortalecer a crença em uma Inglaterra que

se firmava como o império mais rico e influente do mundo: o interesse não era denegrir

a imagem do povo observado, mas evidenciar ao leitor inglês o grau de

desenvolvimento de seu país e de si mesmo, pois este se podia dedicar a olhar para fora

de seu país, já que os problemas internos pareciam resolvidos.15 A meu ver, essa a

intenção discursiva de Barrow.

5.3) Um Nobre Político na Capital da Colônia Portuguesa

O relato de viagem de George Staunton, de título An Authentic Account of an

Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China (1797), é rico em

informações sobre o rendimento econômico das zonas de contato. Trata-se de um texto

organizado também tematicamente, como o de Barrow. No entanto, diferentemente dos

demais relatos, Staunton faz uso de longas citações, apropriando-se de pesquisas e

pareceres de outros viajantes da expedição, especialmente Barrow. As considerações

feitas pelo próprio Staunton, porém, não constam em geral nos demais relatos.

Assim como Barrow, Staunton fala, por exemplo, sobre os sacerdotes católicos.

No entanto, a preocupação dele é diferente da de seu companheiro de viagem. Atento

aos fatos recentes na Europa, como a Revolução Francesa, Staunton denuncia a falta de

livrarias na cidade do Rio de Janeiro. Segundo ele, é essa a razão de as ideias dos

chamados pensadores livres ainda não terem chegado à cidade naquele momento.

15 Importante lembrar aqui que, tanto Barrow, militar de alto cargo, quanto os leitores dos relatos de
viagem eram pessoas abastadas e anglicanas em sua maioria, o que configura um grupo pequeno de
pessoas, possivelmente desinteressadas pela condição dos que viviam em condições menos favorecidas.
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Nem os padres, nem as freiras desse lugar pareceram, de forma alguma, dispostos a
ir aos sombrios excessos da devoção: nada poderia ser mais vivaz e alegre que a
conversa das últimas com os estrangeiros nas grades do convento. Os homens
certamente não estão corrompidos pelos escritos dos pensadores livres. Isso não
existe na linguagem da região e poucos portugueses estavam cientes de tais ideias.
(Anexo 4, p. 146)

Nesse trecho, Staunton mostra estar atento a essa questão, mesmo no que tange o

âmbito religioso. Interessante aqui é, porém, notar o modo como ele fala das freiras e

dos padres: sempre dispostos a conversar, ainda que por trás de grades. Barrow fala das

intrigas que os religiosos podiam causar. Staunton, de certo modo, vê neles alguma

ingenuidade, pois as ideias dos pensadores livres ainda não os havia corrompido.

Staunton não é tão direto quanto Barrow em suas considerações. Ele sugere

impressões, usa o discurso indireto, mas faz poucas afirmações tão claras. O relato de

Staunton parece menos “agressivo” que o de Barrow, já que suas considerações são

menos diretas; não é exatamente o que acontece, conforme veremos nos dois trechos a

seguir. No primeiro deles, Staunton fala do costume das brasileiras de jogarem flores

das sacadas para os viajantes que passavam. O viajante limita-se a descrever o costume,

sem assumir maiores considerações. Diz ele:

Eles [os habitantes da cidade] se divertiam tocando algum tipo de instrumento
musical, principalmente a harpa ou o violão. As portas e janelas nessas horas ficam
bem abertas para que entre ar fresco. Se um estrangeiro parasse para ouvir a música,
frequentemente o pai, marido ou irmão da dama que tocava saia de casa e
convidava-o a entrar. Não era raro ver as damas com ramalhetes de flores em suas
mãos, os quais elas trocavam às vezes com cavalheiros que passassem. Isso é
provavelmente uma imitação das damas de Lisboa, que, em dias especiais, que
foram chamados de “dias de intrusão”, jogavam pequenos buquês de suas sacadas
sobre as pessoas que passavam embaixo. De fato, instâncias do momentâneo
abandono da reserva feminina podem ser traçadas em tempos remotos. Deve-se
lembrar que muito fora relatado acerca do extremo atrevimento de algumas das
damas do Rio. Alguns homens eram acusados de práticas muito piores, rendendo
depravações e apetites inaturais. (Anexo 4, p. 147)

De fato, o viajante inglês não afirma que as mulheres brasileiras sejam vulgares, como

Cook sugere segundo Barrow. Staunton reconhece, porém, que tal costume é um

abandono da reserva feminina, sem justificar seu ponto de vista. Completando sua

ideia, tal abandono, segundo ele, era aceitável em tempos remotos. Não fica claro o que

ele quer dizer com abandono. No entanto, pode-se inferir que tal designação tenha
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relação com o pouco desenvolvimento e organização do Rio de Janeiro frente às cidades

inglesas da mesma época. Staunton não deixa de ressaltar também que, de todo modo, a

fama da mulher brasileira não é boa (deve-se lembrar). O viajante não afirma sua

opinião de forma clara, mas, nas entrelinhas, e levando em conta o grande

conservadorismo de Staunton (pensadores livres corrompem pessoas), é de se supor que

o mesmo não via tal costume com bons olhos.

Em outro momento do texto, Staunton fala dos habitantes da cidade de forma

geral. Do mesmo jeito, o viajante/autor não diz diretamente o que acha, mas dá a

entender o que de fato acha dos brasileiros.

Os habitantes nativos do Brazils não foram julgados como redutíveis a um
estado de escravidão ou mesmo aos hábitos domésticos da sociedade civilizada.
Crianças de alguns desses brasileiros foram alojadas junto às famílias portuguesas e
esforços pouco frequentes foram conferidos a sua educação, [por motivos de
curiosidade especulatória, bem como de benevolência e humanidade]. No entanto,
são tão incorrigíveis, diz-se, como confirma sua natureza, que eles constantemente
voltavam a seus hábitos originais da vida selvagem sem conservar nenhum dos
princípios que possam controlar suas paixões e caprichos. Essas pessoas, embora
pobres, raramente procuravam trabalho, e eram raramente cobiçadas pelos
portugueses, exceto para remarem nos barcos, coisa em que eram notavelmente
habilidosos. (Anexo 4, p. 152)

Os chamados habitantes nativos são aqui os índios, que não foram escravizados

segundo Staunton. O uso da voz passiva deixa a firma absolutamente impessoal, de

modo que, mais uma vez, não está claro o que este pensa pessoalmente sobre os índios.

Staunton revela ainda que os índios têm fama de serem incorrigíveis, de modo que não

se adaptam à vida urbana e voltam para a selva. A noção de correção é aqui lançada

sem que o leitor note de quem ela partiu: não se sabe se esse ponto de vista é de

Staunton ou dos que falam sobre os índios. Na selva, os índios poderiam voltar para

suas paixões e caprichos, incontroláveis instâncias para os índios. De todo modo,

Staunton faz uma afirmação interessante sobre os índios: são habilidosos para remarem

nos barcos. Não sendo escravos, e incapazes de se adaptar ao modelo europeu de

civilização, Staunton aponta o remo como uma “serventia” desse grupo.
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Apesar de ser evasivo em alguns momentos pelo excesso de expressões

impessoais, Staunton revela dados importantes sobre tráfico de escravos africanos. Seu

foco, como já dito, é o viés econômico da questão. Não há uma noção de compaixão, e

obviamente não há em seu discurso um tom abolicionista. O trecho em que descreve

uma feira de escravos no Valongo é notavelmente imagético:

Em outra parte do Porto do Rio, não muito longe da cidade, em um lugar chamado
Val Longo, estão os armazéns para recepção e preparação para venda dos escravos
importados principalmente de Angola e Benguela na costa da África. Essa localidade
era apropriada para limpar, ungir, engordar, torná-los bem alimentados e rentáveis e
ocultar os defeitos daqueles que, dentre essa classe de seres, parecem pouco
sensíveis às humilhações de sua condição.  Dos vinte mil comprados para todo o
Brazils, mais que cinco mil eram geralmente vendidos ao longo de um ano no Rio.
O preço médio era de cerca de vinte e oito libras esterlinas cada. Antes de serem
postos nos navios na África, uma quantia de dez mil reis por cabeça é dada ao
representante local da Rainha de Portugal. O total chegava a cerca de sessenta mil
libras por ano, que iam para seu cofre privado, não sendo considerados como parte
da renda pública. Levando em conta todo o Brazils, estima-se haver, no mínimo, 600
mil escravos nascidos na África ou desses descendentes. Os brancos somam cerca de
duzentas mil pessoas. A proporção de negros em relação a brancos na cidade do Rio
era, supõe-se, bem maior, lá havendo não menos que quarenta mil negros, incluindo
os emancipados, e três mil brancos. (Anexo 4, p. 150)

Os valores mostram o quanto o tráfico de escravos era importante para a coroa

portuguesa. Staunton não revela aqui como teve acesso a essas informações. De todo

modo, são dados que, a partir da publicação de seu relato, tornaram-se de conhecimento

público. Sabe-se que os escravos eram responsáveis pelo transporte das riquezas das

Minas Gerais para o porto do Rio de Janeiro e que o Brasil foi um dos últimos países a

abolir a escravidão. Esse tipo de revelação, de algum modo, veicula uma importante

prática estratégica dos portugueses. E, considerando a importância do viajante/escritor

em questão, seu relato seria lido por muitos dos leitores ingleses e mesmo traduzido em

outros idiomas da Europa, como de fato foi (cf. Berger, 1980), de modo que essa

estratégia passou a ser do conhecimento de alguns.

No relato, esse não é o único momento rico em detalhes, que por vezes vão além

da observação. Staunton faz uma exposição breve dos artigos produzidos em Portugal e
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à venda no Rio de Janeiro. Sendo os impostos caros, o ouro das Minas Gerais também é

assunto nesse momento.

As taxas que os representantes de Portugal impunham sobre as importações de bens
de Lisboa e Oporto no Rio de Janeiro eram de vinte por cento do valor de cada
artigo. As principais taxas pagas em Lisboa sobre os produtos do Brazils eram as
seguintes: sobre o ouro, 1%; café, 8%; açúcar, arroz e peles, 10%; índigo, 20%;
madeira em pranchas, 17%. Todo o tipo de madeira, comumente chamada de
“vermelha” ou Brazil wood, e também todo tipo de lenha para navios era
reivindicado como propriedade da coroa. Um quinto de todo o ouro extraído das
minas era exigido pelo governo e quando quer diamantes fossem achados em uma
mina de ouro, não era mais permitida a procura por tal metal lá, sendo todas as
minas de diamantes confiscadas como pertencendo exclusivamente à coroa. (Anexo
4, p. 157)

Não nos interessa nesse momento pensar a veracidade das informações apresentadas.

Interessante é, acima de tudo, o fato de tais informações constarem no relato de

Staunton. O público leitor interessado nesse tipo de informação era provavelmente

formado por pessoas de posses, na Inglaterra do início do período industrial. As viagens

ultramarinas inglesas não serviram apenas para expandir territórios, mas também para

buscar novos mercados para seus produtos manufaturados. A julgar pelo histórico pacto

entre Portugal e a Inglaterra, o Brasil era um destino certo de produtos. Assim sendo,

oferecer produtos com taxas mais baixas no Rio de Janeiro seria uma boa forma de

dominar esse mercado. No entanto, não era possível empreender tal tarefa sem que

Portugal abrisse os portos do Brasil, o que ocorreria apenas no início do século XIX.

Muitos são os viajantes que dão informações sobre as fortificações portuguesas na

entrada da Baía de Guanabara. Alguns deles, como Joseph Banks (1896), membro da

expedição de Cook a bordo do Endeavour, explicam possíveis técnicas de ataque e

aniquilação dessas fortificações a fim de tomar a cidade. Staunton não chega a dar tal

sugestão, mas explica tão detalhadamente a fortificação da Ilha das Cobras, que se

aproxima daquela intenção discursiva com viés militar de viajantes como Banks.

A defesa da cidade do Rio parece depender, principalmente, das construções em
Serpent Island [Ilha das Cobras, D.B.]. Sua parte mais alta, que mira a cidade, está
cerca de oitenta pés acima da água. Nela está construído um pequeno forte quadrado.
A ilha baixa gradualmente do lado leste até o nível da água, parte ocupada por uma
linha de pedra irregular com flancos dispersados. Ela é, porém, baixa em alguns
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trechos não mais que oito pés sobre a rocha. O comprimento da ilha é de cerca de
trezentas jardas: acumula quarenta e seis armas, vinte das quais miram o sul e o
sudeste, e o resto mirando os pontos opostos. A parede, sendo agora construída à
frente da cidade, possibilitará boa linha para mosquetes e armas leves. (Anexo 4, p.
160)

Importante ainda ressaltar que, no que diz respeito à natureza, tema abordado

pelos três viajantes aqui analisados, Staunton não faz suas próprias considerações.

Mesmo nesse assunto, sua preocupação é com aspectos de produção e lucro.

Perto da cidade, próximo à orla, havia um jardim de um outro tipo, pensado
originalmente para promover o progresso da botânica, mas muito curioso então
devido a uma pequena manufatura de cochonilha. De acordo com as observações
feitas pelo Sr. Barrow e com as informações por ele obtidas (...). (Anexo 4, p. 152)

Staunton faz uma citação de seis páginas sobre o inseto que produz a cochonilha. O

autor da longa observação, segundo Staunton, é John Barrow. Não sendo as

considerações naturais o foco do nobre inglês, a citação foi uma solução ideal, pois ele

não perde seu foco na economia local, nem deixa de satisfazer o leitor com informações

de cunho biológico.

Por fim, deixando de lado as detalhadas descrições, Staunton narra um episódio

curioso quando da saída da expedição da Baía de Guanabara. Por pouco, segundo

Staunton, a nau não foi de encontro a uma rocha da lateral da entrada do porto.

Navios a sair do Rio de Janeiro raramente se empenham fora do porto contra o vento
que sopra do mar, mas movem-se nas manhãs, com ajuda da brisa do continente, no
momento em que a massa de água do porto, que aumenta devido ao vento marítimo
à noite, baixa. Esse refluxo é com frequência mais forte que o vento. Seu curso é ao
longo das baías do lado leste e chega ao ponto do Forte de Santa Cruz. The Lion foi
levado àquela parte da corrente na qual esse refluxo corre com grande
impetuosidade. O navio seguiu direto em direção à rocha e, se tivesse continuado
nesse sentido, ter-se-ia chocado contra ela. O alerta instantaneamente se espalhou
entre aqueles que melhor poderiam julgar a iminência do perigo. Um dos oficiais
deixou escapar que “há um fim para a expedição”. Para aqueles cujos corações
tiveram compaixão, o que era de fato o caso da maior parte das pessoas
embarcadas nessa tarefa, nenhum espetáculo poderia ser mais aflitivo do que o
prospecto do agora exibido, nem nenhuma consequência mais dolorosa do que
o que se previa seguir. O navio se aproximava tanto da rocha que parecia já estar
no embate das águas do mar, ou nas ondas que quebram na costa, quando,
felizmente, a âncora fora baixada, segurando-o e salvando-o. A embarcação fora
rebocada por barcos. Ao aproximar-se da rocha, não parecia estar exatamente
perpendicular, mas sim que a parte lateral do navio havia sofrido algum dano, mas
sem que as querenas tocassem o fundo. (Anexo 4, p. 162)
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A situação foi, de fato, perigosa. A reação homens cujos corações tiveram compaixão

assume, porém, uma carga dramática que destoa completamente do relato de Staunton

sobre o Rio de Janeiro. Staunton aqui corrobora, como a austríaca Pfeiffer (cf. Anexo

1), a noção, por nós apontada acima no capítulo 4, de que, no relato de viagem, a

descrição é permeada por trechos narrativos, e não o contrário. De todo modo, é assim

que o viajante encerra seu relato.

5.4) Outras Considerações

Os relatos de viagem dos três viajantes, Anderson, Barrow e Staunton formam, a

partir de suas interseções, um hipertexto acerca do Rio de Janeiro no mês de dezembro

de 1792. Basicamente, os viajantes narram acontecimentos similares. No entanto, há

diferenças quanto à organização textual, bem como quanto ao enfoque dado. De todo

modo, ao confrontar os três relatos é possível apreender uma noção mais completa do

que foi a passagem da expedição de Lord Macartney pelo Rio de Janeiro.

Figura 5 (Ver página 104)
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Barrow e Staunton não descrevem com riqueza de detalhes as vestimentas das

damas de São Sebastião, ao passo em que Anderson o faz. Por outro lado, Barrow

ressalta que eram damas de caráter respeitoso, enquanto Staunton, por meio das vozes

de outros viajantes, é menos incisivo a esse respeito.

Em termos discursivos, ainda que sejam esses três relatos diferentes entre si, uma

mesma noção ideológica é veiculada: a Inglaterra como parâmetro de desenvolvimento.

As comparações são frequentes, em especial em Barrow e Staunton. Anderson veicula

tal noção a partir de algumas caracterizações, como a do Vice-Rei, interessantes para o

leitor: era bom perceber que figuras de destaque na sociedade inglesa da época eram

respeitadas pelas autoridades do além-mar. O direcionamento de Anderson para o

público leitor inglês é o que constitui a ideologia que subjaz a seu texto: há

acontecimentos nos relatos de Barrow e Staunton que não foram considerados por

Anderson, já que sua intenção era bem diferente da de seus superiores (cf. Anexo 5),

dois dos quais aqui analisados.

A expedição de Lord Macartney é um importante evento no que tange os relatos

de viagem. Analisar e comparar os relatos então produzidos é um modo de perceber o

quanto a produção dos relatos de viagem está relacionada com o publico alvo. Em prol

disso, as considerações e os focos variam, de modo que só a leitura de todos os relatos

escritos nesse mesmo intervalo espaço-temporal pode revelar o que de fato havia para

ser visto. O mesmo vale certamente para dar-se conta da história da expedição em si: os

relatos completos fornecem ao historiador informações que permitem compreender o

que efetivamente se sucedeu ao longo da viagem de Macartney. É necessário, porém,

que o historiador olhe os relatos considerando, para além do valor documental, questões

discursivas. Aplicar a análise do discurso a esses relatos significa relativizar a

verossimilhança de algumas descrições, posto que haja diferenças claras entre os
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“ângulos”, por assim dizer, a partir dos quais os olhares dos viajantes contemplam a

zona de contato.

