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RESUMO 
 

CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS DO NEGRO EM RELATOS DE VIAGENS 
ALEMÃES NO RIO DE JANEIRO OITOCENTISTA. 

 
Rafael Chaves Santos 

 
Orientador: Prof. Dr. Luiz Barros Montez 

 
 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar em Linguística Aplicada, Instituto de Letras, da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Linguística Aplicada. 

 
Os relatos de viajantes europeus no Brasil do século XIX têm sido objetos de análise 

de inúmeros estudos historiográficos. Contudo, estes estudos limitam-se a examinar apenas os 

seus conteúdos “históricos”, isto é, os “acontecimentos” e “personagens” contidos nestas 

narrativas, desconsiderando a linguagem e as questões discursivas como problema específico, 

que diz respeito inclusive à própria constituição de seus objetos históricos. Este é o caso, por 

exemplo, dos negros naqueles relatos, que, mais do que meras reproduções da realidade, são 

construções discursivas determinadas por fatores linguísticos específicos. O presente estudo 

analisa as representações dos negros no Rio de Janeiro do século XIX em relatos de viajantes 

de língua alemã, mas tomando estes discursos como práticas sociais concretas que buscavam 

interagir com outras práticas sociais e modificá-las dentro do contexto onde foram produzidas. 

Para isso, toma como base a proposta teórica tridimensional presente em Fairclough (2001), 

bem como a metodologia apresentada em Pratt (1999), que propõe uma abordagem dos 

relatos de viagem enquanto práticas discursivas específicas. Desta forma, a dissertação 

procura evidenciar as estratégias de construção textual destes relatos como práticas 

ideológicas em um contexto histórico determinado. Observa-se, em perspectiva comparativa, 

como estes relatos têm um traço ideológico comum, derivado de um olhar etnocêntrico 

próprio da burguesia européia expansionista, que constrói discursivamente grande parte da 

população do Rio de Janeiro como seres inferiores e frequentemente animalizados. 

 

Palavras-chave: século XIX, viajantes de língua alemã, discursos, ideologia, negros. 

 
 

Rio de Janeiro 
Agosto de 2010 
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ABSTRACT 

 
DISCURSIVE CONSTRUCTIONS OF BLACK GERMANS IN TRAVELLING 

NARRATIVES OF THE NINETEENTH-CENTURY IN RIO DE JANEIRO 
 

Rafael Chaves Santos 
 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Barros Montez 
 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar em Linguística Aplicada, Instituto 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 reports of European travelers in Brazil in the nineteenth-century has been the 

subject of analysis of numerous historical studies. However, these studies are limited to 

examining only its content "historical", if the "events" and "characters" contained in these 

narratives, ignoring the language and discursive issues specific problems, including with 

respect to the constitution itself of their historical objects. This is the case, for example, of 

black people in those reports, that more than mere reproductions of reality, they are discursive 

constructions established by specific linguistic factors. The present study examines the 

representations of black people in Rio de Janeiro in the nineteenth century travelers' accounts 

of the German language, but taking these speeches as concrete social practices that sought to 

interact with other social practices and modify them within the context where they were 

produced. For this, the proposal builds on this theoretical three-dimensional proposition given 

by Fairclough (2001), and the methodology presented by Pratt (1999), which proposes an 

approach to the travel accounts as specific discursive practices. Thus, this dissertation tries to 

highlight the strategies of textual construction of these stories as ideological practices in a 

given historical context. It is observed in comparative perspective, showing how these reports 

have a common ideological trait, derived from a very ethnocentric gaze of the European 

bourgeoisie expansionist discourse that constructs a large population of Rio de Janeiro as 

inferior beings and often animalistic. 

 
Key-words: nineteenth century, travelers from the German language, speaches, ideology, 
blacks. 
 

Rio de Janeiro 
Agosto de 2010 
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1 – I�TRODUÇÃO 

 

A pesquisa que é apresentada neste trabalho se originou do meu olhar crítico em 

relação à invasão cultural a que nós brasileiros estamos sujeitos há muitos anos. Este meu 

posicionamento me levou a uma busca mais aprofundada, através de leituras, já durante a 

graduação, a respeito do etnocentrismo. 

Posteriormente, em conversas com meu orientador, que à época já realizava uma 

pesquisa que tratava deste mesmo tema e, simultaneamente, traduzia relatos de viagem de 

europeus para a Biblioteca Nacional, me chamou à atenção a questão dos negros no Brasil e 

seus estereótipos presentes nestes relatos de viagem. 

Entretanto, não havia, e pode-se afirmar que ainda não há pesquisas que tratem, 

concretamente, destes estereótipos do ponto de vista da análise do discurso. Esta lacuna entre 

história e linguagem, que existe e vem apenas de alguns anos para cá, sendo preenchida, foi 

determinante para a escolha deste tipo de pesquisa. 

Era, contudo, necessário ainda encontrar na pesquisa um foco específico de trabalho. 

Por isso, escolhi restringir o corpus de meu trabalho a relatos de viagem em língua alemã, 

uma vez que me graduei em português-alemão e tenho domínio deste idioma.  

Iniciei minha pesquisa com um estudo sobre a vida de Carl F. P. von Martius, que 

esteve no Brasil em 1817, acompanhando a vinda da Arquiduquesa Leopoldina. Este viajante 

publicou algumas obras sobre o Brasil, como a conhecida Flora brasiliensis, em 1829, e o 

relato de viagem juntamente com Johann Baptist von Spix, no ano de 1831. Partindo deste 

viajante e suas obras, notei que passaram pelo Brasil, após sua descoberta, diversos viajantes 

das mais variadas nações e que, principalmente no século XIX, após a vinda da família real 

portuguesa, este número aumentou consideravelmente. Estes se dirigiam para o Brasil, 

principalmente, para conhecer melhor este país continental, sua fauna, flora, assim como seus 

habitantes, principalmente os índios e os escravos. 

Prossegui, portanto, na leitura de algumas obras, escritas por estrangeiros e 

principalmente os relatos de viagem. As opiniões e visões do europeu a respeito da população 

brasileira deixavam-me cada vez mais curioso e, ao mesmo tempo, intrigado, pois percebi que 

algumas destas opiniões ainda hoje são reproduzidas pelos europeus sobre nós e também por 

nós mesmos como brasileiros. Além disso, percebi que estas opiniões eram carregadas do 

olhar eurocêntrico, um olhar que coloca o europeu como elemento central, como padrão e 

modelo a ser seguido e encara as culturas não européias de forma exótica ou de modo 
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xenófobo. Essa era uma característica marcante do século XIX na Europa que se desenvolvia 

econômica e cientificamente e permanece hoje muito forte não só na Europa como nos EUA. 