Para o historiador, a linguagem deve também ser acionada ao lidar com os

relatos. Entender as ideologias e inferências feitas ao longo desses textos abre caminhos

para uma reflexão crítica dos eventos históricos. Hoje em dia, o trabalho não é diferente

em relação ao discurso midiático (Lipovetsky, 2005, passim): questões políticas,

culturais, econômicas e mesmo religiosas cercam o evento no âmbito discursivo, de

modo que o que é efetivamente veiculado é apenas uma versão, um ponto de vista,

sobre o evento. Com os relatos de viagem não há de ser diferente.

O discurso midiático veicula, de todo modo, noções ocidentalistas (Said, 2007,

passim) que são nada mais que reminiscências de pontos de vista formados nos relatos

de viagem. Estando esses discursos ainda em circulação, e sendo eles largamente

consumidos, torna-se cada vez mais necessária a incursão da linguagem nos estudos

historiográficos.

Atualmente, não mais a respeito do discurso midiático, mas considerando as

fronteiras identitárias dos brasileiros, há ainda muito a ser dito. Os relatos de viagem

levam informações à Europa e as mesmas voltam ao Brasil através dos viajantes

posteriores a esses relatos. Certamente, Anderson, Barrow e Staunton influenciaram o

imaginário não só de seus leitores descompromissados, mas também dos leitores que

ainda viriam a empreender viagens. O olhar desses novos viajantes a nós dirigido tem

influência direta na imagem que nós fazemos de nós mesmos enquanto membros de

uma mesma cultura.

Esses três ingleses são, por fim, apenas exemplos de viajantes que escreveram

relatos importantes para sua época, muito devido à expectativa em relação à expedição

da qual participaram. Fora da Inglaterra, outros europeus também produziram relatos
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que tiveram o mesmo efeito sobre seus leitores e sobre nós ao longo da história. Existe,

então, uma série de textos ainda pouco trabalhados pela história, seja pelas barreiras de

idioma, seja pela possível dificuldade de acesso; e o número é certamente ainda maior

se considerarmos aqueles textos que receberam um olhar analítico em relação à

linguagem.

5.4.1) O Olhar da Expedição

A seguir, alguns aspectos de maior destaque nos três relatos abordados. Os

quadros indicam o ponto de vista desses ingleses acerca desses tópicos, ou seja,

conjugam as três vozes.
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6. Considerações Finais

Os relatos de viagem são textos que veiculam diferentes impressões acerca do que

era vivenciado pelo viajante. Geralmente, as impressões dos viajantes acerca da zona de

contato são negativas, havendo algumas exceções, como o relato de Anderson sobre o

Rio de Janeiro e as considerações de Barrow sobre a mulher brasileira. De todo modo, o

padrão comparativo dos viajantes é sempre sua terra natal.

No caso de Anderson, Barrow e Staunton, esse padrão era a Inglaterra. No final

do século XVIII, esse país já se destacava como uma grande potência econômica e

naval. A comparação entre as localidades visitadas e o local de origem desses viajantes

ingleses possibilita, por consequência, um discurso depreciativo em relação à zona de

contato.

Para o leitor, a comparação era um dos fatores que tornava o relato de viagem um

texto interessante: a partir da diferenciação entre uma localidade familiar e uma

localidade absolutamente estranha ao europeu. Assim sendo, o olhar depreciativo não

era questionado pelo leitor e, desse modo, o discurso presente nos relatos era

reproduzido nas sociedades europeias não como impressões de um viajante, mas como

descrições do que havia fora da Europa. Além disso, relatos de situações de perigo,

como a evitada colisão do Lion com uma rocha na saída do porto do Rio, conforme

relata Staunton, assumem uma esfera de aventura que ultrapassava as barreiras do relato

enquanto gênero textual. Esses trechos são uma forma de prender a atenção do leitor a

partir da criação de um suspense, cujo desfecho é revelado ao final de um longo

parágrafo.

O que é importante salientar é o fato esses discursos percorrerem o imaginário dos

europeus e serem reproduzidos na zona contato. Em outras palavras, os viajantes que
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fizeram acréscimos ao hipertexto descritivo sobre o Brasil e o Rio de Janeiro já

chegavam aqui cientes das descrições dos viajantes a eles anteriores, conforme os

próprios relatos nos permitem afirmar. Poucos, como Barrow, efetivamente discordam

do havia sido relatado em outro momento. O discurso sobre a zona de contato acabava,

então, por retornar a ela através dos viajantes e de suas publicações.

Esse gênero textual (relato de viagem) é um exemplo de corpus de estudos

históricos que precisa de uma abordagem linguística. Olhar para esses textos levando

em consideração questões como as que Fairclough (2001: 99) aponta (prática

discursiva) significa compreender com maior clareza as práticas sociais que subjazem a

relatos de diferentes épocas.

Os relatos de viagem são, sem dúvida, um material rico em informações de grande

relevância para os estudos identitários sobre o Brasil. Compreender os discursos

veiculados nos relatos é compreender de que forma o olhar do brasileiro sobre si mesmo

se constituiu. Esse não é o enfoque desta pesquisa, de todo modo. Ainda assim, este

estudo abre uma discussão sobre os debates acerca da identidade brasileira a partir de

um viés linguístico, discursivo, e não apenas a partir do olhar histórico ou etnográfico.

6.1) Encaminhamentos

Considerando o fato de os estereótipos presentes nos relatos de viagem terem tido

larga difusão na Europa e de terem retornado à zona de contato, faz-se necessário

observar que esses discursos ainda circulam entre nós. Os relatos de viagem deram

início a uma série de preconceitos existentes ainda hoje sobre os brasileiros, mesmo fora

da Europa. Se no século XVIII o eurocentrismo dizia respeito aos europeus, o
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Ocidentalismo preconizado por Said (2007) é justamente a extensão desse ponto de

vista para territórios fora do continente europeu.

Assim sendo, uma próxima fase do presente estudo se faz necessária para entender

o modo e a razão pela qual esses discursos ainda circulam. Mesmo hoje, há ainda

discursos depreciativos sobre a constituição moral da mulher brasileira, ou sobre a

eventual preguiça do brasileiro. Os meios, porém, são outros: o relato de viagem não é

mais um gênero textual tão consumido como foi nos séculos XVIII e XIX. Hoje, o

discurso midiático difunde essas impressões por meio de meios de comunicação

recentes, sejam eles meramente informativos, como jornais e revistas, ou culturais,

como a produção cinematográfica. Além disso, o discurso ocidentalista tem

consequências internas no Brasil. Basta lembrarmo-nos dos estereótipos correntes sobre

habitantes de diferentes regiões desse país. O ocidentalismo é uma instância do

cronotopo atual de um mundo supostamente globalizado, ou, em outras palavras, um

traço de nosso Zeitgeist.

O encaminhamento desta pesquisa visará, portanto, analisar as reminiscências do

discurso eurocêntrico – ocidentalista – nos discursos correntes atualmente. Em outras

palavras, a alteridade de nosso tempo se apresenta de um modo diferente do século

XVIII. No entanto, faz-se necessário pensar até que ponto essa diferença existe e está de

fato presente nos meios de comunicação de maior abrangência. O foco continuará sendo

o Brasil. E, nesse momento, é o único recorte possível que podemos afirmar. Ainda será

preciso pensar quais os meios de comunicação serão levados em conta, bem como o

recorte temporal a ser traçado. Para tanto, a seleção de uma bibliografia adequada sobre

o que hoje se chama comumente “pós-modernidade” é necessária. Desse modo, será

possível realizar uma descrição do desenvolvimento desses discursos ao longo da

história da Modernidade e da atualidade.
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8. Sobre as Ilustrações

 Figura 1, p. 27 - A ilustração faz referência à teoria de Bakhtin: dentro de um

dado contexto, as se intercedem e formam intertextos a partir de suas atitudes

responsivas.

 Figura 2, p. 29 - A teoria de Fairclough e a de Bakhtin dialogam perfeitamente,

de modo a se complementarem. As três instâncias apontadas estão inter-

relacionadas.

 Figura 3, p. 40 - Vista da entrada do porto do Rio de Janeiro. Autor

desconhecido.

 Figura 4, p. 49 - Representação da chegada da comitiva inglesa à corte chinesa.

Autor desconhecido.

 Figura 5, p. 92 - A engrenagem representa o hipertexto caracterizado pelos

relatos em questão: para se ter uma noção clara de como se deu o olhar inglês no

momento dessa expedição sobre o Rio de Janeiro, faz-se necessária a leitura de

todos os relatos produzidos. As vozes dos viajantes se misturam, para além de

uma simples tangência, e forma um discurso pleno sobre o cronotopo analisado.
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9. Anexos

Anexo 1

Trecho do Relato de Ida Pfeiffer16

A presença frequente de trupas conduzidas por negros, bem como de esporádicas

pessoas a pé que encontrávamos, aliviava-nos de todo temor, de modo que nos passou

despercebido o fato de estarmos sendo continuamente seguidos por um negro. Mas,

quando nos achamos sozinhos num trecho isolado, ele subitamente pulou à nossa frente,

com uma longa faca na mão, segurando na outra um laso, irrompeu em nossa direção e

deu a entender mais com gestos que com palavras que tencionava assassinar-nos e

arrastar-nos para a floresta.

Nós não portávamos armas porque nos descreveram essa excursão como sendo

totalmente sem perigo, e, para nos defendermos, tínhamos somente nossos guarda-

chuvas. Além deles eu possuía ainda um canivete, que puxei imediatamente da bolsa e

abri, firmemente decidida a defender a minha vida com unhas e dentes. Com os guarda-

chuvas, defendemo-nos dos golpes da melhor maneira possível. Mas aqueles não

resistiram muito tempo; além disso, o negro conseguiu agarrar o meu – nós o

disputamos em luta, Ele se partiu e restou apenas uma partezinha do cabo na mão; mas

nessa disputa a faca caiu de sua mão e rolou para alguns passos dali – rapidamente

lancei-me naquela direção, e já acreditava que ia apanhá-lo quando ele, mais rápido do

que eu, empurrou-me dali com a mão e com o pé, e apoderou-se dela novamente. Ele

vibrou-a enfurecido sobre minha cabeça e me impingiu dois ferimentos, um furo e um

corte profundo, ambos na parte superior do braço esquerdo; considerei-me então

16 Pfeiffer apud Montez, 2008: 9,10.
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perdida, e somente por desespero tive ainda coragem de fazer uso de minha faca. Dei

um golpe no peito do negro, ele o aparou; eu somente fiz-lhe uma ferida considerável na

mão, O conde pulou sobre ele, agarrando o sujeito por trás, com o que eu tive a

oportunidade de levantar-me novamente do chão. Tudo isso ocorreu num intervalo de

alguns instantes. A ferida recebida deixou o negro furioso; ele arreganhou os dentes em

nossa direção, como um animal selvagem, e brandiu a sua faca com uma rapidez

espantosa. O conde logo recebeu também um corte sobre a mão inteira, e nós estaríamos

infalivelmente perdidos, não tivesse Deus nos enviado ajuda. Nós percebemos um

galope sobre o calçamento, e imediatamente o negro deixou-nos e pulou para dentro da

floresta. Logo em seguida, dois cavaleiros dobraram a esquina da estrada; corremos em

sua direção; as feridas sangrando desatadamente, e os nossos guarda-chuvas destroçados

deixaram rapidamente clara a nossa situação. Eles nos interrogaram sobre a direção

tomada pelo fugitivo, pularam nos cavalos e tentaram ir ao seu encalço. Mas os seus

esforços teriam sido em vão, não fosse a chegada de dois negros vindo pela estrada, que

lhe prestaram ajuda e logo capturaram o sujeito. (...)

Ele foi amarrado, e, como não queria andar, ganhou uma surra considerável,

particularmente sobre a cabeça, de tal modo que eu tive medo de que tivessem

amassado o crânio do pobre homem. Contudo, ele contorceu a sua face e permaneceu

deitado no chão como se estivesse petrificado. Os dois negros tiveram que o agarrar

para levantá-lo e carregá-lo até a casa mais próxima; enquanto isso ele mordia tudo a

sua volta, parecendo um animal raivoso. Os nossos salvadores, bem como o conde e eu

os acompanhamos; nossas feridas receberam ataduras, e nós prosseguimos nossa

caminhada, certamente que não sem algum medo, particularmente quando

encontrávamos um ou vários negros, mas sem qualquer outro incidente, e sempre

admirando a encantadora paisagem.
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Anexo 2

Anderson, Aeneas. A Narrative of the British Embassy to China. Dublin:
Printed for William Porter, 1795. Trecho do Capítulo I. 16 - 24.

 Sábado, 1º de dezembro

Às cinco horas da tarde ancoramos no porto de Rio Janeiro em águas de 15

fathoms17. Passou pelo porto nesta tarde o Hero of London, um baleeiro dos mares do

sul, vindo desses mares em direção a Londres. Um grande número de navios estava

ancorado no rio18, dentre os quais estava um português das Índias Orientais a caminho

de casa e a bordo do qual se pensou em enviar cartas para a Inglaterra, passando por

Lisboa. Com a chegada do Hero, porém, dispunha-se de um transporte com maior boa

vontade e mais segurança.

Do rio, a vista que o local oferece é encantadora, consistindo de uma bela cadeia

de montes cobertos com florestas cujos vales os transpassam, havendo neles majestosas

quintas, proporcionando uma visão de, ao mesmo tempo, elegância, riqueza e beleza.

 Domingo, dia 2

O bote partiu e o primeiro tenente desembarcou na costa para comunicar ao Vice-

rei a chegada do Embaixador e pedir a saudação. Contudo, estando aquele oficial em

terra natal, as formalidades usuais foram forçosamente suspensas.

17 Unidade de medida linear equivalente a 6 pés.

18 Não está clara a razão de Anderson falar em um Rio ao se referir ao porto. Na verdade, alguns mapas
anteriores a essa viagem representam a Baía de Guanabara como um grande braço d’água. Provavelmente
é essa a referência de Anderson.
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 Segunda-feira, dia 3

Na manhã desse dia, o suplente do Vice-rei veio acompanhado por guardas e

ajudantes em elegantes barcaças com o intuito de esperar por Lord Macartney para

saber suas intenções e para fazê-lo ciente dos regulamentos aos quais todos os

estrangeiros estão submetidos ao desembarcar em Rio Janeiro. Mas, uma vez que Sua

Senhoria estava afligida pela gota, ainda se sentindo muito indisposta, Sir George

Staunton e Sir Erasmus Gower receberam o suplente, que, após uma fala introdutória,

participou de uma pequena refeição e voltou a terra.

 Terça-feira, dia 4

O suplente do Vice-rei, com seus ajudantes, fez uma segunda visita ao navio

para acompanhar a mensagem de parabenização do Vice-rei ao Embaixador quando de

sua chegada ao Brasil, na qual era convidado a aceitar uma casa que ficaria a sua

disposição pelo tempo que lhe parecesse necessário ficar aqui. Lord Macartney aceitou

a proposta obsequiosa e Sir George Staunton foi a terra para fazer as preparações

necessárias para sua recepção, que ocorreria assim que ele estivesse suficientemente

recuperado para sair do navio.

 Quinta-feira, dia 6

O secretário do Vice-rei, assistido por vários cavalheiros, veio a bordo do Lion

para saber quando o Embaixador desembarcaria, ficando contente em fixar a entrada do

Vice-rei na Cidade de Rio Janeiro para treze horas do dia seguinte.

 Sexta-feira, dia 7

Ao meio dia, Sir Erasmus Gower, que esteve em terra para notificar o Vice-rei

de que Lord Macartney estava pronto para desembarcar, voltou ao Lion a fim de

conduzi-lo. Eles logo chagaram com todas as solenidades apropriadas para a ocasião. O
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ponto de desembarque, que fica exatamente em frente ao palácio do Vice-rei, estava

cercado dos dois lados por regimentos a cavalo e guarda-costas do Vice-rei. O próprio

Vice-rei estava lá com seus auxiliares oficiais, bem como as pessoas mais distintas da

cidade, para receber o Embaixador, que foi conduzido ao longo da linha e saudado com

honras militares. A solenidade tinha no geral uma aparência bem grandiosa, e uma

enorme multidão de pessoas que queriam ver o fato formou-se. Eles então seguiram

para o palácio do Vice-rei, passaram por um grande corredor raiado por soldados

armados e animado com o som de música marcial, a caminho dos cômodos estipulados.

Aqui a companhia ficou por algum tempo até que Lord Macartney e Sir George

Staunton foram conduzidos à diligência do Vice-rei. Sir Erasmus Gower e o Capitão

Mackintosh foram levados numa segunda e toda a companhia britânica foi acomodada

em carruagens. O cortejo iniciou-se escoltado por uma tropa de ligeira cavalaria a

caminho da casa designada à recepção de Lord Macartney, que fica a cerca de duas

milhas da cidade. Conforme passava, o Embaixador recebia toda honra devida à grande

empresa na qual fora investido. Além disso, um capitão de guarda indicado pelo Vice-

rei foi colocado em frente à casa, tendo recebido os visitantes britânicos com bandeiras

esvoaçantes e música, bem como as honras militares. Assim concluiu-se a cerimônia de

recepção do Embaixador em Rio Janeiro.

Seria não só tedioso como também desnecessário, em geral, mencionar as

ocorrências diárias comuns durante nossa estada no Brasil. Limitar-me-ei, porém,

àquelas circunstâncias que podem, por sua importância e novidade, interessar à mente e

recompensar, até certo ponto, a atenção do leitor.

 Segunda-feira, dia 10

Lord Macartney, com toda sua comitiva, fez uma visita solene ao Vice-rei e foi

recebido com todo traço de distinção e respeito. Os cavalheiros que participaram da
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ocasião jantaram com Sua Senhoria e, no fim da tarde, visitaram o jardim público do

palácio19: esse jardim tem cerca de meio milha em extensão e metade disso em largura;

é cercado por um forte muro alto e guardado na entrada por um grupo de soldados. A

disposição interior consiste de um grande terreno gramado e passagens de cascalho, na

qual há sombras agradáveis de árvores, além de ser perfumada com flores. No centro há

uma grande bason d’água e um grande número de lamparinas colocadas entre as árvores

de cada lado das passagens para iluminarem-nas. No fim do jardim há uma grande

construção para bailes e música, mas, uma vez que a época de divertimentos desse lugar

havia passado quando nele estivemos, devemos nos contentar em dar uma descrição do

local, sem falar das diversões que lá ocorrem em certas épocas do ano em prol, não

duvidamos, da recreação dos habitantes.

 Terça-feira, dia 11

Toda sorte de preparação foi feita ao longo da galeria e da grande sala da casa de

Lord Macartney para receber o Vice-rei, que nos notificou de sua intenção de retribuir a

visita do Embaixador na manhã daquele dia. Às dez horas, Sir Erasmus Gower e os

oficiais do Lion vestiram seus melhores uniformes, bem como o Capitão Mackintosh

com os oficiais do Hindostan, e vieram em terra para participar da cerimônia.

Às onze horas, a partida do Vice-rei foi anunciada por um disparo da artilharia

da guarnição e o guarda indicado pelo Vice-rei para ficar com o Embaixador

imediatamente ficou em forma em frente à casa. Em meia hora o Vice-rei chegou com

grande séquito, tendo um esquadrão de cavalos a sua frente e atrás de si, acompanhado

por todos os oficiais e pessoas de distinção da cidade. Sua Excelência foi recebida por

Lord Macartney à porta da casa e conduzida a um sofá na parte superior no melhor

cômodo. Sir George Staunton então apresentou todos os cavalheiros ligados à

19 Bem como no relato de J. Barrow, trata-se aqui do Passeio Público. (N. T.)
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Embaixada, de acordo com sua hierarquia, ao Vice-rei, que, após participar de um

repasto muito elegante preparado para ele e sua comitiva, retornou da mesma forma,

com as mesmas solenidades, tão distinto quando de sua chegada.

A vestimenta do Vice-rei era uma roupa escarlate muito valorizada pelo ouro,

por bordados e por pedras preciosas; seus auxiliares usavam um lindo uniforme verde e

dourado. Ele tinha ainda vários lacaios negros lado a lado que vestiam bons uniformes

com grandes turbantes em suas cabeças e com longos sabres a seus lados.

 Quarta-feira, dia 12

Nessa manhã, ainda cedo, Sir George Staunton, acompanhado pelo Sr. Barrow e

um cavalheiro português, empreendeu uma pequena excursão pela região. Ao mesmo

tempo eu aproveitei a oportunidade de visitar o lugar que sigo agora descrevendo,

conforme minha capacidade de observação me permitir.

A cidade, que é por alguns chamada de São Sebastião e por outros de Rio

Janeiro, fica do lado oeste do porto que tem esse mesmo último nome, numa localidade

de baixa altura e quase que cercada por montes que, por retardarem a circulação do ar,

fazem do lugar bastante danoso à constituição dos europeus. Seu tamanho é expressivo,

tendo de leste a oeste cerca de quatro milhas em comprimento, e cerca de duas milhas

de amplitude do norte para o sul. As ruas são, pela falta de praças, regulares e

uniformes, cruzando-se em ângulos retos: são bem pavimentadas, repletas de lojas de

toda ordem, além de compostas por casas igualmente bem construídas e adaptadas ao

clima. No centro da cidade, frente à praia, fica o palácio do Vice-rei: trata-se de uma

construção grande, comprida e estreita, sem atrativos externos, mas contendo uma

sucessão de aposentos nobres e espaçosos. Esse prédio tem apenas dois andares, sendo o

de baixo designado aos funcionários domésticos e de menor categoria, e no de cima

ficam os aposentos do Vice-rei; é construído de pedra áspera, rebocado com cal e
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coberto por telhas. A capela do Vice-rei é um edifício cuidado, perto do palácio, mas

separado dele. As ruas são não só espaçosas e apropriadas, mas também notáveis pela

limpeza, muitas delas contendo uma variedade de lojas e depósitos que são dignos de

cidades da Europa. Há um costume aqui que deveria ser imitado em todos os lugares de

grande transação comercial, que é o de todas as pessoas da mesma profissão ocuparem a

mesma rua, ou a mesma área; raramente sabe-se de alguma exceção. Da população

desse lugar não pude obter nenhuma afirmação apurada, mas a julgar pelo tamanho da

cidade e por observações em geral que pude fazer, pode-se considerar, penso eu, sem

exagero, um total de duzentas mil almas. As pessoas, católicas romanas, são muito

ligadas às cerimônias de sua religião, que cultuam com muita superstição. As igrejas são

muito numerosas e ostentadoramente decoradas. Nos festivais de seus patronos, esses

edifícios são ricamente adornados e belamente iluminados. De fato, alguns deles foram

iluminados tão esplendidamente durante nossa estada que ofereciam um espetáculo

estonteante, de modo que lembravam mais festas do que atos de devoção paroquial.

Perto do centro da cidade, em um promontório imponente, há um observatório público

dotado de um aparato astronômico.

Os habitantes ostentam bastante através de suas vestimentas e todo tipo de gente

tem o hábito de considerar espadas essenciais em suas aparições públicas, nem mesmo

as crianças estão isentas do porte de tal arma ornamental. A vestimenta das damas

lembra de certo modo as das mulheres europeias, exceto no que diz respeito ao

ornamento da cabeça. Seus cabelos são esticados para trás e adornados com flores

artificiais, contas e plumas, fantasticamente arranjadas; atrás cai em variados cachos

trançados e mesclados com fitas de várias cores, sendo que cada trança termina em uma

rosa feita de fitas. Elas também usam uma grande manta de seda caída solta para trás

sob forma de cauda que é segurada por um servo enquanto outro segura uma sombrinha
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para proteger do sol o rosto de sua senhora. As fêmeas do Brasil são geralmente de cútis

pálida, mas têm uma certa delicadeza que faz delas objetos muito agradáveis, e a

afabilidade de suas maneiras aumenta a agradabilidade de seus atrativos pessoais.

O comércio desse lugar é muito grande e é fonte de grande riqueza para os

habitantes, bem como para a nação-mãe. Os muitos artigos que são de lá exportados são

os mesmos produzidos em partes dos assentamentos portugueses no Brasil. Os

ancoradouros são bem grandes e peculiarmente espaçosos; estávamos muito

impressionados em observar a destreza com que os escravos carregavam e

descarregavam as barcaças ao longo dos mesmos. O arroz, do qual grande quantidade

pareceu ser exportada desse assentamento, estava todo contido em couro cru de boi.

A uma distância pequena da cidade, em seu lado oeste, há um grande convento,

mas mais digno de nota por sua força e elegância. Ele é construído em torno de vários

pátios quadrangulares pavimentados com grandes placas de pedra, cercados por

varandas e mantidos em estado de perfeita limpeza. É dividido em duas partes, cada

uma delas apropriada a uma comunidade religiosa de cada sexo.

As pessoas que compuseram a comitiva do Lord Macartney foram agraciadas

com a permissão de visitar esse convento; as freiras aproveitaram oportunidades de

atirar-lhes uma variedade de pequenos e elegantes brinquedos de fabricação própria.

Sua situação de confinamento e devoção não as impediu de saber a arte de manufaturar

artigos de outro tipo, chamados billets doux, que elas tentaram dar a alguns visitantes

ingleses. Eles até mesmo pediram ao Lord Macartney, na presença do diretor do

convento, para usar sua banda de música, que consentidamente tocou concertos em

várias manhãs dentro daquelas paredes sagradas. Há também um jardim muito espaçoso

no qual as damas religiosas podem desfrutar da recreação que conseguem encontrar em

um lugar como esse, cercado por paredes de pelo menos quarenta pés de altura que,
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como se não fossem suficientemente seguras, são constantemente vigiadas do lado de

fora por um grupo de soldados.

A noroeste da cidade há um aqueduto estupendo que é um objeto de incomum

curiosidade. Tem a forma de uma ponte, tem oitenta arcos e, ao menos em algumas

partes, tem cento e cinquenta pés de altura, podendo ser visto de diferentes pontos de

vista, o que causa um efeito peculiar, chegando aos poucos acima das maiores

construções da cidade. Essa imensa cadeia de arcos estende-se ao longo de um vale e

une os montes que o formam. A finalidade com que se fez tal construção é clara, já que

ela leva a água de fontes perpétuas, à distância de cinco milhas, para a cidade, onde, por

meio de canos plúmbeos, é conduzida a um grande e elegante reservatório na praia, em

frente ao palácio do Vice-rei. Essa água é da melhor qualidade e é ademais tão

abundante que não só proporciona o necessário para todas as vontades dos habitantes,

como também reabastece os navios que vêm ao porto – um elemento muito necessário.

O estabelecimento militar em Rio Janeiro fica em uma base muito distinta. Os

soldados são não só bem vestidos e disciplinados, como também têm permissão de

gozar de todos os privilégios dos cidadãos. Isso parece ser uma política do governo

português, muito sábia, aliás, pois faz com que a situação dos soldados na colônia seja

ao mesmo tempo confortável em si, e respeitável em seu caráter, além de, até certo

ponto, como imagino, ser fonte de vantagens financeiras. Assim, a lealdade e zelo dos

soldados são felizmente assegurados em uma localidade tão importante por seu valor, e

onde a vigilância e a fidelidade daqueles que a guardam se torna mais necessária por

conta da grande distância entre a mesma e a nação mãe. Se seu pagamento é feito

proporcionalmente de acordo com o serviço que fazem nessa colônia ou se eles têm

alguma regalia, não sei dizer, mas certamente parecem estar em um estado de relativa

prosperidade que não se percebe em nenhum outro grupo de soldados que vi, ou dos
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quais ouvi. O número de tropas em Rio Janeiro, incluindo cavalaria e infantaria, chega a

ser de vinte mil homens, e as milícias somam não menos que o dobro disso.

Paralelamente, o lugar é muito bem fortificado, tanto pelo homem quanto pela natureza.

Está situado a cerca de duas milhas da entrada da baía e é defendido por nove poderosos

fortes, bem equipados com artilharia e suficientes guarnições. Há também duas

pequenas ilhas no meio da baía, uma na entrada, chamada Forte Santa Cruz, e outra a

pequena distância, aliada ainda à força de sua localização e à dificuldade de atacá-la.

 Sábado, dia 15

Sir George Staunton foi com um grupo em uma excursão ao monte Pão de

Açúcar20, uma alta rocha situada do lado esquerdo da entrada do porto; às cinco da

tarde, Lord Macartney, que estava ainda muito indisposto, voltou discretamente,

acompanhado de Sir Erasmus Gower, a bordo do Lion.

 Domingo, dia 16

Após toda a bagagem ter sido posta em carrinhos de mão para ser levada à praia,

os oficiais que comandaram a guarda da casa na qual Lord Macartney residiu

designaram um grupo de soldados para ajudar com cada carro, até que todas as cargas

foram colocadas a bordo dos barcos que as aguardavam. Enquanto eu ajudava nisso,

tive a oportunidade de ver o Vice-rei voltar majestosamente da igreja, na qual ele esteve

para prestar homenagens em cerimônias peculiares de sua religião.

 Segunda-feira, dia 17

Às dez e meia da manhã levantamos âncora e fomos até o forte de Santa Cruz;

logo chegamos a águas de cinquenta fathoms. No dia seguinte, saímos cedo do porto e

deixamos Rio Janeiro.

20 No original, Sugar Loaf Hill. (N. T.)
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Anexo 3

John Barrow. A Voyage To Conchinchina, In The Years 1792 And 1793.
London: Printed for T. Cadell and W. Davies in the Strand, 1806. Chapter IV (Rio
de Janeiro).

A ilha de Santiago, no estado lastimável em que a achamos no ano de 1792,

detendo pouco mais que umas poucas frutas e uma escassa fonte de água barrenta, não

tornou possível a extensão de nossa estada para além do tempo que era absolutamente

necessário para nos prepararmos para a continuação da viagem. Assim sendo,

levantamos âncora em 7 de outubro e, em direção sudoeste com um enérgico vento

alísio, apenas tangemos o limite sul do Mar do Sargasso (ou “mar das algas daninhas”)

dos portugueses, às vezes chamado de Grassy Sea21. Nós então vimos somente umas

poucas plantas dispersas; mas na viagem de volta, ao nos distanciarmos para o oeste, a

superfície do mar esteve por vários dias literalmente coberta por elas. A amplitude dessa

superfície varia de acordo com a força e a direção dos ventos prevalecentes e das

correntes; mas o que pode ser corretamente chamado de “Mar Gramado” está

compreendido entre o 18º e o 32º paralelos da latitude norte e entre o 25º e o 40º

meridianos da longitude oeste. A opinião comum, segundo a qual as miríades de plantas

flutuando nessa extensão se soltam das costas do Golfo do México e são sopradas pela

corrente que dele sai em direção norte, pareceria ser um daqueles erros vulgares que

obteve aceitação geral por consentimento gratuito. Se essa espécie de fuco fosse original

do golfo, o que eu não sou competente para decidir, seria sem dúvida achada nos bancos

de Newfoundland e na costa da América do Norte, na direção em que a corrente flui, e

não no Mar do Sargasso, uma situação a qual não se chega por meio de vento ou

21 “Mar gramado”.
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corrente alguns. Na verdade, a planta não tem raízes nem nenhum tipo de fibrila que

indique que ela em algum momento esteve afixada em rochas ou costas, mas sua haste

central, enterrada bem no meio de seus ramos folhosos, torna suficientemente evidente o

fato de que ela se reproduziu assexuadamente enquanto flutuava na superfície da

profundidade imensurável. Algumas plantas têm muitos pés de diâmetro, outras, apenas

algumas polegadas; todas aparecem em estado de crescimento; as bagas globosas são

verdes em algumas plantas, em outras, vermelhas. Se retirada da água a planta se torna

flácida e, no curso de vinte e quatro horas, fica marrom ou preta.

Ao retornar para casa, o passageiro curioso não pode deixar de ter grande

divertimento ao examinar as “moitas” de fuco quando passa pela área do Sargasso. O

naturalista achará em cada planta uma variedade de insetos marinhos e minhocas,

alguns com revestimento testáceo, outros nus. Um pequenino siri, lindamente

manchado, parece ser o soberano e o castigo desses pequenos mundo flutuantes,

devorando e rasgando em pedaços com suas garras as minhocas macias e gelatinosas,

até mesmo depois que a planta é levada para fora de seu meio.

Nós fomos afortunados o suficiente para ultrapassar a linha sem experimentar

nenhuma daquelas calmarias frustrantes ou tormentas, coisas que ocorrem com

freqüência nessa parte do globo, e, no dia 29 do mês mencionado acima, avistamos o

ponto da América do Sul chamado Cape Frio. Tendo dobrado esse alto promontório no

curso da noite, entramos, no dia seguinte, no magnífico porto do Rio de Janeiro.

Embora eu deva me esforçar para esboçar uma noção geral dos atributos dessa

parte da costa brasileira, estou plenamente consciente de que qualquer descrição que eu

possa empregar transmitirá uma ideia inadequada da grandiosidade e da beleza da

região àqueles que nunca tiveram a oportunidade de vê-la. O primeiro objeto notável

que prende a atenção depois de passar por Cape Frio é um hiato, ou fenda, no cume
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verdejante das montanhas que beiram a costa. Tal abismo aparece, de uma certa

distância, como um portal estreito entre duas faces de rocha sólida que, sendo

perfeitamente nuas, são as mais notáveis, já que toda outra parte proeminente do cume

de montanhas é revestida com uma vegetação luxuosa. Ao se aproximar do abismo, que

é na verdade a entrada do grandioso porto do Rio de Janeiro, a face da esquerda, ou lado

oeste, é revelada como uma única pedra de forma cônica ou, na linguagem náutica, um

sugar-loaf, inteiramente destacada, não completamente perpendicular, mas um pouco

inclinada na direção da entrada. Durante nossa estada no Rio, nós tivemos a

oportunidade de verificar sua altura por meio de uma linha, medida em uma praia

arenosa que tange sua base próxima ao porto, e os ângulos que ela faz a partir da

extremidade dessa linha. Partindo do resultado de nossa operação, pareceu que essa

massa sólida de granito duro e cintilante tem 680 pés de altura acima da superfície que a

orla. A face oposta, ou leste, do abismo é uma montanha pelada, composta do mesmo

material, mas com uma diferença que consiste em uma suave inclinação regular da

borda da água ao topo, que tem aproximadamente a mesma altura do cone. Todo esse

lado é ocupado por fortes, linhas, e baterias, fato ao qual eu devo me referir no próximo

capítulo.22

Uma pequena ilha bastante fortificada, localizada logo na entrada, reduz a largura

da passagem a cerca de ¾ de milha. Ao passar por esse canal, uma das mais magníficas

cenas da natureza estoura diante do olho arrebatado. Imagine um imenso curso d’água

adentrando o coração de uma linda terra à distância de cerca de trinta milhas, onde é

contido por uma cadeia de elevadas montanhas, sempre majestosas, estejam seus cumes

irregulares e disformes tingidos de azul-celeste e roxo ou selados nas nuvens. Imagine

22 No original, escreve Barrow: […]for an account of which I must refer the reader to the two plates in
the following chapter. (fato ao qual eu devo orientar o leitor às duas gravuras no próximo capítulo). Na
verdade, as citadas gravuras são mapas que ilustram melhor a descrição de Barrow, não disponíveis nesta
pesquisa. (N.T.)
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esse curso d’água se expandindo gradualmente do estreito portal através do qual se

comunica com o mar, à largura de 12 ou 14 milhas, até se espalhar por toda parte com

inúmeras ilhotas dispersas em sua superfície em grande diversidade de formas e

exibindo toda variedade de matizes que uma vegetação exuberante e incessante é capaz

de propiciar. Imagine as margens dessas ilhas com franjas feitas de lindos e perfumados

arbustos que não foram plantados pelo homem, mas dispersos pela mão branda e livre

da natureza; completamente escondidas por seu invólucro verdejante. Imagine esse

lindo curso d’água, com suas numerosas ilhas, abrangidas por todos os lados por montes

de altura moderada, um ascendendo ao outro em uma sucessão gradual, todos

profusamente vestidos com um verde vivo e coroados por grupos das mais nobres

árvores, enquanto suas bordas são recortadas com um sem-número de enseadas,

atirando seus braços pelos mais deliciosos vales ao encontro dos córregos murmurantes,

transportando suas águas para dentro do mais vasto e notório reservatório de todos. Em

resumo, ainda que se imagine uma sucessão do Monte Edgecombes ao longo da

margem de um magnífico lago, cujo circuito não é menor que 100 milhas, em um clima

onde a primavera eternamente reside em pleno ardor da juventude, ter-se-á apenas uma

idéia muito imperfeita do magnífico cenário mostrado dentro do espaçoso porto do Rio

de Janeiro que, como um porto, quer seja respeitado à luz da segurança que oferece ou

da conveniência para a navegação, devido à localização de sua posição, quer pela

fertilidade da região adjacente, pode ser, com justiça, colocado como a primeira das

estações navais.