Para poder estudar melhor este assunto, com ênfase na maneira como estes 

estrangeiros descreviam o Brasil e seu povo, ou seja, me atendo fundamentalmente à 

linguagem em uso, resolvi, no final do ano de 2007, me inscrever no curso de mestrado em 

Lingüística Aplicada na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Minha proposta de pesquisa restringiu-se ao olhar dos viajantes de língua alemã que 

vieram ao Brasil no século XIX e emitiram opiniões a respeito da população brasileira. No 

início do ano de 2008, o projeto de pesquisa sofreu sua primeira modificação, em termos da 

escolha do corpus, e passou, então, a tratar apenas dos viajantes de língua alemã que vieram 

ao Rio de Janeiro no século XIX. Por fim, após ouvir a opinião do meu orientador, de 

diversos professores e de colegas modifiquei mais uma vez a pesquisa, que passou a tratar de 

uma parte da população e não mais de toda ela. O foco final e definitivo passou a ser agora as 

construções discursivas sobre os negros no Rio de Janeiro do século XIX em relatos de 

viagem. 

A pesquisa, que ora apresento, se propõe a analisar estes textos sob uma diferente 

perspectiva de trabalho, qual seja, tratar o relato dos viajantes de língua alemã como uma 

prática discursiva. A abordagem que faço destas obras não visa a um levantamento de dados, 

nem se trata de uma pesquisa para descobrir novos “fatos” históricos, se considerarmos um 

“fato” como acontecimento fechado e acabado, à espera de quem o “descubra”. Ela se propõe 

a reconstruir os discursos sobre o passado, através de novos recortes, novas angulações, nas 

quais o próprio evento discursivo é repensado como evento histórico. Ao fazer isso, proponho 

um novo diálogo entre este passado e o presente, inclusive trazendo à tona a maneira como 

estes discursos serviram para construir imagens dos negros na atualidade, e pondo em relevo a 

relação dialética destes discursos com a sociedade. 

Esta pesquisa analisa, então, o olhar de viajantes de língua alemã que estiveram no Rio 

de Janeiro do século XIX, propriamente entre os anos de 1808 e 1888, e que neste processo de 

interação produziram textos escritos sobre suas viagens. Esta análise necessita, portanto, de 

uma base teórica que conceba a linguagem não apenas como um instrumento de transmissão 

de conhecimento ou de “dados” simplesmente, mas que vá além e veja a linguagem ela 

própria como uma prática social que constitui estes “dados”, que interage e modifica outras 

práticas sociais dentro do contexto onde ela se encontra. Por isso, na análise das obras 

selecionadas foi utilizada a Análise Crítica do Discurso (ACD) como base teórica 

fundamental, já que esta se propõe a 



 14 

estudar a linguagem como prática social, considerando, para tanto, o papel crucial do 
contexto; interessar-se pela relação que há entre linguagem e o poder; ocupar-se, 
fundamentalmente, das análises que dão conta das manifestações das relações de 
dominação, poder e controle através da linguagem. (PEDROSA, 2007, p. 32). 

 

As obras de viagem serão inicialmente examinadas em função das três dimensões nas 

quais os textos foram realizados, tal como elas são propostas em Fairclough (2001), ou seja, 

como objetos textuais com características formais específicas; a produção, distribuição e 

consumo em relações contextuais particulares; e analisados dentro de um contexto social e 

econômico mais amplo que os transforma, mas que por eles também é dialeticamente 

transformado. 

A pesquisa se propõe a analisar as construções discursivas dos relatos de viajantes 

alemães e as identidades construídas através destes discursos no Brasil no século XIX com 

vistas ao complexo de questões contemporâneas que enfeixam a problemática da relação entre 

as construções identitárias no Brasil e a linguagem. Desta forma propõe um diálogo entre o 

leitor contemporâneo e os textos em questão. O que é proposto é uma ressignificação das 

construções discursivas presentes nos relatos de viagem, vistas como efetivas ações sociais 

desenvolvidas pelos viajantes e que impregnaram profundamente a maneira como nós 

próprios ainda hoje nos enxergamos e nos reconhecemos enquanto sociedade. 

Trata-se, portanto, de uma abordagem de análise do discurso aplicada a estes textos 

que tem por finalidade fazer o leitor compreender melhor não só os textos em si, mas também 

as práticas discursivas e sociais do nosso tempo. 

Esta pesquisa se justifica primeiramente pelo fato de que alguns elementos centrais 

destes discursos tenham sido assimilados e sejam ainda hoje reproduzidos como discursos 

identitários imanentes, autóctones, quando na verdade expressam motivações ideológicas 

claramente eurocêntricas e importadas; e também por ser um trabalho de análise do discurso 

que objetiva gerar um diálogo ativo entre o presente e o passado, assim como procura 

preencher uma lacuna nos estudos sobre este assunto com essa abordagem discursiva, uma 

vez que 

 

a análise crítica do discurso trata de evitar o postulado de uma simples relação 
determinista entre textos e o social. Considerando que todo discurso é um objeto 
historicamente produzido e interpretado e que as relações de dominação são 
legitimadas pela ideologia de grupos poderosos. (Wodak, 2007). 

 

Com vistas a um melhor detalhamento na análise de uma das três dimensões do 

discurso propostas por Fairclough (2001) isto é, do contexto das práticas discursivas, utilizo 



 15 

como moldura teórica igualmente fundamental para este trabalho a obra de Mary Pratt (1999) 

Os Olhos do Império: relatos de viagens e transculturação. Conceitos como “zona de 

contato” e “anticonquista” são funcionalizados para uma melhor compreensão do processo de 

produção textual, de circulação e de recepção (leitura) dos relatos de viajantes analisados. 

Esta proposta de pesquisa buscou com o recurso da análise crítica do discurso dar um 

novo tratamento às obras de viagem que tratam do Rio de Janeiro e seus habitantes, com o 

objetivo de trazer à tona ideologias comuns presentes na linguagem dos escritores-viajantes e 

que, através de uma perspectiva historiográfica “convencional” – ou seja, numa visão que se 

restrinja a levantar fatos e acontecimentos presentes nos relatos – não são percebidas ou 

consideradas, já que o que está em jogo não é a maneira como se diz algo, mas apenas o que 

está sendo dito. Desta forma, a teoria de Fairclough, apoiada pela abordagem de Pratt, supre 

esta lacuna de maneira a desvendar o padrão ideológico presente na linguagem destes textos. 

Neste trabalho vamos nos referir em diversos momentos ao termo ideologia. Desta 

forma, para que se evite algum mal-entendido, optamos por apresentar previamente nosso 

sentido deste termo. Utilizamos, então, ideologia como: “O universo dos produtos do 

‘espírito’ humano [...] e, igualmente, de formas de consciência social” (FARACO, 2003, p. 

46). 

O capítulo inicial, intitulado “Prática discursiva”, apresenta a teoria de análise 

lingüística e os conceitos de Fairclough (2001), traz também outras fontes da chamada análise 

crítica do discurso, doravante ACD utilizadas nesta pesquisa, assim como desenvolve os 

conceitos de “zona de contato” e “anticonquista” de Pratt (1999). Este capítulo é subdividido 

em duas partes: “Fairclough e a ACD”, no qual trato do discurso como prática social com 

ênfase nos conceitos de Fairclough e os estudos da ACD; a segunda parte, intitulada “Os 

olhos dos viajantes” trata, por sua vez, do discurso conforme os conceitos presentes em Pratt 

(1999). 

A parte seguinte do trabalho é denominada de “Relatos de viagem” e traz um breve 

panorama do que são relatos de viagem, com ênfase nos relatos de viagem de língua alemã do 

século XIX. Este capítulo se subdivide em “Relatos de viagem como texto”, no qual 

apresentamos e analisamos as principais formas textuais que compõe estes livros de viagem; 

“Relatos de viagem como prática social”, onde veremos como o texto do viajante se relaciona 

com o contexto social e a relação existente entre linguagem e sociedade, buscando especificar 

“a natureza da prática social da qual a prática discursiva é uma parte, constituindo a base para 

explicar por que a prática discursiva é como é, e os efeitos da prática discursiva sobre a 

prática social” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 289); “Relatos de viagem: circulação e leitura”, no 
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qual, com base na teoria de Fairclough, buscamos o possível contexto de circulação e leitura 

destas obras; e “Relatos de viagem como verdade”, onde analisamos as estratégias destes 

viajantes-escritores na tentativa de dar veracidade as afirmações presentes em seus textos. 

O capítulo que se segue, intitulado, “Viajantes de Língua Alemã no Rio de Janeiro 

(1808-1888)” apresenta todo o processo que foi realizado para se chegar ao número de obras e 

viajantes trabalhados na pesquisa. Apresenta-se também os critérios de seleção e seus 

motivos. Um subitem deste capítulo, intitulado “Estereótipos”, divide-se em quatro partes, 

tendo por critério o número de recorrências destes estereótipos. Nestas sub-seções foram 

feitas simultaneamente as análises textuais que confirmam a força destes estereótipos. 

Um breve estudo biográfico de cada viajante se encontra no anexo, no qual, sempre 

que possível, serão dadas informações como a origem, nascimento e morte, época que esteve 

no Brasil (Rio de Janeiro), obras publicadas sobre o Brasil e também a principal ocupação de 

cada viajante. 

É necessário, a título de encerramento desta introdução, esclarecer que esta pesquisa 

não tem por objetivo tratar especificamente da presumida relação entre os estereótipos do 

negro, postos em circulação pelos viajantes europeus, e sua possível assimilação e veiculação 

pelos brasileiros na contemporaneidade. Tal tarefa será desenvolvida posteriormente, em um 

trabalho mais abrangente. Na presente pesquisa trata-se tão somente da análise dos relatos em 

questão enquanto práticas sociais e discursivas nas quais os atores, por restrições 

metodológicas determinadas basicamente pelo escopo de um trabalho de Mestrado, encerram-

se cronologicamente nos limites do século XIX. 
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2 – PRÁTICA DISCURSIVA 

 

A intenção fundamental que preside este trabalho é entender o discurso como uma 

prática, uma ação social, perceber o seu alcance dentro de um determinado contexto social. O 

objetivo desta dissertação, portanto, é circunscrever e analisar esta prática social específica, a 

saber, o discurso enquanto construção de estereótipos dos negros produzidos em relatos de 

viagem de falantes de língua alemã que estiveram no Rio de Janeiro do século XIX. 

 

 

2.1 A teoria de Fairclough e a ACD 

 

Antes de apresentar os tópicos contidos na análise do discurso de Fairclough e da 

Análise Crítica do Discurso (ACD) com os quais analiso os relatos de viagem, passo a 

justificar inicialmente a escolha e o emprego desta teoria como um todo. 

A teoria de análise do discurso da ACD e de seu principal representante, Fairclough, é 

um dos marcos teóricos básicos deste trabalho. A utilização da ACD se dá pela necessidade 

de uma abordagem teórico-metodológica que estude a linguagem de maneira transdisciplinar. 

Ao invés de focalizar problemas puramente acadêmicos ou teóricos, a ciência crítica toma 

como ponto de partida problemas sociais vigentes em cada época, e, assim, adota o ponto de 

vista dos que sofrem e analisa de forma crítica os que estão no poder. A ACD pode ser 

definida como campo fundamentalmente interessado em analisar relações estruturais, 

transparentes ou veladas, de discriminação, poder e controle manifestas na linguagem. O que 

se pretende é investigar criticamente como a desigualdade social é expressa, sinalizada, 

constituída e legitimada através do uso da linguagem (no discurso). Segundo Van Leeuwen, 

“A análise crítica do discurso está interessada em dois aspectos, no discurso como o 

instrumento de poder e controle, assim como no discurso como o instrumento de construção 

social da realidade” (1993, p. 207). 

Inicialmente, seguindo a conceituação de Fairclough (2001), é utilizado o termo 

discurso como uso da linguagem, isto é, como uma pratica social não individual. Conforme 

Fairclough, o discurso e a estrutura social estão envolvidos em uma relação dialética: 

 

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social 
que, direta ou indiretamente, o moldam e restringem. [...] O discurso é uma prática, 
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não apenas de representação do mundo, mas a de significação do mundo, 
constituindo e construindo o mundo em significado. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

 

Em sua obra “Discurso e mudança Social” (2001), Fairclough apresenta uma proposta 

de análise, que é estruturada em três dimensões: a que analisa o discurso como texto, em seus 

aspectos lingüísticos; como uma prática discursiva propriamente dita, ou seja, situada num 

processo de produção, circulação e consumo (leitura); e a que o analisa como uma prática 

social, mais ampla, entre outras, práticas políticas e ideológicas de diversas naturezas. 

 
 
 

 

 

 

 

Analisar o discurso como texto, segundo Fairclough (2001), significa analisar o 

vocabulário, a estrutura do texto, a gramática, a coesão, o tipo de texto, a coerência e a 

intertextualidade. 

A análise da prática discursiva abarcando a produção, a circulação e o consumo 

(leitura, interpretação) tem como objetivo evidenciar de que forma foram postas em 

circulação as obras escolhidas, a quantidade de edições das mesmas, para quem elas foram 

escritas e dedicadas. Em seu processo de elaboração o discurso envolve necessariamente pelo 

menos duas pessoas, o escritor e o possível destinatário (leitor), não existindo, portanto, um 

processo de produção individual. 

Grande parte dos relatos de viagem apresenta nas páginas iniciais uma dedicatória a 

príncipes ou àquelas pessoas que financiaram de alguma forma as viagens. Sabemos, 

entretanto, que estas obras não foram escritas somente para estes patrocinadores, mas também 

para um público leitor não explícito que tinha acesso a estes relatos. É necessário levar em 

conta que o processo de produção assim como o de consumo (leitura) ou interpretação são, 

conforme Fairclough (2001, p. 109), “socialmente restringidos pelos recursos disponíveis dos 

membros que são estruturas sociais efetivamente interiorizadas, normas e convenções, como 

também pela natureza específica da prática social da qual fazem parte [...]”. 

A terceira dimensão de análise, a do discurso como prática social, envolve dois 

importantes conceitos que são explicados a seguir: o conceito de ideologia e de hegemonia. 

PRÁTICA SOCIAL

PRÁTICA DISCURSIVA
(produção, distribuição, consumo)

TEXTO
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A definição do conceito de ideologia de Fairclough passa pela teoria de Althusser, que 

é apresentada de maneira resumida mais adiante. Assim como Fairclough (2001), entendemos 

ideologia como significações da realidade, algo material, que se constrói nas práticas 

discursivas e, desta forma, contribui para transformar, nos mais diversos sentidos, as relações 

sociais, principalmente relações de dominação e poder, entendendo que quem detém e exerce 

o poder é quem geralmente determina as idéias ou construções ideológicas. Afirmamos 

também que esses traços ideológicos estão presentes em todos os níveis de texto de uma 

maneira mais ou menos explícita. Na verdade, quanto menos perceptível for a ideologia, mais 

presente, neutralizada e assimilada ela se encontra. 