Se as belezas naturais do Rio são então, em seu presente estado, tão encantadoras,

com quão mais intensidade devem tê-lo sido em um tempo em que este braço de mar era

um lago de água pura e transparente? Que assim o foi, mal se pode duvidar. Sua antiga

barreira tendo cedido à pressão da água no interior, as partes mais sólidas dos
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fragmentos, ao ser forçadas para dentro do mar, permanecem ainda como barra diante

da entrada do porto, na qual a profundidade da água não excede sete a dez fathoms,

enquanto próximo à margem interior, bem como à exterior, a profundidade não é menor

que dezoito fathoms. Parte da fundação, de fato, aparece em rochas pontiagudas sobre a

superfície do mar, perto da extremidade ocidental da barra.

Se os portugueses do Rio fizeram pouco no sentido de aproveitar a natureza, têm

ao menos direito ao nulo mérito de não tê-la desfigurado muito. O ponto onde se

construiu a cidade é bem escolhido dentre um grande número de outros bons pontos que

se apresentaram. As principais construções que foram erguidas, embora não elegantes,

são ao menos livres de caprichos extravagantes e de modo algum mal decoradas para

suas respectivas situações. Uma fortaleza, ainda que regular, está longe de ser um objeto

desagradável da paisagem, mas quando suas linhas são estendidas sobre as

desigualdades de um monte irregular, cujos lados tangem a floresta, ela freqüentemente

se une para impor uma nada trivial porção de beleza pitoresca. Quase toda eminência no

entorno da cidade do Rio é coroada com um castelo, ou um forte, uma igreja, ou um

convento; e muitas das ilhas no expansivo porto são avivadas e ornamentadas por

construções de natureza similar. Nenhuma das numerosas enseadas foi desgraçada por

tais edifícios ridículos e grosseiros, as esquisitices de um gosto doentio, assim como

distorcem e desfiguram aqueles anteriormente adoráveis pontos sobre o lindo lago de

Keswick, e que são agora uma reprovação ao grandioso e sublime cenário que o cerca.

A cidade do Rio ou, para falar com devida dignidade da capital do Brasil, a cidade

de São Sebastião está encantadoramente situada em um ressaltado promontório

quadrangular de forma irregular, sendo três de seus lados opostos ao porto e o quarto

protegido contra as prevalecentes rajadas do oeste por uma cadeia de altos montes bem

cobertos com florestas. O lado da cidade que é próximo à parte do porto onde os barcos
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normalmente ancoram tem cerca de uma milha e meia de comprimento, e a

profundidade no interior, cerca de três-quartos de milha. O ângulo norte do promontório

é uma íngreme eminência irregular, na qual há em uma ponta uma fortificação e na

outra um convento de monges beneditinos que, por também ser cercado por linhas de

defesa, parece na verdade, metaforicamente, uma igreja militante. Essas alturas

comandam por completo a cidade e o ancoradouro e parecem fazê-lo também com o

mais forte trabalho no porto, ao menos estão ao nível dele, no qual a defesa do lugar é

pensada principalmente para pender. Essa é a Ilha das Cobras, ou Snake Island, um

rocha de aproximadamente oitenta pés de altura no ponto em que a cidadela fica,

inclinando-se a oito na extremidade oposta; tem 300 jardas de comprimento e é

separada por um estreito, porém muito profundo, canal da eminência na qual o convento

beneditino se situa. Ao redor de toda essa ilha bastante fortificada, e perto de sua costa,

navios dos maiores destacamentos d’água podem ficar em perfeita segurança. Aqui há

também uma ampla área das docas, um arsenal de suplemento naval, um fino casco e

um cais para hastear e querenar navios. As frotas maiores, contudo, podem ancorar

nesse espaçoso porto, totalmente fora do alcance de qualquer uma das armas que estão

montadas nos fortes.

Ao desembarcar, o primeiro objeto na cidade que chama atenção é uma bonita

praça, cercada por prédios em três de seus lados, estando o quarto aberto à água. Ao

longo desse lado ergue-se um nobre cais de pedra, com passagens em cada extremidade

e no centro, dos quais o último é o comum local de desembarque. Quando essa linha de

alvenaria for estendida por todo o comprimento da cidade, o que se intensionava fazer,

irá servir não só como mero ornamento e conveniência, mas uma notável defesa contra

a tentativa de um inimigo de desembarcar. Perto da escadaria central, há um obelisco

quadrangular lançando de cada uma das suas quatro faces um esguicho constante de
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água pura e límpida para uso da parte mais baixa da cidade e dos navios no porto. O

lado superior da praça, de frente para o porto, é inteiramente ocupado pelo palácio do

Vice-rei, uma construção longa e plana, não notável pela elegância de seu desenho, nem

particularidade de construção.

O palácio, o obelisco e o píer são todos construídos com blocos de granito

cortados e a superfície da praça é de um chão sólido do mesmo material, espargido com

areia quartzosa. Sendo o granito do tipo que contém uma grande proporção de mica

cintilante, é altamente nocivo ao olho, cuja aptidão para agüentar os raios estonteantes

do sol brincando durante todo o dia em um lado ou outro de tal área aberta é irrisória –

fulgurando emblema das brilhantes façanhas da nação portuguesa em tempos atrás!

Ao efetivar um plano para uma conveniente e ampla fonte d’água para todas as

partes da cidade, um artigo de primeira necessidade em toda situação, principalmente

em um clima quente, o governo mostrou uma atenção louvável; e o nome de

Vasconcellas, o Vice-rei sob cuja administração os trabalhos foram realizados, está

devidamente registrado em uma inscrição latina apropriada, gravada em um dos lados

do obelisco na grande praça. Todas as fontes retiram seus suprimentos d’água de um

grande reservatório, que foi construído no topo de um monte bem acima da cidade. O

reservatório é alimentado por meio de um aqueduto, erguido em arcos através de um

recôndito vale, em cuja outra extremidade se recebe água de uma sucessão de juntouras,

colocadas sobre uma cobertura de tijolo arqueada até as nascentes nas montanhas. Essa

parte desse grande trabalho que atravessa o vale e se comunica diretamente com o

reservatório parece ser tão desnecessária quanto deve ter sido cara; é sustentada em uma

fila dupla de elevados arcos, compondo-se de mais de quarenta em cada fileira, e é um

ornamento nada modesto para a cidade, como será facilmente percebido pelo exame

apensado. Uma série de canos colocados ao longo ou abaixo da superfície teria
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inquestionavelmente respondido a proposta de conduzir a água igualmente bem, mas,

como Sir George Staunton observou justamente, exibição e magnificência, assim como

utilidade, são às vezes os objetivos do trabalho público.

Outro objeto de utilidade, em prol da saúde e do divertimento do público, é o

Passeo Publico, ou garden for public promenade23. Esse pedaço de chão é coberto por

arbustos, grama, passagens e parterres. Há abrigos feitos de folhagens espalhados, ao

redor dos quais o jasmim, a clematite e a flor de maracujá se entrelaçam em seus ramos

rasteiros. Nós observamos várias plantas nativas de grande beleza, mas um anseio

veemente pareceu prevalecer: o de cultivar, de preferência, as da Europa, apesar de suas

aparências doentes e diminutas, encolhidas em um clima tão inadequado a suas

constituições. Mas o mais desprezível objeto no jardim era uma representação miserável

da árvore do papaia em cobre, de tamanho natural e pintada de verde, enquanto a real

planta, crescendo perto, ao lado disso, em toda a exuberância da vegetação tropical, ria

de desprezo a seu falso irmão duro e deformado. Um largo terraço na extremidade mais

baixa do fim do jardim, contemplando um braço do porto, proporciona uma vista

deliciosa de suas elevadas bordas, que são por toda parte margeadas por arvoredos. Em

cada extremidade do terraço há uma bem cuidada construção de praça, cujas paredes

internas são cobertas por pinturas. Como espécimes de arte, não são merecedores de

nota, mas os assuntos estão longe de serem desinteressantes. As vistas em uma dessas

construções estão inteiramente restritas a destacar partes do porto, o teto é coberto com

ornamentos feitos de concha e em volta das cornijas há representações de peixes

próprios da região, trabalhadas em pequenas conchas. O teto da outra construção

contém ornamentos similares feitos com penas e figuras de muitos dos pássaros nativos

estão arranjadas ao redor da cornija, cada uma coberta com sua própria plumagem. Nas

23 Aqui, Barrow apenas traduz para sua língua a expressão Passeo Publico como “jardim para passeio
público”.
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paredes da segunda há oito pinturas apresentadas como aquelas que foram consideradas

como as oito mais importantes produções do Brasil. São elas:

1ª. Uma vista das minas de diamante e ouro, que foram primeiramente

descobertas por volta do início do século XVIII, dentre as quais as mais produtivas

estão em Villa Rica, cerca de 200 milhas atrás do Rio do Janeiro.

2ª. Vista de uma plantação de açúcar e moinho para amolgar a cana, um artigo

não muito cultivado nos arredores do Rio, sendo considerada mais adequada àqueles

distritos mais próximos ao equador. Os poucos moinhos que vimos aqui eram de

construção rude, girados comumente por um par de pequenos cavalos, e as varas

passadas entre três rolos de madeira; desse modo apareciam na pintura.

3ª. A cultura e a preparação de índigo. Embora essa planta cresça bem e prospere

sem muita atenção, sendo simples a preparação da tintura e não requerendo grande força

de trabalho, a pequena quantidade em que é produzida dificilmente a fará ser

considerada como um importante artigo de comércio.

4ª. Uma plantação do cacto “opúncia” com o modo de preparar “cochinilha” a

partir do inseto. Não há dúvidas de que esse artigo, tão valoroso nas artes e

manufaturas, possa ser cultivado no Brasil a uma extensão tão grande quanto no

México, visto que a quantidade expandida no presente momento é excessivamente

leviana.

5ª. As diferentes preparações de mandioca. Essa planta é cultivada em grande

parte para a subsistência dos escravos. O pão de mandioca, tão comum nas ilhas das

Índias Ocidentais, e a substância vendida nas lojas de Londres sob o nome de tapioca

são produtos das longas raízes tuberosas dessa planta; e dela eles fazem um pó branco
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como neve. Ela é propagada a partir de mudas, e a raíz é raspada até virar pó por rodas

cobertas por placas metálicas e dentadas.

6ª. Vista de uma plantação de café. O cultivo desse artigo pareceu estar em

aumento; e não há dúvida de que a perda de São Domingo para a França irá contribuir

imensamente para o incentivo de sua propagação no Brasil.

7ª. Vista de uma plantação de arroz, que, como o mais produtivo de todos os

grãos, é abundantemente cultivado em todas as províncias do norte.

8ª. Vista de uma plantação de cânhamo e sua manufatura em cordame. Esse

artigo é cultivado, em maior parte, dos distritos do sul próximos à ilha de St. Catharine,

mas até aqui encontrou pouco incentivo.

Das outras produções igualmente ou mais importantes eu tratarei brevemente no

próximo capítulo24.

Há um outro jardim que pertence à coroa, que é quase completamente dedicado ao

cultivo das espécies de cacto nas quais o inseto da cochinilha se alimenta e à recepção

de plantas nativas curiosas ou úteis. Mas nós as achamos bastante negligenciadas e a

coleção, muito limitada, contendo poucas plantas nativas que ainda não foram

cultivadas nas estufas da Inglaterra. O superintendente não tinha o mínimo

conhecimento de botânica. As frutas comuns da região eram suficientemente

abundantes, e a essas foram adicionadas algumas outras plantas, dentre as quais,

conforme achei em minhas notas, eram diferentes espécies de iúca, agave, eufórbia e

cacto; o “Laurus Persea”, uma mimosa, uma espécie de cássia e o “Theobroma Cacao”

ou árvore do chocolate; a “Jartropha Curcas” ou noz medicinal e a “Ricinus Palma

Christi”; a pimenta comum, uma espécie de “Capsicum” ou pimenta-de-caiena e uma

24 O capítulo ao qual Barrow se refere, The Brazils, trata da colônia portuguesa como um todo. Não foi
usado neste estudo, já que o foco dos relatos analisados é a cidade do Rio de Janeiro.
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espécie de “Physalis” ou cereja de inverno. Várias belíssimas flores de maracujá e

diferentes espécies de convóvulo estavam entre as plantas rasteiras. A Rainha de

Portugal enviou um coletor de pássaros e insetos, mas ele detinha somente um muito

limitado conhecimento de história natural, sendo um mero organizador. Em seu ramo,

contudo, ele foi razoavelmente perfeito e obteve uma boa quantidade de lindíssimos e

brilhantes espécimes.

Muitas das casas em São Sebastião estão longe de serem contemptíveis, têm no

máximo dois andares, são cobertas com telhas e têm sacadas de madeira que se

estendem na frente do andar superior; mas as melhores têm aquela aparência desluzida e

melancólica que todas as construções, cujas janelas de treliça suprimem a carência de

vidro, precisam necessariamente ter. As ruas em geral são razoavelmente retas, algumas

de largura considerável, embora majoritariamente estreita. As principais são

pavimentadas nos dois lados com extensas lajes de granito. Não se esperava encontrar a

purificação de um pavimento, tão raramente encontrada for a da Inglaterra, em uma

colônia estrangeira de Portugal. As lojas são grandes e espaçosas, geralmente bem

abastecidas com as manufaturas da Europa, grande parte da Grã-Bretanha, que, depois

de serem exibidas nas vitrines da capital e nas principais cidades e cidadelas do império

até ficarem fora de moda, são enviadas a navio para as nações comerciantes do

continente e delas para suas colônias estrangeiras. No catálogo de produtos exibido nas

lojas do Rio de Janeiro, charlatanescos remédios ingleses e desenhos de caricaturas não

eram os menos estimados, nem os menos abundantes.

A Cidade do Rio é tão extensa que contém, estima-se, pelo menos sessenta mil

almas, incluindo escravos. Ainda assim, não há hospedaria, nem hotel, nem nenhum

tipo de alojamento ou acomodação para receber os estrangeiros. Havia, de fato, um tipo

de taverna à direita da grande praça, que tinha um francês por dono, um Monsieur
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Phillipe, que na chegada dos navios se dispunha a ficar na principal escada de

desembarque para oferecer seus serviços como agente, corretor, intérprete, médico

charlatão, fornecedor de alimentos ou, resumindo, serviços relativos a qualquer outra

habilidade pela qual estrangeiros possam estar dispostos a empregá-lo; e, ao perguntar

sobre a natureza do serviço, esses estrangeiros podem estar certos de que não é preciso

ficarem apreensivos por ofendê-lo, pois ele é um francês genuíno. Um alojamento é,

contudo, parcamente necessário, já que esse governo fraco e talvez por conseqüência

cioso é tão inóspito que não permite a permanência de nenhum estrangeiro na orla

depois do pôr-do-sol e tão suspeitoso que nem mesmo consente que ele ande pelas ruas

durante o dia sem um soldado em sua cola. Nesse respeito, a cautela deles parece ser

tanto completamente desnecessária quanto bastante inconveniente, como a dos chineses.

Antes do desembarque do Embaixador, Dr. G. e eu fomos à orla e, ao pisarmos fora do

bote, fomos abordados pelo oficial em guarda, que solicitou que o seguíssemos até o

palácio. “Digam, senhores, qual é a finalidade de seu desembarque?”, foi a primeira

pergunta que nos foi feita. Nós respondemos: “Caçar borboletas.”, que realmente era o

motivo. No entanto, para convencê-los de que éramos de boa fé e para evitar a aparência

de leviandade ou impertinência, nós desembrulhamos nossas redes de escumilha, pinças

e caixas, com o resto do aparato necessário a essa caça. Compreendendo a natureza

dessa ocupação melhor que o trânsito de Vênus, que, como nos conta o Capitão Cook,

foi concebido pelo Vice-rei como a passagem da estrela do norte pelo pólo sul, eles

pareceram satisfeitos nesse respeito e, em seguida, inquiriram-nos sobre nossas funções

na embaixada. Respondida essa pergunta a contento, um oficial foi imediatamente

designado a nos acompanhar. Nós atingimos os limites da cidade, onde miríades de

lindos insetos estavam pairando no ar. Enxames de borboletas, particularmente uma

espécie marcada com barras negras e amarelas, estavam flutuando de tal forma em volta
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das copas das árvores e do alto matagal, que em certos lugares eles preenchiam o ar

como o vôo do gafanhoto na África Meridional. Nossa busca se estendeu tanto, que o

oficial, não tendo prazer algum na caçada, aproveitou uma oportunidade para escapulir-

se e, para nossa enorme satisfação, nos deixar em completa liberdade para seguir com

nosso divertimento. Foi alegado que a única razão para colocar guardas com todos os

estrangeiros era protegê-los dos roubos e dos insultos promovidos pelos negros ou

vagabundos que poderiam estar à espreita nas imediações da cidade. Mas, assim sendo,

depois que a comitiva do Embaixador desembarcou, nós fomos de muitíssimo bom

grado dispensados de tal proteção e tivemos o prazer de ver que os espiões que nos

seguiam haviam sido retirados.