Já que a ideologia investe a linguagem de várias maneiras e em vários níveis. 

Fairclough busca uma abordagem orientada lingüística e socialmente com base na dialética 

entre as estruturas e os eventos. 

Fairclough esclarece que, em primeiro lugar, a ideologia e a conseqüente tomada de 

posição, seja autor, do leitor ou do analista do discurso, está presente em qualquer discurso, 

mesmo naquele chamado de “não ideológico”, pois este está, na verdade, comprometido com 

a manutenção de relações de dominação e poder através da naturalização destas práticas. Da 

mesma forma, não existe nem mesmo na mais “pura” ciência traço de neutralidade. Há 

sempre um comprometimento ideológico, em maior ou menor grau, seja ele explícito ou não, 

isto é, contra as práticas dominantes ou crítico com relação a elas, ou a seu favor (o chamado 

discurso “neutro”, que naturaliza) e mantendo estas práticas reinantes. 

Não há na ACD uma análise limitada pelo comprometimento necessário em termos 

ideológico e político; pelo contrário, esta tomada de consciência vai permitir ao analista 

(linguista) interpretar de maneira diversa o texto dentro das práticas sociais. Fairclough (2001, 

p. 121) lembra que mesmo quando o aspecto ou o comprometimento político não está claro ou 

explícito, isto não quer dizer que ele não exista. 

A visão do conceito de ideologia que apresentamos neste trabalho está em consonância 

com a de Fairclough, porque, assim como o linguista britânico, entendemos que este conceito 

está presente em todas as práticas discursivas e que vai agir de maneira significativa na 

constituição dos sujeitos. 

Resgatamos, agora, a visão de Althusser (1998), que ressalta três aspectos 

fundamentais relacionados à ideologia: a sua existência material – como prática discursiva 

(Fairclough, 2001, p. 116) –, a conclusão de que todo discurso é ideológico, e que, desta 

forma, vai contribuir diretamente na constituição dos sujeitos, e a existência de instituições 

(aparelhos ideológicos) onde as diferentes práticas ideológicas lutam dialeticamente entre as 
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demais práticas sociais pela posição hegemônica. Esses três aspectos sintetizam a maneira 

como o sentido das formas simbólicas (textos, imagens, ações, fala) inserido no contexto 

social serve para estabelecer e sustentar relações de dominação. Interessante, e ao mesmo 

tempo importante de se frisar, é igualmente o fato de Althusser afirmar que a categoria de 

sujeito é constitutiva de ideologia. Para ele “é preciso estar alerta para o fato de que, tanto 

aquele que escreve estas linhas como o leitor que as lê, são sujeitos, e por tanto sujeitos 

ideológicos, ou seja, o autor e o leitor destas linhas vivem espontaneamente ou naturalmente 

na ideologia” (ALTHUSSER, 1998, p. 94). 

A teoria de Althusser (1998, passim), entretanto, não pode deixar de ser criticada 

quando subestima a capacidade dos sujeitos de agirem em relação à ideologia, de terem uma 

posição crítica. A posição deste trabalho aqui defende uma posição dialética na relação entre 

práticas e sujeitos entendendo que as práticas sociais influenciam e, ao mesmo tempo, são 

influenciadas pelos sujeitos. Ou conforme Fairclough: 

 

os sujeitos são posicionados ideologicamente, mas são também capazes de agir 
criativamente no sentido de realizar suas próprias conexões entre as diversas práticas 
e ideologias a que são expostos e de reestruturar as práticas e as estruturas 
posicionadas. (2001, p. 121). 

 

Podendo não somente ter distintos posicionamentos em relação a uma determinada prática 

social, que vem acompanhada de um valor ideológico, mas também distintas interpretações 

influenciadas pelos vários aspectos que os compõem. 

A relação dialética entre o sujeito e a prática social (ideológica) está presente no 

momento em que o viajante-escritor produz o seu relato, assim como no momento em que o 

leitor lê a obra produzida. 

Outra visão do conceito de ideologia que é funcionalizada neste trabalho é a da própria 

ACD. Para a ACD a ideologia é vista como um aspecto da criação e manutenção de relações 

desiguais de poder. Com base em Thompson (2007, passim), a ACD estuda a ideologia 

presente nos discursos para entender como o significado é construído e transmitido através de 

formas simbólicas de vários tipos (Wodak, 2001). 

A focalização do conceito de ideologia deve levar em conta sempre à dialética entre a 

estrutura discursiva e a prática social, segundo a qual o mundo não é um conjunto de coisas 

acabadas, mas processos complexos em modificações e rearticulações ininterruptas. 

Ainda reafirmando o caráter ideológico de todos os discursos (textos falados e 

escritos, gestos etc), recorro aqui às palavras de Bakhtin (2006, p. 42), que sempre destacou a 
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importância do aspecto ideológico da palavra, e o fato de que a utilização desta nos textos 

implica necessariamente a atribuição de valores ideológicos aos mesmos. Bakhtin (2006, p. 

44), entretanto, foi além, e percebeu que os valores ideológicos estão necessariamente em 

constante luta dialética com o contexto social ao qual pertencem. 

Assim como a ideologia é algo que se constrói nas práticas discursivas, transformando 

as relações sociais, a hegemonia vai significar a manutenção destas transformações no que se 

refere à dominação de uma maneira de pensar (ideológica) sobre outra. 

O conceito de hegemonia utilizado por Fairclough (2001), presente neste trabalho, tem 

por base o pensamento de Gramsci (1971). Hegemonia é entendida como liderança e 

dominação nos campos político, econômico, cultural e ideológico da sociedade. Segundo 

Fairclough  

 

Hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos domínios econômico, político, 
cultural e ideológico de uma sociedade. Hegemonia é o poder sobre a sociedade 
como um todo de uma das classes economicamente definidas como fundamentais 
em aliança com outras forças sociais, mas nunca atingido senão parcial e 
temporariamente, como um equilíbrio instável. (2001, p. 122). 
 

Esse conceito refere-se também ao foco de uma constante luta entre classes e blocos 

(ponto de instabilidade) para construir, manter ou romper alianças e relações de 

dominação/subordinação, que assume formas econômicas, políticas e ideológicas. 

A luta hegemônica localiza-se nas instituições da sociedade civil (educação, 

sindicatos, família) com possível desigualdade entre diferentes níveis e domínios. 

Esta concepção de hegemonia de Gramsci implica uma conceber sujeitos estruturados 

por diversas ideologias implícitas em sua prática, as quais lhes atribui uma visão de senso 

comum como repositório de lutas ideológicas passadas com a finalidade de reestruturação nas 

lutas atuais.  