A casa providenciada para o Embaixador era suficientemente grande, mas não

muito limpa e, embora tenha sido representada como sendo completamente mobiliada,

havia na verdade pouco nela além de algumas cadeiras toscas e antigas de madeira

pesada, umas poucas mesas e estrados de madeira e caniço, pensados para montar uma

cama, mas sem suportes nem cortina. Felizmente nós desembarcamos nossas próprias

roupas de cama, feito que praticamente anulou a falta de conforto provocada pela pouca

gentileza dos portugueses. Atrás de nosso domicílio, havia uma faixa de terra que fora

outrora um jardim, mas que estava então em total estado de negligência, repleta de

ervas-daninhas. A maioria das casas de melhor tipo em São Sebastião são anexas a

pedaços de chão, onde se planta frutas, flores e arbustos perfumados.

Tivemos praticamente nenhuma razão para reclamar do clima do Rio durante

nossa estada. Embora o sol estivesse aproximadamente no trópico sul enquanto

estivemos nessa cidade, e conseqüentemente quase vertical, nós raramente sofremos

alguma inconveniência devida ao calor ou fomos impedidos de praticar nossa

quantidade normal de exercícios. A temperatura geral do ar durante o dia variava entre
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76º e 84º Fahrenheit. As noites eram de longe as mais desagradáveis. Se tentássemos

andar ao ar livre, os morcegos ou os pirilampos (Lampyrus) ameaçavam o tempo todo

se atirarem contra nossos rostos. Se permanecêssemos dentro de casa, escorpiões,

centopéias e escolopendras rastejavam constantemente sobre o chão e um inseto

incômodo, nojento, mas completamente inofensivo, uma espécie de grilo (Gryllus

Gryllotalpa), saltava sobre os pratos para dentro dos copos durante o jantar. Mas de

todos os tormentos que já vivi em qualquer parte do mundo nenhum pode ser pior do

que aqueles produzidos pelas picadas dos mosquitos do Rio de Janeiro. Eu senti o

veneno dos pequenos e pontudos bicos dos mosquitos em muitas partes do mundo, mas

nunca sofri com sua virulência nada próximo ao grau de dor que sua picada causa nesse

lugar. O intenso tormento que sofremos aqui não poderia se dever a um extraordinário

grau de irritabilidade de um determinado corpo, já que toda a comitiva, sem ao menos

uma exceção, padeceu da mesma dor. Os olhos, os lábios, a testa e as bochechas de cada

indivíduo que dormiu na orla estavam inflamados e inchados de tal maneira que as faces

estavam desfiguradas. Aqueles que tiveram a precaução de se guarnecer cortinas de

rede, ainda que não sofram tanto quanto os outros, não estão inteiramente protegidos. Se

um único mosquito, por acidente, se achasse dentro da rede, o zumbido perpétuo com o

qual ele assolava a face e a expectativa constante de sentir sua picada eram tão irritantes

e atrapalhavam de tal modo o sono tanto de quem estava dentro da rede quanto de quem

se expunha ao ar livre.

Os enxames desses insetos e outros tipos de animais nocivos se devem mais à

extrema imundície das pessoas do que ao calor do clima. Os andares térreos das casas

são raramente varridos: eles servem como depósitos de lenha e madeira de construção e

como alojamento para numerosos escravos. A mesma forma de limpeza é vista em suas

vestimentas e em suas pessoas. Poucos, se alguém, estão livres de uma determinada
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desordem cutânea, que em nosso país é tida como efeito combinado de pobreza e

sujeira; muitos confirmaram lepra e a elefantíase é bastante comum. Grande parte de sua

dieta consiste de peixe, frutas e vegetais, com o sempre presente prato de farinha de pão,

ou farinha da raiz de mandioca. Toda sua comida substancial, o que quer que seja, é

primeiro mergulhada em óleo ou banha e então passada nessa farinha. Depois disso, ela

ganha forma de pequenas bolas na palma das mãos. Leite, manteiga ou queijo são

raramente usados. Com máxima dificuldade conseguimos um pouco do primeiro para

nosso chá, e era muito ruim. A carne bovina deles é magra e indiferente e quase não se

vê carne de carneiro. Aves comestíveis e perus são vistos em abundância e são

razoavelmente bons. O mercado é bem suprido com uma grande variedade de

excelentes peixes. O pão, que é feito de farinha de trigo, produto das províncias do sul, é

muito bom. As frutas em geral não são superadas em nenhum lugar do mundo.

Ao entrar em uma cidade ou em um grande vilarejo, a primeira pergunta de um

viajante inquisitivo é sobre uma livraria. Um inglês, particularmente, está tão

acostumado à conveniência de um guia impresso, aonde quer que ele vá em sua cidade,

que é bem possível que ele se engane ao esperar que lhe ofereçam o mesmo tipo de

informação no exterior. Depois de uma longa procura e muitas perguntas, nós

finalmente descobrimos que havia duas livrarias em São Sebastião. Demoramos menos

tempo para descobrir que elas não tinham nada que fosse de algum modo útil ou

interessante para nós. Muitos volumes antigos de medicina e alquimia, ainda mais sobre

história clerical e debates teológicos e uns poucos sobre as proezas da Casa de Bragança

constavam em seus catálogos. Não havia nada que se referisse à região. Essa porção da

América do Sul, uma das regiões mais férteis do globo, obteve parcamente das canetas

portuguesas uma página de história natural, economia ou estatísticas além do que

aparece nos relatos da conquista do Brasil. Um frei franciscano nos informou que há



130

muito está juntando materiais para uma Flora Fluminensis, como ele a chamou,

aludindo ao nome do Rio, e que ele esperava em breve publicar. Eu ainda não ouvi,

porém, que a Flora se fez aparecer. Um pequeno trabalho foi mais tarde publicado sobre

a importância do comércio de Portugal e suas colônias por Coutinho, Bispo de

Fernambuco, mas o pouco que nele há sobre o Brasil é de natureza muito geral e de

forma alguma descritivo. De fato, alega-se que o governo está em posse, tanto nessa

cidade quanto em São Salvador, de volumosos manuscritos que foram compilados pelos

missionários jesuítas. Se for verdade, é mais que provável que haja um pouco mais que

diários de suas transações e cópias de sua correspondência com seus superiores na

Europa. Se a maior parte do tempo dos padres e monges do Rio, onde eles são muito

numerosos, não fosse empregada em luxo e indolência ou em intromissão em assuntos

privados e arranjos domésticos propriamente familiares, ou em circular de casa em casa

contando os pequenos escândalos que eventualmente surgem, que excelente

oportunidade esses homens teriam de favorecer o mundo com um registro descritivo de

uma região tão interessante e, ainda assim, tão pouco conhecida!

A curiosidade dessas personagens sagradas para descobrir a natureza e o escopo

da embaixada para a China era alvoroçada o suficiente para não requerer muita

formalidade de apresentação de sua parte. Havia intercurso constante entre os conventos

e nosso hotel. Quando sua curiosidade era satisfeita, sendo conservados os assuntos

referentes a nós, os principais tópicos de sua conversa voltavam-se para o caráter

teimoso dos índios nativos, de quem eles abusaram profusamente por não terem

abraçado a cristandade (com os quais, aliás, eles usaram pequenos esforços para

convertê-los), para relatos de grandes diamantes de tal e tal peso sendo achados nas

minas, para os truques traiçoeiros dos escravos e, o que era o mais repreensível neles,

para a disposição das senhoras de São Sebastião à libertinagem. A Sra. Abadessa de um
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convento não muito distante de nossas acomodações reclamou um dia com o Dr. G. de

estar sujeita a violentas dores de cabeça, para as quais ele prometeu dar a ela algumas

pílulas. Na pressa do embarque ele confiou a caixa a um frei animado e gordo da Ordem

de São Benedito, pedindo que ele aproveitasse uma oportunidade futura de entregá-la à

abadessa. A curiosidade desse filho da igreja, tendo o melhor das boas maneiras,

impeliu-o a abrir a caixa e, aproximando-a de seu nariz, observou ao doutor com um

relevante olhar de soslaio: “Aha, Domine, mercurialia! ista sunt mercurialia!” Tendo o

doutor expressado certo descontentamento misturado com pasmo, ele, supondo que a

abadessa na primeira ocasião usaria o remédio para um propósito tal, insinuou: “A Sra.

Abadessa e todas as senhoras do Rio pronae sunt omnes ac deditae Veneri”, e concluiu

observando em termos inequívocos, que a maior parte delas estava padecendo dos

efeitos malévolos oriundos do livre e espontâneo deleite de um intercurso promíscuo e

libertino com estrangeiros. Em relação aos homens a censura fora ainda mais severa. Se

essas observações sarcásticas do reverendo eram ou não verdadeiras, não eram mais

indecorosas e inconvenientes do que o caráter de quem as fazia. Se não ímpio, é ao

menos indigno de homem o ato de extrair, acobertado pela religião, uma confissão das

falhas e faltas daquelas que nós, poderosos senhores da criação, gostamos de chamar de

sexo frágil e expô-las ao ridículo, ao oblíquo e à difamação do mundo.

A familiaridade com a qual as senhoras do Rio estão propensas a usar com os

estrangeiros pode, talvez, não ser muito compatível com nossas noções de decoro

feminino. Eu estou, porém, longe de estar convencido de que isso tenha o tom de

criminalidade que recebeu nas viagens mais importantes do Capitão Cook. É um

costume do Rio o fato de as senhoras terem contato com os estrangeiros lançando-lhes

flores conforme eles passam pelas ruas. Que o jogar ou o trocar flores pelas damas do

Rio é uma prática bem comum não se pode negar. Mas estou inclinado a acreditar, o
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que, contudo, não me obriga a responsabilidade de declarar positivamente, que essa

atitude origina-se mais de um costume que elas assimilam nos seminários quando

jovens do que de qualquer razão imoral e que esse costume é passado adiante não só por

hábito, mas também por um desejo de parecer amigável e sociável. Na grade do

convento de Santa Clara, que alguns de nosso grupo visitaram diariamente, o costume

de ofertar flores era tão comum, até mesmo com crianças de oito ou dez anos, que,

depois de algumas visitas, ninguém cogitava visitar o lugar sem receber um ramalhete.

Geralmente, havia uma porfia entre as mais moças com o fim de decidir qual delas

chegaria primeiro à grade e entregaria sua flor, sempre com o cuidado de encostá-la em

seus lábios e, após beijá-la, recebia outra flor em troca e também a beijava, retirando-se

para fazer sala a outro. O costume nos pareceu muito inocente da parte das jovens e a

abadessa era deveras insuspeita de algo indecoroso, a ponto de mais tarde encorajar tal

atitude, aparentemente sem nenhuma outra intenção além da de contribuir com os

poucos prazeres que o rigoroso confinamento de um convento admite. E como a maior

parte das damas do Rio foram educadas em alguns desses conventos, pode-se facilmente

imaginar que o divertimento favorito de sua infância, em uma região de poucas

diversões, seria naturalmente lembrado com prazer em uma diferente, mas não muito

maior, esfera da vida. Mulheres que, inclino-me a acreditar, em todos os países estão

dispostas a serem mais sociáveis que o outro sexo e cujas disputas são muito mais

benevolentes têm, em sua conduta, uma tarefa muito mais difícil a cumprir. Se são

tímidas e reservadas, correm o risco de serem ditas afetadas; se abertas e ingênuas, diz-

se delas outras coisas.

Em relação às mulheres do Rio de Janeiro, eu confesso que, apesar do preconceito

que sobre elas pesa, nunca percebi em suas condutas algo que pudesse corroborar a

opinião de que elas sejam mais libertinas, ou de que tendam mais ao imoral, do que as
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fêmeas de outros países. Também não acredito que seu bom humor, mostrado por

sorrirem, inclinarem a cabeça em cumprimento ou atirarem flores de suas sacadas a

pedestres estrangeiros, possa franca e precisamente conotar algum significado particular

ou deter uma explicação diferente do fato de ser esse um mero costume local, até

mesmo porque vi repetidas vezes tal ato feito ao lado de pais ou maridos. Isso não é

razão para as pesadas censuras que recebem. Não é muito justo determinar a disposição

e o caráter moral de uma nação inteira a partir de ocorrências ocasionais em umas

poucas horas de dia durante uma estada de uma semana. Quando o caráter do belo sexo

está em questão, nos inclinamos ao lado favorável, mesmo porque, em qualquer lugar, a

parte feminina da sociedade, particularmente do Rio, deve em grande parte suas

qualidades boas e ruins à conduta dos homens.

As maneiras são tão diferentes em cada lugar e os costumes locais, tão

extraordinários, que apenas observação ocular pode ser facilmente iludida. Na França,

era costume comum dos cavalheiros beijar cada dama que encontrassem nas ruas no ano

novo, e aquele que omitisse essa cerimônia seria considerado rude e descortês. Lembro-

me de, certa vez, ao passar pelas ruas de Liverpool na metade do dia, ter encontrado

meia dúzia de moças de ar vívido que me pararam e, por suas maneiras, pereciam tender

a me tocar um tanto grosseiramente. Eu logo descobri que um antigo costume ainda era

observado nessa cidade, que garantia às damas o privilégio de agarrar qualquer

cavalheiro que encontrassem nas ruas na terça-feira santa para levantá-lo e, se ele se

recusasse a fazer algumas concessões demandadas, deixá-lo cair na sarjeta. E esse dia é

significantemente chamado de the lifting day25. Ora, se o comandante de um navio

português estivesse por acaso andando pelas ruas de Liverpool pela primeira vez na

terça-feira santa fosse tratado de maneira aqui descrita e mandado a bordo de seu navio

25 “Dia do levantamento”.
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logo depois, como os portugueses do Rio fazem com os estrangeiros ao pôr-do-sol,

poder-se-ia prontamente imaginar que tipo de caráter ele daria às mulheres de

Liverpool, que poderia ser, e certamente seria, não menos que errôneo e injusto.

Admito que as damas do Rio são muito vivazes e pouco reservadas, o que não é

de se estranhar tanto. Elas passam o dia inteiro em casa em desanimado confinamento e

raramente vêem um ser humano além de suas próprias famílias, exceto ao entardecer,

quando aparecem em suas sacadas ou vão às vésperas. Nesses momentos elas podem ser

comparadas a pássaros que escaparam da gaiola. Além disso, não duvido de que essa

cidade detenha um grande número de mulheres virtuosas. E, de fato, se há algumas que,

fingindo caráter virtuoso, são indiscretas e fazem avanços desagradáveis em

estrangeiros, temo que essas tenham um bom motivo para estarem ligadas à abominável

conduta dos homens, o que parece corroborar a acusação dos freis.

A maior parte das mulheres do Rio, devido ao confinamento e inatividade, tende a

ser de mulheres corpulentas ainda jovens. Suas feições são geralmente pálidas, bastante

descoloradas, mas elas têm quase invariavelmente cabelo escuro, olhos expressivos e

bons dentes. Os longos e negros cabelos delas são normalmente amarrados em tranças

com fitas brancas ou coloridas e adornados com pequenas coroas de flores que exalam

um cheiro poderoso e agradável, como a Plumeira, a Polianthes ou tuberosa e jasmim.

As senhoras idosas, contudo, imitam o modo de vestir da Europa e cobrem suas

cabeleiras negras com grande quantidade de óleo e farinha. Suas vestimentas em casa

consistem de uma camisola de musselina fina ou calicó enfeitada com renda e com uma

anágua de pregas, algumas vezes com meias, mas freqüentemente sem elas. Elas

raramente andam nas ruas, mas são carregadas em liteiras sustentadas por escravos, da

mesma maneira como os chineses as carregam com varas nos ombros. Os homens que

têm acesso a isso passeiam normalmente em um deselegante tipo de cabriolé puxado
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por dois cavalos. Suas vestimentas são as mesmas das da Europa. Eles quase nunca

saem sem suas espadas e seus chapéus de bicos e um par de fivelas de ouro ou prata nos

sapatos e nos joelhos, incrustados de diamantes de topázio brasileiro. Em geral, eles

estão envoltos em uma grande capa, mesmo com o tempo mais quente.

Nós tivemos poucas oportunidades de julgar qual era o estado da sociedade de

São Sebastião, mas, disso, pode-se ter uma idéia razoável a partir das outras colônias

portuguesas. Diz-se que os habitantes vão às vezes em pequenos grupos ao Passeo

Publico, onde eles jantam, caminham e admiram a música e os fogos de artifício até

tarde à noite; mas durante nossa estada não vimos nada parecido. Diz-se também que

bailes e concertos são dados ocasionalmente na casa do governador, mas o Vice-rei era

considerado um homem fechado e avaro que não tinha outra intenção além da de

acumular uma grande fortuna. Há uma espécie de casa de opera, mas ela foi fechada por

um tempo devido à indisposição da rainha de Portugal. Nós fomos, por conseqüência,

desventurados o suficiente para não participar de nenhuma de suas reuniões,

divertimentos ou encontros. Os moradores do Rio são muito indolentes, muito

ciumentos entre si e muito supersticiosos. O dia é dividido entre o sono e as

formalidades, pois a desconfiança mútua é incompatível com os prazeres das relações

sociais. De fato, nas mentes da maioria das pessoas não está suficientemente cultivado o

sentimento de satisfação que pode vir desses encontros, pois é bem verdade, como

observou um grande moralista, que sem inteligência o homem não é social, mas apenas

gregário.