A ideologia hegemônica no discurso dos viajantes de língua alemã, o senso comum 

entre eles, eram próprios de uma burguesia européia mercantilista em expansão colonial e em 

busca de mercados em outros continentes. Punha-se na ordem do dia, para esta burguesia 

viajante, o contato com outras populações e civilizações, ou seja, estabelecia-se em outro 

nível prático, a questão ideológica posta pelo contato com o “outro”. Diferentemente dos 

problemas ideológicos surgidos à época da circunavegação na Idade Moderna (séculos XIII 

até XV), o contato do leitor com o outro passa a ser mediado por alguém que lá esteve 

realmente. O “outro” se põe não mais como descontinuidade ou ruptura, mas como 

continuidade da espécie humana. As civilizações com as quais o viajante se defrontava 
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passam a ser vistas a partir de um padrão civilizatório europeu. Estabelece-se a idéia do 

“atrasado” e do “inferior”. Um discurso que representava o padrão europeu de vida e poder. 

Entender a existência de um caráter ideológico na linguagem destes viajantes, 

possibilita uma análise mais profunda, que busca desvendar as estratégias de construção dos 

estereótipos dos negros. Assim como a inter-relação dialética entre estes discursos ideológicos 

e o meio social em que eles circula(ra)m. 

 

 

2.2 Os olhos dos viajantes 

 

Este capítulo apresenta a outra base teórica desta pesquisa sobre os relatos de viagem 

de língua alemão. Sabendo que o objetivo principal deste trabalho é, a saber, desvendar os 

estereótipos construídos, através da linguagem, sobre os negros no Rio de Janeiro do século 

XIX, buscar suas fontes, tratar da circulação destas descrições e estereótipos construídos, 

assim como analisar a prática social destes discursos, se fez necessário complementar esta 

análise com a utilização da obra de apoio teórico Os Olhos do Império: relatos de viagens e 

transculturação (1999). 

Este livro foi escrito pela canadense Mary Louise Pratt, que percorreu os grandes 

centros universitários mundiais, publicando obras e trabalhos premiados. A obra em questão é 

o resultado de uma longa e profunda investigação e uma extensa análise dos relatos de 

viajantes de diversas nações, apresentando uma estrutura interdisciplinar de análise com 

ênfase em aspectos históricos, linguísticos, antropológicos e sócio-economicos. 

Pratt trabalha especialmente com relatos de viagem e faz uma crítica ideológica 

relacionada à produção, circulação e leitura destas obras. Sua obra vem demonstrar que o 

olhar dos viajantes representava o olhar do império, o olhar branco europeu. E este estava 

carregado de valores ideológicos burgueses e eurocentristas.  

Desta obra, além da importância como modelo de análise, serão utilizados alguns 

termos cunhados pela autora, como zona de contato e anticonquista. Algumas outras questões 

apresentadas no livro também serão tratadas neste capítulo, como o crescimento da 

perspectiva naturalista de discurso e a utilização da linguagem como elo entre o discurso dos 

viajantes e a representação das imagens descritas por estes. 

O primeiro termo citado acima, zona de contato, é definido pela própria Mary L. Pratt 

como: 
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Espaços sociais onde culturas díspares se encontram, se chocam, se entrelaçam uma 
com a outra, frequentemente em relações extremamente assimétricas de dominação e 
subordinação – como o colonialismo, o escravagismo, ou seus sucedâneos ora 
praticados em todo o mundo. (PRATT, 1999, p. 27). 

 

Nas zonas de contato vemos a figura do viajante que, muitas vezes sendo o 

protagonista do relato, se coloca numa posição de inocência e de neutralidade, mas que, na 

verdade, é o principal agente burguês detentor do discurso e fundador da classificação e 

estereótipo eurocentristas. Esta tentativa de anular sua presença foi definida por Pratt (1999) 

como anticonquista: “Estratégias de representação por meio das quais os agentes burgueses 

europeus procuram assegurar sua inocência ao mesmo tempo em que asseguram a hegemonia 

européia” (PRATT, 1999, p. 32). 

Em relação à linguagem, que serve de instrumento na construção da identidade, e, que 

foi usada pelos viajantes para classificar não somente as plantas e os animais, mas também os 

seres humanos, Pratt propõe que o estudo a este respeito se inicie no século XIII, mas 

especificamente no ano de 1735, com dois fatos que a princípio parecem não se relacionarem, 

mas que estão, na verdade, totalmente conectados. O primeiro fato foi a criação de uma 

expedição científica internacional européia, cujo objetivo era determinar a forma exata da 

terra. O segundo fato foi a publicação da obra O sistema da natureza de Carl Linné (1707-

1778), na qual o naturalista sueco estabelece um sistema classificatório para categorizar todas 

as espécies vegetais do mundo, conhecidas ou não conhecidas pelos europeus. 

Conforme Pratt, estes dois fatos juntos marcam a mudança de visão que os europeus 

tinham em relação a si mesmos e em relação ao mundo, surgindo uma nova consciência 

planetária européia. Com isso, inicia-se uma era cuja tendência passa a ser a construção de 

significados em nível global através das descrições da história natural. Isso seria, ainda 

segundo a autora, “a base da construção do moderno eurocentrismo” (PRATT, 1999, p. 42). 

No capítulo 4.1 veremos como os viajantes de língua alemã foram influenciados em 

suas descrições dos negros, por estes dois fatos destacados, colocando o europeu como padrão 

e modelo a ser seguido. 

A chamada expedição científica internacional européia teve a presença principal e a 

liderança de franceses e um de seus membros acabou dando nome a esta expedição, que ficou 

conhecida como expedição La Condamine (1701-1774). Esta expedição tinha como objetivo 

desvendar de uma vez por todas a questão se a terra era redonda ou não, ou se era achatada 

em suas pontas. Porém, com o passar dos anos, a expedição e seus membros foram se 

desviando para outras questões. É importante, contudo, afirmar que esta expedição trouxe 
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mudanças importantes para a Europa, mas também apresentou grandes problemas durante sua 

realização. Alguns viajantes morreram ou mesmo foram mortos durante a expedição, a 

cooperação internacional com o tempo se transformou numa disputa com as autoridades das 

colônias visitadas sobre o que se poderia ver, medir ou mesmo colher. 

A expedição foi inicialmente dividida em dois grupos, o primeiro, liderado pelo físico 

francês Pierre Maupertius (1698-1759), se encaminhou para o norte, para a Lapônia, e o 

segundo, liderado pelo matemático francês Louis Godin (1704-1760), foi para o sul, para o 

Equador. 

O que há, entretanto, de importante para se destacar sobre esta expedição não é “a 

(interessada) busca de riquezas e a (desinteressada) procura por conhecimento” (PRATT, 

1999, p. 46). O verdadeiro sucesso da expedição La Condamine foram os relatos de viagem 

produzidos por seus membros. Estes textos circularam durante décadas na Europa e se 

transformaram no que hoje chamaríamos de “best-sellers”. Dentre estas obras destacam-se a 

!arrativa abreviada de uma viagem ao Peru, de 1744, de Pierre Bouguer (1698-1758), uma 

narrativa que mistura fatos científicos com histórias de sofrimentos e privações, que comovem 

o leitor. Outra obra que também obteve grande êxito foi a Breve narrativa das viagens através 

do interior na América do Sul, de 1745, escrita pelo francês La Condamine, na qual o autor 

utiliza não uma linguagem puramente científica, mas se aproxima do gênero popular da 

literatura de sobrevivência. Dois espanhóis também publicaram juntos uma obra que 

repercutiu por toda a Europa. Intitulada Viagem à América do Sul, de 1747, e escrita por Juan 

e Ulloa, esta obra não se encaixa no estilo da ciência, nem mesmo da literatura, mas pode-se 

dizer que ela está no que Pratt (1999) chamou de “descrição cívica.” (1999, p. 49). Contudo, o 

relato mais interessante e apaixonante que se originou desta expedição foi publicado apenas 

de maneira parcial e foi escrito não por um de seus membros originais, mas por uma mulher 

da aristocracia peruana, Isabela Godin dês Odonais, que se casou com um dos participantes da 

expedição. Ela nos relata que após o esfacelamento do grupo científico, seu marido foi para 

Caiena. Ela, por sua vez, após a morte de seu último filho, resolve ir ao encontro do seu 

marido, acompanhada por irmãos, sobrinhos e alguns criados. Entretanto, ocorreu uma grande 

tragédia. Todos seus parentes morreram durante o percurso e seus criados desertaram. Mme 

Godin vaga, então, sozinha e quase morre, mas é encontrada por indígenas que a levam para 

um entreposto espanhol e de lá ela é levada para a Guiana. Algum tempo depois, ela segue 

para Europa para encontrar finalmente seu devoto marido. A obra de Isabela Godin des 

Odonais foi publicada no ano de 1773, por seu marido, Louis Godin des Odanais, e circulou 

pela Europa por mais de cinqüenta anos. 



 25 

O que vai nos interessar aqui, todavia, sobre a expedição, não é o seu malsucedido 

empenho em desvendar o formato da terra, mas o seu sucesso em gerar um interesse público 

sobre exploração científica e novo padrão ideológico e de idealização, que vai influenciar os 

europeus de sua época e das novas gerações que se seguiram. Esta expedição foi pai de uma 

nova maneira de significar o outro, através da exploração e da documentação dos interiores 

continentais: 

 

Como viagem, portanto, a expedição La Condamine marca a inauguração de uma 
era de viagens científicas e exploração do interior que, por seu turno, sugere 
mudanças na concepção que tem a Europa de si mesma e de suas relações globais. 
[...] a expedição aparece como precursora. (PRATT, 1999, p. 54). 

 

Porém, já na segunda metade do século XVIII muitos viajantes vão se afastar da 

tradição de se escrever literatura de sobrevivência ou narrativas de navegação, para se 

engajarem no novo modelo de construção de conhecimento da história natural, e este fato está 

diretamente relacionado ao segundo ponto: a publicação da obra O sistema da natureza 

(1735), de Carl Linné. 

Em 1735 surgiu uma obra publicada na Holanda, escrita em latim por um sueco, que 

foi um marco definitivo na concepção que os europeus tinham de si mesmos e do mundo em 

que viviam. Esta obra intitula-se Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, 

ordines, genera, species, cum characteribus differentiis, synonymis, locis (Sistema da 

natureza com os três reinos da natureza, de acordo com classes, das ordens, dos gêneros e das 

espécies, com caracteres, diferenças, sinônimos, lugares), ou simplesmente Systema naturae 

(Sistema da Natureza) e foi escrita por Carolus Linnaeus, Carl Linné (1707-1778), conhecido 

como Lineu. Este foi um botânico, zoólogo e médico, criador da nomenclatura binomial e da 

classificação científica, sendo assim considerado o "pai da taxonomia moderna". A primeira 

versão da obra tinha apenas dez páginas, já na sua 13ª edição, em 1770, tinha já 3000 páginas. 

Nesta obra Lineu apresentava um sistema descritivo classificatório de todas as plantas da 

terra, conhecidas ou desconhecidas, de acordo com as características de suas partes 

reprodutivas. Esta obra teve uma enorme repercussão, seu sistema classificatório teve 

seguidores pelo mundo inteiro e a partir de então os relatos de viagem se modificaram, pois a 

história natural passou a desempenhar um papel determinante e fundamental neles. A partir da 

segunda metade do século XVIII, então, muitos viajantes-escritores se engajam num novo 

projeto de construção de conhecimento da história natural. 
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Nos anos que se seguiram, contudo, Lineu aperfeiçoando seu sistema publica em 1751 

a obra Philosophia Botanica e em 1753 Species Plantarum, que dão origem, na ciência 

natural, a nomenclatura botânica padrão e apresentam a inclusão dos sistemas de classificação 

animal e mineral. 

Lineu, entretanto, não parou nesta sistematização das plantas e resolveu, para 

desconforto de muitos, incluir as pessoas na classificação dos animais. É de sua autoria, por 

exemplo, o termo homo sapiens. Em 1758 ele classifica, então, o homo sapiens em seis 

variadas categorias: homem selvagem; americano; europeu; asiático; africano; e monstro 

(anões e gigantes) Esta classificação era explicitamente comparativa e, pode-se dizer que, 

tomava o europeu como padrão para classificar os outros pela diferença. E fica claro que é 

uma tentativa evidente de “naturalizar” o mito da superioridade européia. 

Segundo ele, o europeu era definido como: claro, sanguíneo, musculoso, cabelo louro, 

olhos azuis, perspicaz, delicado, inventivo e governado por leis. Já o africano era definido 

como: negro, fleumático, relaxado, nariz achatado, lábios túmidos, indolente, negligente e 

governado pelo capricho. Estas classificações e referências passaram a ser utilizadas por 

muitos naturalistas-viajantes e foram sendo performatizadas e citacionalizadas. 

Pratt (1999) destaca também o fato dos naturalistas europeus procurarem utilizar uma 

linguagem descritiva ou exata numa tentativa de aproximar a linguagem das observações e 

coisas observadas, um exercício de redução de significados. Analisando o pensamento do 

século XVIII, Michel Foucault, em sua obra A palavra e as coisas, escrita em 1966, trata dos 

estudos naturalistas e dá ênfase ao caráter verbal destes. Para ele as descrições naturalistas 

procuravam reduzir a distância entre as palavras e as coisas “de forma a trazer a linguagem 

tão próxima quanto possível das observações, e as coisas observadas, tão perto quanto 

possível das palavras” (Foucault, 1981, p. 132). A história natural vai ser entendida, então, 

como um exercício de redução de significados e variáveis, através de descrições claras e 

finitas. Ainda segundo Foucault, seria possível “estabelecer o sistema de identidades e a 

ordem das diferenças existentes entre as entidades naturais” (idem, p. 136), num exercício não 

apenas de correlação, mas também de redução. Por outro lado, e indo na mesma direção deste 

raciocínio, temos o crescente desenvolvimento tecnológico europeu que proporcionou a 

utilização de equipamentos cada vez mais precisos nas pesquisas científicas, fazendo com que 

os cientístas obtivessem supostas precisões em suas afirmações. 

No capítulo de análise dos textos de viajantes veremos que, mesmo aqueles viajantes 

que não eram naturalistas, apresentavam de alguma forma, ao falarem de pessoas, no caso 
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especifico aqui dos negros, um sistema de classificação, e muitas vezes se aproximavam das 

palavras e termos utilizados originalmente por Lineu.  