Como o objetivo declarado da conquista do Brasil era a conversão dos índios

nativos à fé cristã, todas as igrejas e conventos são muito bem dotados, mas o que o zelo

do clero representara outrora para esse objetivo perdeu-se devido à preferência dada à

facilidade e ao luxo da vida monástica. Embora esses homens santos achem prudente
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manter uma aparência de devoção através de uma observância mais que regrada de

cerimônias, o que atinge diretamente os sentidos do vulgo, estão perdidos em suas

próprias morais e falácias e pouco dispostos a impelir restrições aos laicos. Contudo,

sua influência é grande ainda que eles não sejam objeto de medo, já que nenhum

tribunal da Santa Inquisição se estabeleceu no Brasil. O som perpétuo dos sinos para

matinas, para vésperas, para missas solenes ou para anunciar a performance do solene

réquiem de algum falecido que deixou herança para a igreja, juntos ao freqüente

rebentar de foguetes e petardos, formam tal constante alarido que, como disse um

satirista francês,

Pour honorer les morts, font mourir les vivans. (Boileau)26

Não passou praticamente um dia em que não víssemos uma procissão de funeral

acompanhada por padres carregando candelabros e cantando em altos brados o hino

fúnebre ao passar pelas ruas. Tampouco os fins de tarde ocorreram sem que houvesse

um santo no calendário ou a Virgem Maria, cuja imagem é encontrada em caixas de

madeira na esquina de cada rua, sendo levada em marcha pela cidade com a parada de

soldados, padres e músicos. Os ornamentos rotos com os quais essa senhora em

particular é vestida, suas madeixas com pó, o ouropel e os adornos de mau gosto com os

quais ela é revestida fazem lembrar limpadoras de chaminé, ou limpadores vestidos com

roupas de mulher no primeiro de maio. Poucos dos santos carregados em suas

procissões têm uma aparência mais respeitável que Guy-Fawkes no cinco de novembro.

Ainda assim, essas figuras deploráveis, assim carregadas em procissão, recebem

diamantes verdadeiros, topázios e outras pedras preciosas, além da manta rendada com

fios de ouro e prata, fornecidos pela igreja a qual pertencem e emprestados por

habitantes abastados para a ocasião, alguns dos quais querem tanto piedade que não

26 Para honrar os mortos, matam os vivos (Trad. de Jean Marcel Carvalho França, 1999: 224)
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negam os empréstimos de suas jóias quando quer que a santa apareça em público.

Menores, como tais objetos podem parecer a seres racionais, são calculados para

inspirar veneração e servem ao menos, como várias maquinações, para desviar a mente

de qualquer cadeia de pensamentos. O hábito continuado de testemunhar diariamente

essas cenas não parece ter sequer diminuído a atenção deles. Quando o sino toca, cada

pessoa na rua tira seu chapéu, e fazem o mesmo quando passam por algum dos poleiros

onde está a imagem da Virgem Sagrada. Quando soltam os foguetes, estopins e

petardos, o olho naturalmente se dirige para as eminências nas quais as igrejas e

conventos geralmente se situam. O efeito produzido na mente por esses acessórios

religiosos deve ser o mesmo que, se minha memória me serve bem, aquele que Dr.

Johnson diz, a saber, que levam embora as idéias que temos e novas não nos são dadas.

Não será esperado que eu esteja apto a falar do estado do país, ou do modo ou

extensão de seus cultivos, ou da condição de seus habitantes. Nossa excursão no vale da

Tejeuca, a cerca de vinte milhas a sudoeste de São Sebastião, representou, porém, uma

oportunidade de ver o quão deploravelmente negligenciada estava essa terra tão linda e

fértil, mesmo nos arredores de sua cidade mais populosa. As estradas de saída da cidade

não podem ser percorridas com carruagem por mais de dez milhas, de modo que, daí em

diante, fomos obrigados a continuar sem veículo por seis milhas até onde cavalos

haviam sido preparados para a continuação de nossa jornada. Nós logo adentramos uma

grande floresta, através da qual tivemos que parar com freqüência para descer dos

cavalos por conta dos troncos de árvore caídos pelo caminho, onde caíram e

apodreceram. Foi prazeroso passar algum tempo sob as sobras frescas que as árvores

crescidas durante os séculos nos proporcionavam e ouvir as notas selvagens de pássaro

que eram totalmente novas e desconhecidas de todos nós, apesar das freqüentes,

tediosas e cansativas obstruções por árvores, rochas e pântanos com as quais
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encontramos. De nossa saída da cidade até nossa chegada aos limites da floresta, vimos

poucos cultivos. Adiante, ainda menos. As partes mais baixas dos morros eram cercadas

pela floresta, as ravinas eram cobertas por árvores de tamanho magnífico e os topos dos

morros, bem como dos outeiros, eram cobertos por soutos. Nenhuma polegada da

superfície parecia nua.

Subindo às alturas em direção oeste, passamos por uma magnífica cascata que,

pelos nomes gravados nas paredes de uma caverna e, ainda dentro dela, por uma longa

mesa feita de rocha sólida, pareceu-nos ter sido abrigo de inúmeros visitantes. O jorro

d’água caia no rico e romântico vale, pelo qual corria para um pequeno braço de mar.

Nós vimos apenas duas plantações ao longo de todo o vale e no domicílio de uma delas

nos preparamos para a noite. O espaço tinha pouca ou nenhuma mobília, era muito sujo

e tivemos de suportar o tormento dos enxames de mosquitos, que nos atacaram

enquanto estávamos deitados, expostos, em estrados de madeira de bambu, sem roupa

de cama, sem colchão e sem cortinas. Os escravos cuidavam de toda a plantação, onde

abundava algodão, café, cacao, açúcar, frutas e outras produções de valor. O

proprietário tinha uma centena de escravos em sua plantação, era um importante

mercador no Rio e parecia ser um homem muito rico, mas sua maneira de viver, tão

distante quanto somos capazes de julgar, era destituída de todo tipo de conforto.

Cercado pela grandiosa abundância de necessidades e mesmo luxos da vida, ele era

completamente estranho a essas conveniências. Ele reclamou angustiosamente da

opressão que os habitantes da América do Sul sofriam da pátria mãe e também que os

monopólios, as proibições e as taxas entravaram o comércio e a agricultura e destruíram

o espírito de empreendimento. Ele manifestou a insatisfação de ter se tornado tão

submisso em relação aos fardos impelidos aos brasileiros e falou das restrições às quais

eles eram obrigados a se submeter, de modo que não ficaria surpreso, segundo disse, se
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os brasileiros fizessem enfim o mesmo que seus irmãos do norte do continente e, para

acabar com a opressão portuguesa, declarassem independência. – Uma visão geral do

sistema seguido por Portugal em relação ao Brasil devo reservar para outro capítulo.
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Anexo 4

George Leonard Staunton. An Authentic Account of an Embassy from the
King of Great Britain to the Emperor of China. London: Printed by W. Bulmer and
Co. for G. Nichol, Bookseller to His Majesty, Pall-Mall. 1797. Vol. 1. Chapter V
(Passage of the Line. Course across the Atlantic. Harbour, City, and Country of Rio
de Janeiro), p. 151 – 190

No início do capítulo, Staunton relata o trajeto da África ao porto do Rio de
Janeiro, detalhando questões climáticas, marítimas e distâncias em termos longitudinais
e latitudinais. Desse modo, não há maiores comentários sobre a Cidade de São
Sebastião. O trecho a seguir é o relato propriamente dito da cidade carioca.

O Capitão Mackintosh, por experiência, recomenda aos navios que direcionem

suas rotas para o porto do Rio de Janeiro “após chegar ao Cape Frio, em vez de seguir

pela costa, e que marquem seu curso entre sudoeste e sudoeste-oeste por doze ou

quatorze léguas. O vento terrestre chega a essa distância. Em geral, as manhãs são

calmas, mas em quase toda tarde uma fresca brisa marítima sopra do sudoeste. É

apropriado dirigir-se em curso direto de lá até as pequeninas ilhas localizadas abaixo do

grande e inclinado Pão de Açúcar, ao lado oeste da entrada do porto do Rio. Dessas

pequenas ilhas, o vento levará o navio ao outro lado da boca do porto, onde se situa o

forte de Santa Cruz, do qual se aproxima em cinqüenta jardas e, daí, segura e

rapidamente para dentro do porto.” O Capitão Mackintosh acrescenta “que em sua

primeira viagem a esse lugar, ficando à orla, passara cinco dias de navegação

desagradável e problemática antes de adentrar o porto, ao passo que, seguindo o método

já explicado, percorreu a mesma distância em bem menos que vinte e quatro horas e

com grande facilidade e satisfação”.
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Sir Erasmus Gower observa que “a entrada do porto reverlar-se-á pela descoberta

do castelo ou forte de Santa Cruz, e de uma pequena ilha fortificada, chamada forte

Lucia, quase paralela à construção. Entre eles está o canal de entrada no porto, de cerca

de uma milha de amplitude. Ambas as costas são íngremes; a de Santa Cruz é

perpendicular, havendo seis braças da superfície do mar. A estreiteza do canal

possibilita fortes marés, mas como a brisa sopra fresca, não impedem a entrada no

porto. Ao adentrá-lo, é melhor manter-se no meio do canal, ou mesmo próximo ao porto

de Santa Cruz. A cerca de quatro ilhas do lado de fora da boca do porto, a profundidade

da água é de dezoito e dezenove braças, mas diminuirá a sete ou oito. Essa, sendo a

parte mais rasa, pode ser chamada de barra, e tem em torno de duas milhas. A água

volta a ser profunda ao atingir-se o forte de Santa Cruz, chegando a dezessete ou dezoito

braças; tampouco se encontra mais rasa no belo caminho da grande estrada. Grandes

navios podem aportar em águas mais rasas, mas aquela profundidade, ou algo próximo,

é mais recomendável, uma vez que tal circunstância oferece a vantagem da brisa do mar

e a da distância dos insetos, muito incômodos perto da costa. O Lion ancorou a dezoito

braças, com o Pão de Açúcar ao sudeste meio leste, o castelo de Santa Cruz a sudeste-

sul, um convento em uma eminência na parte sul da cidade a sudoeste-oeste, uma milha

e meia do ponto de desembarque que fica m frente ao palácio do vice-rei.

Antes de um navio tentar entrar no porto, será apropriado enviar um barco com

um oficial ao castelo de Santa Cruz. Ele será conduzido de lá para o palácio do Vice-rei

a fim de dar informações sobre a chegada do navio e a razão de sua vinda. Além disso,

as cores do navio devem ser içadas cedo a menos que a pratique, ou o usual barco

visitante da costa, já esteja a bordo. Uma embarcação, mesmo que da nação portuguesa,

que tente passar pelo forte, será chamada e peremptoriamente convidada a ancorar até

que permissão lhe seja concedida para prosseguir. Cada particularidade do navio, suas
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condições, força, destino e objetivos devem ser declarada sob assinatura do capitão.

Depois disso, toda indulgência e assistência são prontamente oferecidas, mas as passoas

do navio não podem desembarcar em qualquer lugar que seja, exceto nas escadas que

ficam em frente ao palácio; um oficial militar ou soldado geralmente acompanha cada

um desde o navio enquanto permanecem em terra. Barcos-guarda também cercam o

navio para evitar desembarques, exceto quando e onde permitido. Essas regras são ainda

mais rigidamente reforçadas quando se trata de navios mercantes, em comparação com

navios de guerra. No interior do porto, em cuja entrada está uma ilha chamada Ilheo dos

Cobras, ou serpent island27, há um cais apropriados para manobrar navios, mas o modo

de fazer-lo ao longo de cascos não é o melhor. No mesmo porto, ancoram todos os

navios que carregam ou descarregam bens, ou querem reparo. A latitude do Rio é de

vinte e dois graus e cinqüenta e quatro minutos ao sul; a longitude, quarenta e dois graus

e quarenta e quatro minutos a oeste de Greenwich. Variação do compasso: quatro graus

e cinqüenta e cinco minutos a oeste do pólo. A maré flui por sete horas e meia e atinge

cerca de cinco pés e meio perpendicular. O termômetro Fahrenheit, durante a estada do

Lion estava entre setenta e sete e oitenta e dois graus.”

O Rio é quase insuperável no que tange à capacidade e segurança de seu porto,

sua conveniência para o comércio, e a riqueza e fertilidade da região circunjacente. Do

lado de fora do porto, a entrada é margeada de um lado pelo já mencionado cone

inclinado, que mede setecentos pés de altura, e do outro lado pela grande massa de

granito, base do castelo de Santa Cruz. Quase no meio há uma pequena ilha, na qual se

construiu o Forte Lucia. Ao entrar no porto, percebemos que sua largura passa a ser de

três ou quatro milhas e penetra a terra por vários riachos, mais distante do que os olhos

podem alcançar. Nele há muitas ilhas: algumas inteiramente verdes, algumas repletas de

27 Ilha da Serpente, ou Ilha Serpente.
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baterias [de armas] ou habitações. A orla do porto é diversificada e embelezada com

vilarejos, fazendas e plantações, separados por ribeirões, pelos cumes das rochas,

endentações de pequenas baías arenosas, ou pelos entornos das florestas. Tudo isso

acaba em uma cadeia de montanhas em forma de anfiteatro, que tem uma vasta

variedade de formas abruptas e fantásticas, coberto por árvores até o topo.

A quatro milhas da boca do porto, no lado oeste, situa-se a Cidade de São

Sebastião, geralmente chamada de Rio, construída e uma saliência de terra. Todo o

terreno atrás da cidade, porém, é repartido em rochas e montes, com florestas, casas,

conventos e igrejas em seus topos. Um convento beneditino e também um forte que

contempla a cidade ficam em um ponto extremo. Frente a este ponto está a Ilheo dos

Cabras, or serpent island, entre a qual e a cidade há um canal estreito, contudo

suficiente o bastante para a passagem dos maiores navios. Sobre a ilha há um estaleiro,

lojas e armazéns navais; em torno dela, os ancoradouros usuais para as embarcações que

freqüentam esse porto. Para além da cidade o porto começa a alargar-se

consideravelmente e lembra um grande lago com muitas ilhas em sua superfície. Diz-se

que o Rio melhorou bastante em comparação com alguns anos atrás. As casas são

construídas, em muitas partes, com pedras cortadas. As ruas, geralmente retas, são bem

pavimentadas e providas de trilhas. Além disso, a estreiteza de algumas delas se faz

muito conveniente em um clima tão quente devido à sombra. Nas praças há fontes

refrescantes que recebem água a elas dedicadas por meio de um aqueduto de

considerável comprimento, pois, apesar de seu nome, a Cidade do Rio não tem rio perto

de si digno de nota. Tal aqueduto passa por vales por uma fileira dupla de arcos, um

acima do outro: é uma estrutura de grande ornamento para a cidade, embora, talvez, a

água pudesse ser conduzida com a mesma eficácia por canos. Esse aqueduto não supõe

ignorância dos portugueses a respeito da lei hidrostática segundo a qual a água sempre
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atinge seu nível; as estruturas do mesmo tipo nos entornos de Roma não fazem nada

além disso, justificando essa suspeita no que concerne aos antigos romanos. Por fim, os

objetos dos trabalhos públicos servem de exibição e magnificência, bem como utilidade.

Sempre há um guarda nas fontes pelo Rio afora que regula a distribuição de água que,

provavelmente, é insuficiente, já que sempre há pessoas que esperam muito tempo por

sua cota. Uma proporção razoável de água da fonte para o porto, frente ao palácio, é

reservada para uso das embarcações e conduzida aos tonéis, permanecendo nos barcos,

por meio de um tubo de lã ou lona, chamado mangueira, que se estende da fonte ao

tonel. Sir Erasmus Gower, observando que a água era notavelmente boa e era mantida

ao mar melhor que qualquer outra, atribuiu a opinião contrária do Capitão Cook a

impuresas acidentais que permaneciam nos túneis que foram cheios.

Nas lojas do Rio havia muitos manufaturados de Manchester, além de outros

produtos britânicos; e até mesmo impressos ingleses, sérios ou cômicos. Um mercador

português estabelecido aqui, ao refletir sobre as vantagens adquiridas pelo país que

fornecera tais produtos, observou que tanto a prosperidade de Portugal quanto de suas

dependências redundavam principalmente no benefício da Inglaterra. O benefício

provavelmente fora recíproco, pois tudo, ao menos no Rio, denotava a próspera

condição do lugar. Os indivíduos pareciam à vontade e confortáveis. A maior parte de

suas habitações estava em boas condições, muitas delas grandes e bem pensadas

mediante o clima; as lojas e os mercados, bem providos de mercadorias; novas

construções de natureza pública e privada; comerciantes muito ocupados e, além do

aqueduto e das fontes já mencionadas, com os quais a cidade era adornada, havia

também passeios públicos. Na praia frente ao palácio fora construído um espaçoso cais

de granito, material lá mesmo encontrado do qual muitas outras das principais

construções são feitas.
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Diz-se, porém, que essa localidade não é saudável e que instancias de longevidade

são muito raras. O caráter não salutar surge, supõe-se, mais de circunstâncias locais e

temporárias que da inevitável influência do clima. A cidade situa-se, ao menos sua

maior parte, em um plano, cercado por todos os lados, exceto pelo porto, por montes

geralmente cobertos por densas florestas, característica que não só inibe a circulação

livre de ar como também faz com que haja umidade de manhã e aos crepúsculos. A

humildade evaporada enquanto o sol está no céu, condensa após ele se pôr e o vapor que

baixa pousa na cidade em forma de uma neblina ou sereno. Febres pútridas e

intermitentes podem ser a conseqüência dessas noites de relento seguidas de dias

escaldantes. É muito comum ver, mesmo entre os Europeus, bem como brancos nativos

e negros, a terrível doença, a elefantíase, que, ao destruir a textura de bom estado do

tegumento do corpo humano, cresce, distorcendo e descolorando onde quer que ataque.