A história natural concebia o mundo como um lugar de desordem e, desta maneira, 

caberia ao naturalista, como ser instruído, então, o dever de produzir uma ordem. O 

naturalista europeu tinha, portanto, a tarefa de localizar todas as espécies do planeta, 

retirando-as do caos em que se encontravam e colocá-las em seus lugares apropriados no 

interior do sistema. 

No século XVIII, o desenvolvimento do Iluminismo e a nova ordem social burguesa 

foram base de inspiração para empreendimentos coloniais e comerciais europeus. Essa nova 

ordem impunha uma normalização das diversas áreas sociais e econômicas. Conforme Pratt: 

 

Surgem outras formas iluministas de padronização, burocracia e normalização. Pois, 
o que seriam o tráfico de escravos e o sistema de plantation se não maciços 
experimentos em engenharia social e disciplina, produção em série, sistematização 
da vida humana e padronizaçào das pessoas. (PRATT, 1999, p. 74). 

 

Tendo em vista que esta proposta de sistematização européia da natureza como 

construção de conhecimento, procurou normatizar e classificar os seres vivos – animais e 

plantas-, assim como os seres humanos, foi também determinante para diversos tipos de 

práticas semânticas e sociais, dentre as quais o relato de viagem era uma de suas práticas mais 

significativas. 

Em relação ainda a esta sistematização da natureza, diferentemente do que ocorria 

com as articulações anteriores de conquista e apropriação territorial mundial européia, esta 

proposta de sistematizar tenta apresentar um caráter de apropriação totalmente benigno e 

abstrato, uma tentativa utópica de se mostrar inocente do ato de interferência, transformação e 

conquista. 

Outro aspecto importante é que a figura do navegador ou conquistador, substituída 

pela do pesquisador-naturalista, passa a ser vista como uma pessoa de boa índole, de boas 

qualidades, que veio para ajudar, educar e não para usurpar; e o seu relato, uma narrativa de 

anticonquista, passa a narrar à história do europeu e serve para naturalizar a sua presença na 

zona de contato através da qual ele assegura a sua hegemonia, carregada de valores 

ideológicos europeus. 

Com esta busca pela inocência, ao viajante-escritor, representante europeu, burguês, 

produtor de um discurso, geralmente ligado à história natural, é atribuída uma nova forma de 

tomar posse, porém sem violência física. O discurso produzido por estes inocentes viajantes 
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apresenta três principais pontos que são fundamentais: a representação da inocência do 

viajante-escritor, com afirmações de que ele está ali apenas como um viajante, sem pretensões 

e apenas narra o que vê, claro que com seu padrão e olhar contaminado pela ideologia 

burguesa européia. O segundo ponto diretamente ligado ao primeiro é a busca da verdade, o 

discurso geralmente vem acompanhado de comentários como: tento apresentar nas minhas 

palavras somente e “inteiramente apenas a verdade” (EBEL, 1972, prefácio). O terceiro ponto 

é a expressão do eurocentrismo, após se colocar como inocente e falar a verdade o viajante-

escritor se coloca, no seu sistema classificatório, como superior aos povos visitados, que 

necessitam de sua interferência benigna para se desenvolverem e alcançarem seu padrão de 

vida e cultural. 

O que é essencial nesta pesquisa é a inter-relação entre a história natural com a prática 

social, no caso o discurso produzido sob influência desta historia natural, presente nos relatos 

de viajantes alemães, e a construção dos estereótipos do negro no século XIX no Rio de 

Janeiro. 

Nos relatos de viagem, os viajantes, principalmente pós o sistema Lineu, não dão voz 

aos povos observados. No caso analisado aqui, os negros nunca falam, não tem voz, tudo que 

se sabe sobre eles é através do olhar europeu, eles são julgados, caracterizados através dos 

padrões sociais e categorias com as quais os europeus classificam outras sociedades como 

humanas. Dentre estas categorias encontramos principalmente a religião, o governo, as leis, as 

profissões etc. Segundo Pratt, “estas são também as categorias por meio das quais os europeus 

definem e avaliam a si mesmos e se comparam com outros” (PRATT, 1999, p. 88). 

No tocante aos negros, eles são geralmente logo no primeiro contato, incessantemente 

criticados pelos europeus como indolentes e preguiçosos. O europeu coloca o negro como 

irresponsável em aproveitar a oportunidade do contato com ele, europeu intelectual e 

desenvolvido, para aprender, ou evoluir, cultural e materialmente. Não enxerga que esta 

“preguiça”, na verdade, representa uma forma de resistência às condições de trabalho e de 

vida impostas pelo europeu. Falta ao europeu perceber a diferença de cultura e forma de vida 

voltada para a subsistência, e diferente da sua que se direciona para a acumulação de bens, 

consumo e para a exploração do outro, como forma de enriquecimento. Pratt define a situação 

da “preguiça” do negro como um choque cultural e afirma que: “O momento em que o 

viajante escritor condena o negro por não fazer nada marca o instante em que o negro o coloca 

frente a frente com os limites de sua própria estrutura conceitual” (PRATT, 1999, p. 89). 

Outros momentos de resistência dos negros são, também, utilizados para justificar a 

escravidão, conforme a ideologia européia. Quando se fala, por exemplo, da resistência à 
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cristandade por parte dos negros, a descrição encontrada nos relatos é de que este fato, na 

verdade, evidencia a inferioridade intrínseca do negro e que, desta forma, haveria a 

necessidade da escravidão para que ele fosse, então, educado e pudesse se desenvolver. Mais 

uma vez o europeu não é capaz de perceber a diferença cultural existente como um distinto 

modo de vida, ou um outro modo de se enxergar o mundo. 

Essa perspectiva de análise, juntamente com os conceitos apresentados, vai 

complementar a proposta desta pesquisa, uma vez que ela não se restringe a fatos lingüísticos, 

mas busca um entendimento interdisciplinar. Da mesma forma, a pesquisa vai ao ponto de 

encontro entre o discurso e o meio social, para mostrar que o olhar do viajante, como 

representante da burguesia européia e seu discurso sobre o país visitado, ajudaram a construir 

uma nova consciência planetária. A obra de Pratt auxilia, então, a análise crítica textual dos 

relatos de viagem, a identificação do contexto histórico de produção, circulação e leitura, 

assim como, e fundamentalmente, a prática social. 
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3 – RELATOS DE VIAGEM 

 

Um relato de viagem poderia ser definido de maneira simples como: alguém se dirige 

para um determinado lugar e escreve sobre o que viu. Muda-se de um relato para outro apenas 

o lugar visitado e o que se viu. Contudo, esta definição não abrange a complexidade que 

envolve, na verdade, uma descrição de viagem e não estaria levando em consideração uma 

série de fatores que necessitam de uma atenção mais detalhada. 

Alguns destes aspectos que precisam ser levados em consideração são: 1) o viajante e 

suas características; 2) o objetivo da viagem; e 3) para quem se escreveu o relato. 

Quando se pensa em um viajante, pensa logo em alguém que arrumou suas malas 

pegou um meio de transporte e se dirigiu ao seu destino, e algum tempo depois retornou ao 

seu ponto de origem. Porém, não devemos incorrer neste erro, uma vez que no século XIX, 

momento aqui estudado, não era tão simples se viajar e alguns destes viajantes não 

pretendiam ou mesmo não retornaram ao seu país de origem, como Freyreiss que faleceu no 

Brasil. Viajante no século XIX é aquele que por um motivo ou uma necessidade se dirigiu a 

um outro país ou região em busca de trabalho ou para pesquisar. Não era comum nesta época 

o viajante a passeio. 