Isso faz com que os desafortunados membros aumentem até o tamanho dos do grande

animal, a semelhança do qual, nesse caso, deu-se nome a esse horrendo distúrbio.

Não só o entorno das florestas é nocivo como também o da água devido aos

pântanos próximos à cidade, embora eles possam ser facilmente drenados ou

preenchidos com terra. Estrangeiros, particularmente, sentem as atormentadoras

conseqüências nos infinitos enxames de mosquitos, ou pernilongos grandes, que os

atacam por algum tempo depois de sua chegada. Uma estada longa por aqui, no entanto,

pode proporcionar alguma alteração no corpo no sentido de guardá-lo contra a ação

desses insetos: não que a pele deixe de ser sensível a sua picada, mas não terá mais

picadas ou não mais oferecerá humores atrativos aos mosquitos. Essa não é a única

chateação dos estrangeiros na noite do Rio, pois lá, assim como em Lisboa, de acordo

com a observação de Lord Kaims, as rodas das carroças são propositalmente construídas

para fazer um barulho áspero e esganiçado, o que previne que o demônio fira o gado
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atrelado. O fértil poder da imaginação não poderia conceber um método mais efetivo de

produzir um ruído tão horrível.

Contudo, nenhum perigo real ou imaginário inibe a propensão de todas as classes

da sociedade à gaiatice e ao prazer. Há três conventos para homens e dois para mulheres

neste lugar. Mas parece que, em qualquer um deles, pouco se pratica a austeridade e a

auto-abstinência consideradas como uma intenção de sua instituição original. Embora a

conquista do país tenha-se dado sob justificativa de converter os nativos ao cristianismo

e amplos fundos tenham sido empregados para manter os freis pregando o evangelho

àqueles infiéis, nenhum frei atualmente se engaja em uma empresa tão problemática e

insegura, talvez um caso perdido. De fato, alguns missionários italianos aqui residentes

deram-se o trabalho de ir aos índios da tribo que freqüenta o Rio, como lograram

conquistar-lhes a fé, por meio de presentes bem como de persuasão, para assim tentar

converter os índios espalhados pelo Brasil.

Nem os padres, nem as freiras desse lugar pareceram, de forma alguma, dispostos

a ir aos sombrios excessos da devoção: nada poderia ser mais vivaz e alegre que a

conversa das últimas com os estrangeiros nas grades do convento. Os homens

certamente não estão corrompidos pelos escritos dos pensadores livres. Isso não existe

na linguagem da região e poucos portugueses estavam cientes de tais idéias. De

qualquer modo, há poucas livrarias no Rio. Suas lojas têm apenas livros de medicina e

religiosos. O sistema religioso, porém, que levou esse império até lá com tantos bons

efeitos e por tanto tempo, carrega agora a semelhança a uma máquina, da qual a fonte,

por seu próprio trabalho interno, diminui e desgasta-se. A inquisição, ou Tribunal do

Santo Ofício, como é chamada, não foi estabelecida no Brasil. As cerimônias religiosas,

no entanto, eram regularmente realizadas e até mesmo multiplicadas. Durante o dia,

sinos e às vezes rojões anunciavam a cada hora alguma solenidade ocorrendo nas igrejas
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e, após o crepúsculo, as ruas eram tomadas por procissões. Em cada esquina achava-se,

metida em uma caixinha de vidro, a imagem da Virgem Maria, a qual regularmente

prestava homenagem cada um que por ela passasse.

Ao andar pela cidade homens de classe baixa usam geralmente capas. Os de nível

médio ou alto usavam seus cabelos trançados, amarrados com fitas e enfeitados com

flores, a cabeça descoberta. Respeitavam a freqüência de suas visitas às igrejas, pela

manhã bem como à tarde. Em outros momentos, debruçavam-se em suas janelas ou em

suas sacadas. Muitos deles tinham belos olhos escuros com animado semblante. Eles se

divertiam tocando algum tipo de instrumento musical, principalmente a harpa ou o

violão. As portas e janelas nessas horas ficam bem abertas para que entre ar fresco. Se

um estrangeiro parasse para ouvir a música, frequentemente o pai, marido ou irmão da

dama que tocava saia de casa e convidava-o a entrar. Não era raro ver as damas com

ramalhetes de flores em suas mãos, os quais elas trocavam às vezes com cavalheiros que

passassem. Isso é provavelmente uma imitação das damas de Lisboa, que, em dias

especiais, que foram chamados de “dias de intrusão”, jogavam pequenos buquês de suas

sacadas sobre as pessoas que passavam embaixo. De fato, instâncias do momentâneo

abandono da reserva feminina podem ser traçadas em tempos remotos. Deve-se lembrar

que muito fora relatado acerca do extremo atrevimento de algumas das damas do Rio.

Alguns homens eram acusados de práticas muito piores, rendendo depravações e

apetites inaturais.

Dentre os prazeres mais inocentes dos dois sexos encontram-se a ópera, peças e

bailes de máscaras, mesmo que não ocorram quando a Rainha de Portugal sente-se

indisposta. Os encontros aconteciam geralmente em um jardim público situado perto da

praia, em um extremo da cidade. Nesses recessos, durante a estação seca do ano, a

alegre sociedade do Rio, após caminhar, ao fim da tarde, participava de banquetes,
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acompanhados, geralmente, de musica e pirotecnia e, desse modo, prolongavam seus

prazeres até tarde à noite. No centro do jardim há uma grande fonte de pedra sob a

forma de dois crocodilos, esculpidos não sem talento, jorrando água em uma bacia de

mármore, no qual as imitações de aves aquáticas eram bem feitas em bronze davam a

impressão de estarem-se satisfazendo alegremente. A pouca distância dessa fonte havia

outra imitação que parecia um trabalho certo exagero Muito dinheiro e esforço foram

empregados para representar, em cobre pintado de verde, o mamoeiro, uma planta

natural do clima, e de crescimento fácil e rápido.

Ao lado desse jardim, próximo ao mar, havia um terraço de granito, no centro do

qual também havia uma fonte com a marmórea estátua de um menino abraçando com

uma mão um pássaro, por conta do qual a água era derramada na bacia abaixo, enquanto

a outra segurava uma faixa com as palavras sou util ainda brincado, implicando sua

utilidade ainda que estivesse a brincar.

Nas extremidades do terraço havia duas belas construções quadradas como tendas,

como são chamados na Inglaterra. Em um, as paredes estavam decoradas com pinturas

representando vistas do porto e, particularmente, do baleeiro que costumava adentrar o

porto até que a grande baleia negra, que antigamente o freqüentava, foi incomodada e

expulsa do porto pelo aumento do trânsito de embarcações. O teto dessa tenda era

ornamentado com vários desenhos, e a cornija exibia várias espécies de peixes

peculiares da região, todos em suas cores e tonalidades particulares, todos feitos com

conchas. O teto da outra construção era composto de artefatos trabalhados em pluma; ao

longo das cornijas estava retratado o mais belo dos pássaros próprios do Brazils,

curiosamente arranjado em sua plumagem natural. Nas paredes havia oito grandes

pinturas: mal feitas, de fato, mas descritivas das principais produções que esse lugar

deve a sua opulência, incluindo: vistas das minas de diamante e de ouro, mostrando o
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modo como eram trabalhadas e os materiais nelas procurados já separados da terra pela

qual estavam originalmente encobertos; o cultivo da cana de açúcar, com os processos

de extração do suco e granulação a fim de obter açúcar; a maneira de coletar os

pequeninos animais que produzem a cochonilha e preparação da preciosa tintura a partir

deles; a cultura de mandioca com o processo de confecção da cassada28, que é a raiz

dessa planta após a extração do suco venenoso que ela contém, e tapioca, que é o fino

sedimento que fica depositado no fundo de certos sumos, depois de decantarem por

tempo suficiente; e a cultura e preparação de café, arroz e índigo. Nesse jardim,

chamado de passeo publico, eram exibidas amostras para a diversão das passoas e seu

objetivo de promover a saúde e prazer dos habitantes era expressa em dois grandes

obeliscos de granito nas passagens: em um, achavam-se gravadas as palavras a saúde do

Rio; no outro, o amor ao público.

Perto da cidade, próximo à orla, havia um jardim de um outro tipo, pensado

originalmente para promover o progresso da botânica, mas muito curioso então devido a

uma pequena manufatura de cochonilha. De acordo com as observações feitas pelo Sr.

Barrow e com as informações por ele obtidas (...) 29.

Além dessas espécies de manufatura [cochonilha, cacto etc.]. Produzidos em

locais chamados por Barrow de Marica e Saquarima, ambos próximos de Cape Frio,

como ele lembra, nas proximidades do Rio, um outro, cujo privilégio exclusivo fora

dado a uma companhia que dava 1/5 de seus lucros à coroa, foi levado para dentro do

porto, mas do lado oposto à cidade. A fim de que fosse convertida em óleo, levou-se lá

a ora gelatinosa ora firme gordura da baleia, não mais capturada perto do Rio, como

antigamente, mas em costas livres da minuciosa perseguição dos homens. O osso da

28 Farinha de mandioca. (N. T.)

29 Staunton faz uma citação de Barrow de seis páginas apenas descrevendo o inseto que produz a
cochonilha.



150

baleia ou cartilagens da mandíbula eram também separados e aqui limpos antes de

serem enviados à Europa. A baleia branca, que é a origem do spermaceti30, é quase

sempre procurada a uma distância similar à do Oceano Pacífico. Um navio inglês

daqueles mares chegou recentemente ao Porto do Rio atrás de descanso. Tal

embarcação pegara sessenta e nove baleias, cujo valor, em média, era de duzentas

libras. Algumas chegavam mesmo a mil libras. A recente descoberta de que os

músculos dos animais são conversíveis em algo similar a spermaceti, pode, talvez,

futuramente, reduzir os lucros dessas aventuras distantes.

Em outra parte do Porto do Rio, não muito longe da cidade, em um lugar chamado

Val Longo, estão os armazéns para recepção e preparação para venda dos escravos

importados principalmente de Angola e Benguela na costa da África. Essa localidade

era apropriada para limpar, ungir, engordar, torná-los bem alimentados e rentáveis e

ocultar os defeitos daqueles que, dentre essa classe de seres, parecem pouco sensíveis às

humilhações de sua condição.  Dos vinte mil comprados para todo o Brazils, mais que

cinco mil eram geralmente vendidos ao longo de um ano no Rio. O preço médio era de

cerca de vinte e oito libras esterlinas cada. Antes de serem posto nos navios na África,

uma quantia de dez mil reis por cabeça é dada ao representante local da Rainha de

Portugal. O total chegava a cerca de sessenta mil libras por ano, que iam para seu cofre

privado, não sendo considerados como parte da renda pública. Levando em conta todo o

Brazils, estima-se haver, no mínimo, 600 mil escravos nascidos na África ou desses

descendentes. Os brancos somam cerca de duzentas mil pessoas. A proporção de negros

em relação a brancos na cidade do Rio era, supõe-se, bem maior, lá havendo não menos

que quarenta mil negros, incluindo os emancipados, e três mil brancos.

30 Óleo tirado da baleia para fins cosméticos. (N. T.)
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Qualquer que seja o sofrimento dos escravos com os capitães-do-mato nas

plantações, os que viviam na cidade não tinham aparência miserável. O corpo humano,

de fato, sente menos necessidades, é, contudo, exposto a mais misérias em um clima

quente que em um frio. No frio, uma morada para proteger da inclemência do tempo,

agasalhos para o corpo e calor artificial no inverno são quase tão necessários quanto

comida para qualquer coisa como uma existência confortável. Esses artigos podem, com

menos inconvenientes, ser dispensados, ou uma maior quantidade deles facilmente

conseguida, em um clima tropical: mesmo quanto à comida, a abundância espontânea da

oferta da natureza é maior em climas quentes; e nestes, as bebidas fermentadas, que se

consegue somente com trabalho, são às vezes requisito, enquanto nos trópicos qualquer

fonte provê o que há de mais gratuito, bem como salutar. O escravo das Índias

Ocidentais não tem, então, muito o que invejar dos camponeses dos muitos reinos

europeus. Os escravos de plantação no Brazils têm dois dias dentre os sete da semana

para seus próprios interesses, mais do que se permite nas ilhas das Índias Ocidentais. Os

escravos no Brazils foram repreendidos por sua compulsão pelo roubo e pela mentira,

que parecem ser os vícios de sua condição por toda parte. Essa condição é hereditária

pela da mãe e não se restringe à cor. Havia muitos no Rio nesse estado, de todos os tons

entre preto e branco. Os africanos pareciam alegre e ativamente dispostos, facilmente

conciliados com sua situação, aproveitando por completo qualquer parcela de prazer que

por acaso chegasse a seu alcance. Eles raramente buscavam em intoxicações um meio

de evitar comoções ou a proposta de sufocar reflexões sobre sua miséria. Gostavam

muito de dança e música e os condutores negros Rio ficavam, nos intervalos de lazer,

muitas vezes com ouvidos a brincar com seus violões. Muitos escravos eram

propriedade da coroa, dos quais cerca de dez mil eram usados nas minas de diamante,

onde uma pedra fora recentemente achada que, diz-se, é maior e mais valiosa que
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qualquer uma que a Imperatriz da Rússia tenha comprado, ou, com efeito, que tenha até

então sido descoberta. Vários escravos estavam também anexados a conventos. Os

Beneditinos sozinhos tinham mil em suas plantações. Os monges dessa ordem, muito

opulentos, praticaram ofícios de caridade, mas deleitavam mais dos de hospitalidade.

Eles pressionaram os intérpretes de chinês que pertenciam à embaixada, padres da

mesma religião, a residirem com eles no convento durante sua estada no Rio e os

entretiveram nobremente. Os padres beneditinos tiveram a oportunidade, nos seus

próprios escravos, de observar que a cria da relação entre negros e brancos eram

geralmente dotada de muita inteligência e ingenuidade. Eles criavam alguns desses

cuidadosamente e os instruíam com tal sucesso, que pensavam não mais ter obrigação

de enviar pessoas às universidades de Portugal para educação literária. Esses freis

mencionaram, com certo ar de triunfo, que uma pessoa de raças misturadas foram

recentemente promovidas à cátedra erudita em Lisboa.

Os habitantes nativos do Brazils não foram julgados como redutíveis a um estado

de escravidão ou mesmo aos hábitos domésticos da sociedade civilizada. Crianças de

alguns desses brasileiros foram alojadas junto às famílias portuguesas e esforços pouco

freqüentes foram conferidos a sua educação, [por motivos de curiosidade especulatória,

bem como de benevolência e humanidade]. No entanto, são tão incorrigíveis, diz-se,

como confirma sua natureza, que eles constantemente voltavam a seus hábitos originais

da vida selvagem sem conservar nenhum dos princípios que possam controlar suas

paixões e caprichos. Essas pessoas, embora pobres, raramente procuravam trabalho, e

eram raramente cobiçadas pelos portugueses, exceto para remarem nos barcos, coisa em

que eram notavelmente habilidosos. Quanto a suas pessoas, eram em geral um tanto

medianos, musculosos, robustos e ativos, de cútis marrom-claro, lúgubres, fortes, de

cabelos lisos, com muito pouca barba e grandes olhos escuros que não demonstravam
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sinal algum de imbecilidade. Suas fisionomias também não remetem a traço algum de

malvadeza ou vulgaridade, pelo contrário: seus olhares e expressões eram inteligentes e

distintos. Eles pareciam achar um irresistível encanto do desfrute da liberdade sem

limites; e alimentando, provavelmente, uma antipatia hereditária e implacável aos

invasores de sua terra, afastavam-se dos consideráveis territórios em que estavam

instalados os portugueses, mas massacravam indivíduos sem remorso sempre que os

encontravam isoladas e desprotegidas. Boa parte da costa entre Rio e Bahia ainda estava

habitada ou frequentada por eles, circunstância que inibia qualquer comunicação por

terra entre essas duas localidades.

Nas proximidades da Cidade do Rio, as estradas não eram transitáveis por muitas

milhas para carruagens. Em uma excursão da cidade em direção oeste feita pelo Sr.

Barrow e dois outros cavalheiros da embaixada, acompanhados por um habitante

português do Rio, pareceu que pouco esforço havia por lá em relação ao cultivo do solo

ou desenvolvimento da região. Consistia principalmente em cultivar vegetais para os

brancos, e arroz e mandioca para os negros. Supõe-se que o trigo cresça em outra parte

do Brazils, com um aumento além do que se sabe na Europa. O moinho de milho usado

por eles era uma construção tão simples que vale a pena descrevê-la. Um deles fora

construído em um riacho próximo à floresta que os cavalheiros dessa comitiva

intensionavam penetrar: tratava-se de uma roda de poucos pés de diâmetro, posicionada

horizontalmente muito abaixo da corrente do riacho, como descesse um plano muito

inclinado, que recebia água em sulcos, dez ou doze no todo, oblíquos na borda superior

da roda para que a mesma desempenhasse um rápido movimento rotatório, enquanto sua

haste vertical, que passava por uma abertura no centro de um moinho sobre a roda, mas

de estreito diâmetro, encontrava-se fixada em um moinho menor que, forçado a rodar

com o movimento da roda e da haste pendente, encaixava-se entre ela e a pedra maior
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de baixo, sendo o grão introduzido entre eles por uma tremonha. Assim, por meio de

uma roda, era produzido o efeito, que é geralmente o resultado de um maquinário muito

mais caro e complicado. Diz-se que um moinho similar está em uso na Crimea31.

Estima-se que a floresta já mencionada abunde em palmeiras e outros vegetais que

crescem ao tamanho de árvores, além de alguns que nunca foram observados pelos que

então estavam a viajar pela mata. Deles há de esperar-se que uma descrição completa

logo apareça em um trabalho botânico sobre as plantas dessa região, o que já fora

prometido por um frei franciscano que mora há muito no Rio e dá o nome de Flora

Fluminensis a sua intencionada publicação. No momento, embora sua raiz esteja já por

longo tempo em uso como um valioso artigo medicinal, ainda não se sabe precisamente

a que a que classe, ou tipo, ou espécie do sistema botânico ela pertence. A mando de um

dos cavalheiros da embaixada, um mensageiro fora enviado a St. Catharine para buscar

um espécime dessa planta. O que fora trazido foi uma planta herbácea de cerca de três

pés de altura com um único talo e folhas em forma de lança, mas, como naquele

momento não havia flor nem semente, seu caráter próprio não pôde ser definido.

Havia no Rio um coletor de pássaros e insetos que, dentre outros interessantes

artigos, tinha a palamedea com uma dura unha ou esporão em cada flexão de suas asas e

um chifre de cerca de seis polegadas de comprimento na parte frontal de sua cabeça; um

pássaro raramente visto nas vitrines da Europa. O tamanho e a intensa cor de muitas

flores pela floresta afora e a colorida plumagem dos pássaros que às vezes eram vistos

eram impressionantes. A floresta, conforme se ouve, tem muitas cobras, algumas

extremamente grandes e formidáveis. Mas seu assovio faz com que o ouvinte fique em

guarda; caso não forem provocadas, raramente atacam. Nenhum som, porém, pareceu

alarmar esses viajantes. As pessoas da região circulam, é verdade, por lugares com total

31 Região da atual Ucrânia. (N. T.)
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indiferença em relação à segurança. Suas mentes são pouco afetadas pela apreensão de

um mal, mesmo que este esteja perto delas e que dele quase sempre se fale, pois elas

nunca o experimentaram: da mesma forma como na Europa o perigo da mordida de

animais danados não perturba os pensamentos e nem interrompe as ocupações ou

divertimentos dos mais expostos a tal calamidade, não importa quão freqüentes sejam

suas terríveis instâncias em determinada época. A floresta acima descrita dava no vale

cultivado de Tijouca era cercada por todos os lados por montanhas, exceto em sentido

sul, onde uma pequena abertura admitia um braço do mar. O vale recebia água de um

límpido córrego que, logo ao adentrá-lo, se precipitava em magnífica cascata por um

grande bloco de granito. Muito pouco trabalho parecia necessário nas plantações da

Tijouca. Era comum deparar-se com índigo, mandioca, café, cacau, canas de açúcar,

bananeiras, laranjeiras e limoeiros crescendo promiscuamente, e algumas

espontaneamente, em um espaço de vinte jardas quadradas. O café e o índigo eram os

objetos de principal atenção. A temperatura do vale era demasiado quente devido a sua

situação de confinamento e ao reflexo dos raios de sol dos lados das montanhas, que

eram rochosas em muitas partes. Termômetros Fahrenheit por volta das quatro da tarde

marcaram, na sombra, oitenta e oito graus. A comitiva alojara-se na casa de um amigo

do companheiro português. Lá, eles foram tratados com hospitalidade e passaram a

noite. O calor do tempo excluiu qualquer necessidade de roupas de cama. Um capacho

de tecido limpo e um travesseiro elástico foram postos sobre uma plataforma um tanto

acima do chão, e lá repousaram os hóspedes, sem nada que os cobrisse além de roupas

de dormir. Muitos distritos do governo do Rio produziam algodão, açúcar, café, cacau

ou chocolate, arroz, pimenta e tabaco em grande abundância. O Rio Grandé rendia

grande quantidade de excelente trigo. A plantação de uvas crescia em total perfeição,

mas não se deixa espremer a uva para o vinho, já que tal processo poderia interferir na
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venda o mesmo artigo oriundo de Portugal. No geral, o Brazils era dividido em oito

governos independentes, além do Rio de Janeiro, do qual o governador levava apenas o

nome de Vice-rei do Brazils. Os outros eram os do Para ou Amazona, Maragnon,

Fernambucca, Bahia, Santo Paulo, Matto Grosso, Minas Geraes e Minas Goyaves.

Antigamente, Bahia dos Todos os Santos era a sede do governo e principal mercado

para comércio no Brazils, mas o descobrimento e desenvolvimento de minas de ouro e

diamante a cerca de cem léguas do Rio de Janeiro, com ligação direta com o porto, deu

a este governo marcada preponderância. Mas todas as províncias estavam crescendo

rapidamente em opulência e importância. Elas manufaturavam, ultimamente, vários dos

mais necessários artigos de seu próprio consumo, e sua produção era tão grande, que a

divisão do comércio já começara e estar a seu favor.

Na administração do Marquês de Pombal, por muito tempo primeiro ministro em

Portugal, as colônias foram livradas de alguns monopólios e restrições que haviam

contribuído para empobrecê-las. A situação fora a novamente acusado pelas colônias

por inveja de seu atual progresso financeiro e, conseqüentemente, poder e

independência. Já havia um empenho no sentido de sufocar e reprimir tais idéias por

meio de novas normas restritivas e prejudiciais. Mas as pessoas começaram a

considerarem-se como crianças demasiado robustas para serem estranguladas no berço e

a pensar que a coroa de Portugal deveria ou transferir o trono de seu império para o

Brazils, ou deixá-lo seguir seu caminho para revelar e exercer seus poderes nativos, sem

influência da autoridade ou repressão do terror de um cetro distante. Os colonos

demonstraram um interesse de grau incomum no progresso da Revolução Francesa,

como se previssem a possibilidade de um evento similar entre eles. Assim era, no

entanto, antes dos relatos dos horrores sangrentos que ocorreram no processo: devido a

eles, qualquer pretensão de seguir esse exemplo fora eliminada.
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O projeto de transferência do trono dos limites de Portugal até o Brazils foi com o

Marquês de Pombal seriamente contemplado, quando a região fora invadida por forças

espanholas em 1761 e cálculos foram feitos, e precauções tomadas, para contar os

navios necessários para transportar pelo Atlântico a família real com os principais

oficiais da corte e seus vários membros. Esse projeto desapareceu com o perigo que o

justificara e o Brazils continuou a ser considerado uma colônia destinada,

exclusivamente, a enriquecer sua metrópole.

As taxas que os representantes de Portugal impunham sobre as importações de

bens de Lisboa e Oporto32 no Rio de Janeiro eram de vinte por cento do valor de cada

artigo. As principais taxas pagas em Lisboa sobre os produtos do Brazils eram as

seguintes: sobre o ouro, 1%; café, 8%; açúcar, arroz e peles, 10%; índigo, 20%; madeira

em pranchas, 17%. Todo o tipo de madeira, comumente chamada de “vermelha” ou

Brazil wood33, e também todo tipo de lenha para navios era reivindicado como

propriedade da coroa. Um quinto de todo o ouro extraído das minas era exigido pelo

governo e quando quer diamantes fossem achados em uma mina de ouro, não era mais

permitida a procura por tal metal lá, sendo todas as minas de diamantes confiscadas

como pertencendo exclusivamente à coroa. Toda manufatura dentre eles era, conforme

se diz, desencorajada pelo governo, embora muitas já estivessem estabelecidas. Tal foi a

mudança desempenhada recentemente nas mentes dos homens de lá, da qual alguns

nobres portugueses desdenharam e desconsideraram. Um homem de grande categoria

recentemente promoveu um cultivo de arroz perto do Rio no qual sessenta escravos

foram empregados para na preparação desse grão para consumo. Ele foi um oficial

militar e não poderia ter tido mais prazer ao mostrar a evolução de seus soldados às

32 Cidade do Porto. (N. T.)

33 Pau Brasil. (N. T.)
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armas do que o que ele sentira ao mostrar os moinhos nos quais ele retira dos grãos de

arroz a película neles aderente. Porém, não havia nada especial nesse método além do

uso de areia de silício, cujos ângulos pequenos e agudos ajudam, acredita-se,

materialmente na operação. Por fim, a areia era facilmente separada do grão por meio de

sieves com orifícios largos o suficiente para que a areia por eles passe, mas

impenetráveis para os grãos de arroz. O mesmo cavalheiro educou seu filho mais velho

para o comércio, provavelmente a mais importante profissão no Brazils, mas para qual

pareceria não haver inclinação. O comércio já estava se impondo aos muitos

impedimentos que lhe surgiam de casa, e muitos trabalhos mecânicos passavam a ser

exercidos.

O povo do Rio fora recentemente proibido de trabalhar até mesmo o ouro de suas

próprias minas, e as ferramentas e instrumentos usados pelos artífices para este fim

foram tomados e confiscados pela mão forte do poder arbitrário. Ainda assim, apesar

dos monopólios, proibições e severas taxas, dizia-se que a renda total do Brazils não era

maior do que um milhão de libras esterlinas, do qual os gastos do governo consomem

cerca de um terço. As taxas eram violentamente sentidas, principalmente pelas

províncias do interior, onde as obrigações de porte e trânsito aumentavam tanto o preço

de cada produto, que uma garrafa de vinho do porto, por exemplo, custa dez libras

esterlinas ao consumidor.

O espírito impetuoso das pessoas, pouco pacientes com as dificuldades sobre eles

impostas pela terra mãe, levou há pouco tempo a uma conspiração em Minas Geraes,

notável e de fato formidável, já que alguns dos principais oficiais do governo de lá,

tanto laicos como clérigos Gostavam muito de dança e música e os condutores negros

Rio ficavam, nos intervalos de lazer, muitas vezes, dela participaram. Parece que as

tropas enviadas de Portugal eram raramente ao fim chamadas de volta. Os oficiais civis,
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exceto o Vice-rei, tiveram também permissão para fixarem-se. Essas pessoas, embora

geralmente nativos de Portugal, logo mudavam sua feição original pela pátria-mãe por

um compromisso com a colônia, onde iriam passar o resto de seus dias e estiveram

tentados algumas vezes a sacrificar os interesses dos empregadores em nome dos seus

próprios. Suas visões sobre a presente ocasião foram descobertas a tempo de prevenir as

conseqüências inquestionavelmente fatais, mas achou-se necessário que um número

considerável de tropas manchasse da costa até o interior para manter a tranqüilidade:

uma boa política, bem como clemência, concentrou a punição capital somente em uma

dos conspiradores. Os demais foram banidos para as colônias portuguesas da costa da

África.

Qualquer que fosse dificuldade que os portugueses pudessem eventualmente

encontrar em segurar suas possessões americanas contra inimigos internos, parecia não

haver sinal de preocupação com um ataque estrangeiro. Sobre o Rio, o Capitão Parish

lembra que: “Portugal, pelo estado relativamente baixo de seus estabelecimentos

militares e marinhos, deve achar impraticável levar socorro a essa colônia distante após

engajar-se em uma guerra com qualquer poder europeu, e deve, portanto, prover para

sua defesa independentemente de qualquer esperança de maior assistência. As

construções mais bem erguidas talvez sejam insuficientes para corresponder a tal

proposta, pois, embora amplamente provida, não se poderia esperar que resistisse por

muitas semanas a um cerco bem conduzido e empreendido com a força adequada.

Talvez seja por essa razão que os portugueses não tenham construído aqui nada digno

de nota. As defesas do lugar consistem de vários pequenos fortes e baterias destacados

uns do outros, mas de tal modo dispostos que arremessariam qualquer impedimento em

qualquer direção em um inimigo no momento em que esse adentrasse o porto na suas

subseqüentes investidas na costa. Se ele, porém, tiver sucesso em ambas as situações, o
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estabelecimento militar está tal forma disposto que seria possível, se bem posicionado,

encará-lo no campo. Esse estabelecimento consiste de dois esquadrões de cavalaria, dois

regimentos de artilharia, seis regimentos de infantaria, dois batalhões de milícia

disciplinada, além de mais de duzentos negros livres disciplinados, fazendo um total de,

no mínimo, dez mil homens, exclusivamente de uma milícia muito numerosa, mas

indisciplinada, dos quais uma proporção considerável está na cidade e em seus

arredores. A entrada do porto, cuja distância entre um ponto e outro mal chega a uma

milha, é repleta de baterias pesadas. Os navios, reagindo a um ataque, teriam que

trabalhar sob a desvantagem de uma ondulação ocasionada pela barreira que cruza,

ainda que por fora, a boca do porto. O forte de Santa Cruz é trabalho de peso e principal

defesa do porto. Sua altura média está entre vinte e quatro e trinta pés. Ele acumula

vinte e três armas viradas para o mar e trinta e três para o oeste e para o norte. Situa-se

no ponto baixo de uma rocha lisa do qual está separada por uma fissura de dez ou vinte

pés de largura. As armas do forte de Santa Cruz e de outros atiraram quando do

aniversário da rainha de Portugal e, pelos seus relatos, foram considerados peças

pesadas, não menos que talvez 24 libras. A defesa da cidade do Rio parece depender,

principalmente, das construções em Serpent Island. Sua parte mais alta, que mira a

cidade, está cerca de oitenta pés acima da água. Nela está construído um pequeno forte

quadrado. A ilha baixa gradualmente do lado leste até o nível da água, parte ocupada

por uma linha de pedra irregular com flancos dispersados. Ela é, porém, baixa em

alguns trechos não mais que oito pés sobre a rocha. O comprimento da ilha é de cerca de

trezentas jardas: acumula quarenta e seis armas, vinte das quais miram o sul e o sudeste,

e o resto mirando os pontos opostos. A parede, sendo agora construída à frente da

cidade, possibilitará boa linha para mosquetes e armas leves.
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Qualquer que seja o destino político do Rio de Janeiro, sua aparência natural

sempre atrairá atenção. Ela sem sombra de dúvidas apresenta-se marcante à vista. Seu

porto, montanhas, florestas e rochas parecem estar sobre escala elevada. Suas produções

florescem com o vigor e o frescor da juventude. Nada parece descoberto, árido ou

pútrido.

O Dr. Gillan notou que “as altas rochas cônicas na entrada do porto do Rio, bem

como as colinas que o cercam, eram todas de granito. Cerca de duas milhas para dentro

do porto, do lado oeste, havia uma alta rocha inteiramente composta por massa

colunares, lembrando basalto. Estavam sobre argila. Em todas as pedreiras de granito

era achado reclinado sobre argila e areia. Havia três tipos de granito aqui. O primeiro de

cor avermelhada, liso e quebradiço. O segundo, de cor azul-escura, mais dura e de

textura mais densa; e o último, de brilhante cor esbranquiçada, contendo muita mica, de

textura lisa e impassível de bom polimento.

Os senhores da embaixada, em suas observações, dispuseram de maior liberdade

do que é geralmente permitido no Rio a qualquer estrangeiro. O Vice-rei enviou sua

barca para transportar aqueles que estavam no porto e dispôs-se a qualquer outra

gentileza em seu poder. Ele demonstrou desejo de mostra todos os traços de respeito e

atenção para com o Embaixador, que foi por ele recebido ao desembarcar com honras

distintas. Ele também providenciou acomodações apropriadas para o Embaixador e sua

comitiva, bem como ofereceu um guarda para acompanhas sua pessoa. Sua Excelência,

que esteve muito indisposta ao mar, melhorou ao passo de uma noite, ansioso por

chegar a seu destino, mesmo que distante, voltou ao barco antes de os barcos estarem

completamente reabastecido com tudo necessário para a seqüência da viagem. O agente

português, porém, fez tudo rápida e prontamente. Madeira, água e provisões foram

embarcadas em tamanha quantidade, que não seria necessário parar no Cabo da Boa
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Esperança, possibilitando aos navios a continuidade de suas rotas, com certa delonga ou

desvio, até os mares chineses. Levantaram âncora no dia 17 de dezembro de 1792.

Navios a sair do Rio de Janeiro raramente se empenham fora do porto contra o

vento que sopra do mar, mas movem-se nas manhãs, com ajuda da brisa do continente,

no momento em que a massa de água do porto, que aumenta devido ao vento marítimo à

noite, baixa. Esse refluxo é com frequência mais forte que o vento. Seu curso é ao longo

das baías do lado leste e chega ao ponto do Forte de Santa Cruz. The Lion foi levado

àquela parte da corrente na qual esse refluxo corre com grande impetuosidade. O navio

seguiu direto em direção à rocha e, se tivesse continuado nesse sentido, ter-se-ia

chocado contra ela. O alerta instantaneamente se espalhou entre aqueles que melhor

poderiam julgar a iminência do perigo. Um dos oficiais deixou escapar que “há um fim

para a expedição”. Para aqueles cujos corações tiveram compaixão, o que era de fato o

caso da maior parte das pessoas embarcadas nessa tarefa, nenhum espetáculo poderia

ser mais aflitivo do que o prospecto do agora exibido, nem nenhuma conseqüência mais

dolorosa do que o que se previa seguir. O navio se aproximava tanto da rocha que

parecia já estar no embate das águas do mar, ou nas ondas que quebram na costa,

quando, felizmente, a âncora fora baixada, segurando-o e salvando-o. A embarcação

fora rebocada por barcos. Ao aproximar-se da rocha, não parecia estar exatamente

perpendicular, mas sim que a parte lateral do navio havia sofrido algum dano, mas sem

que as querenas tocassem o fundo.
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Anexo 5

Reprodução da lista dos tripulantes da expedição de Lord Macartney conforme
consta na publicação de Aeneas Anderson (1795)34.

34 Esta publicação foi disponibilizada em formato digital pela Universidade Bamberg, Alemanha, de
modo que seu conteúdo pode ser reproduzido, mas não modificado.
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