Outros aspectos importantes a se abordar quando se fala em viajante à época tratada 

nesta dissertação, e que vão de alguma maneira interferir no seu texto, são a sua origem e 

profissão. Um viajante alemão não vai tratar um determinado tema ou assunto da mesma 

forma que um viajante português, já que os portugueses estavam colonizando o Brasil e, por 

outro lado, para um alemão o nosso país era uma terra quase que totalmente desconhecida. 

Quanto à profissão, os viajantes de língua alemã eram em sua maioria militares e cientistas 

(naturalistas). Com isso veremos que a percepção e o interesse por alguns assuntos ou fatos 

que os cercam vai variar muito em virtude do campo de trabalho de cada um deles. Ao mesmo 

tempo notamos que alguns determinados temas recebem o mesmo tratamento entre estes 

viajantes, uma vez que possivelmente não interessavam a nenhum deles. 

Em relação ao olhar dos viajantes aos negros ficou claro que independentemente da 

profissão dos viajantes, as descrições são muito semelhantes. Isso se justifica porque as 

referências que eles tinham para falar dos habitantes ou no caso específico dos negros eram 

quase que uma só: o discurso naturalista que estava nesta época em total ascensão. No 

capítulo que analisa os estereótipos dos negros nestes relatos poderá ser visto que as 
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descrições se referem à aparência, a capacidade intelectual e a força física. Todos estes traços 

são postos em questão em relação ao modelo europeu, que é tomado como padrão. 

Desta forma percebe-se também que, em relação ao que se diz sobre os negros, pouco 

pode ser visto de “individual” 1  de cada viajante, sendo o discurso contaminado pelas 

descrições naturalistas e ao mesmo tempo pela intertextualidade, uma vez que estes relatos 

eram lidos e circulavam entre os próprios viajantes. 

O segundo aspecto que devemos considerar e que está, assim como os demais, 

interligado ao primeiro, é o objetivo da viagem empreendida. Quando nos referimos ao 

objetivo incluímos também o sentido do tipo de viagem. 

Muitos viajantes vieram ao Brasil a pedido de reis, príncipes etc, e deixam isto claro, 

que suas viagens foram pagas por estes, já nas primeiras páginas de suas obras quando 

dedicam as mesmas aos seus patrocinadores ou mesmo apresentam uma enorme lista de 

financiadores da viagem. Os relatos produzidos através de viagens pagas vão, de alguma 

maneira, receber uma influência em sua elaboração da expectativa criada em torno dela. Pois, 

os seus financiadores esperam receber em troca, muitas vezes, uma obra que descreve um 

lugar inexistente, uma terra prometida, um paraíso na terra dentre outros. Desta forma, o 

viajante-escritor vai, então, fantasiar determinadas situações para retribuir aos seus futuros 

possíveis leitores. 

Existe, contudo, um outro tipo de viagem paga, que é a de caráter científico. Até certo 

ponto elas não se diferenciam muito, já que mesmo esta, naquela época, necessitava de 

alguém que pudesse financiar a viagem. Por outro lado, esta viagem de cunho científica trazia 

fatos distintos uma vez que era feita e posteriormente relatada por um especialista, geralmente 

um naturalista. Dentre os viajantes analisados temos alguns exemplos deste tipo de viagem, 

como é o caso de Burmeister. Este naturalista recebeu o pedido de Alexander von Humboldt 

para que viesse ao Brasil e realizasse uma ampla pesquisa científica. O resultado pode ser 

comprovado com a catalogação de milhares de espécies de animais e a publicação de cinco 

obras com diversos volumes sobre o nosso país. 

Outros relatos, porém, foram escritos no estilo tradicional muito conhecido na época. 

Estes relatos apresentam as aventuras, surpresas, alegrias e tristezas durante a estadia no país 

visitado. Nesta categoria estão presentes em sua maioria os relatos daqueles que vieram ao 

Brasil em busca de trabalho ou uma oportunidade melhor de vida. O tipo de descrição, 

positiva ou negativa, vai estar diretamente relacionado ao sucesso ou fracasso de cada viajante 

                                                 
1 Destacamos o termo “individual”, pois sabemos que não existe, em verdade, uma descrição individual, sempre 
há um outro em nossas descrições, seja ele determinado ou não. 
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no Brasil. Os que obtiveram êxito descrevem e enfatizam a beleza do país: “[...] o Brasil entre 

todos os países do novo mundo é o mais maravilhoso e mais abençoado, e que oferece as mais 

belas esperanças [...]” (SCHÄFFER, 1824, xi); já os que por qualquer motivo fracassaram vão 

denegrir o país, alertar aos seus compatriotas os perigos de se aventurar no Brasil ou mesmo 

só voltarem a se sentirem feliz com o retorno ao país de origem: “Eu me sinto infinitamente 

feliz, após uma ausência de treze longas luas, ao pisar pela primeira vez novamente no solo 

sagrado alemão. (RANGO, 1821, x)2. 

Apesar deste último aspecto permitir uma ampla discussão, optamos por tratá-lo de 

maneira breve. A questão de para quem se escreve uma obra deve ser, por isso, analisada com 

cautela, pois o ato de se escrever algo, não é um ato individual, mas sim social e ideológico 

(BAKHTIN, 2006, passim). 

Muitos destes relatos de viagem, como visto anteriormente, apresentam uma 

dedicatória a príncipes, reis e outras pessoas importantes da época, mas, como veremos, não 

foram escritas para estas pessoas especificamente. Talvez o autor queira ter dado esta 

impressão, uma maneira de agradar àquela pessoa que financiou sua viagem. Outros relatos 

foram escritos para aqueles que pensavam em emigrar ao Brasil, e algumas obras publicadas, 

na verdade, não foram pensadas como tal, pois se tratavam da correspondência do viajante 

com um amigo. Contudo, ao escrever um livro está-se sempre acompanhado do outro em 

pensamento, seja este uma ou muitas pessoas. Às vezes o outro é o próprio eu se imaginando 

como receptor, ou leitor. 

Bakhtin afirma que 

 

uma enunciação (falada ou escrita) é o produto da interação de dois indivíduos 
socialmente organizados e, mesmo que não haja interlocutor real, este pode ser 
substituído pelo representante médio do grupo social ao que pertence o locutor. A 
palavra dirigi-se a um interlocutor [...] (BAKHTIN, 2006, p. 116). 

 

Todos os relatos de viagem escritos para publicação (ou não) fazem parte, então, do 

que Bakhtin chama de enunciação, e foram escritos em um processo de interação que 

influencia o ato de escrever do autor-viajante. Esta inter-relação entre o escritor e o receptor 

vai ao influenciar a escolha das palavras feitas na produção do texto. Maurer (2002), ao 

questionar a recepção de um relato de viagem, afirma que “como texto e literatura um relato 

de viagem está em um campo complexo, que não pode ser mais compreendido, se nós 
                                                 
2 Traduções livres respectivamente para: [...] Brasilien unter allen Ländern der neuen Welt das herrlichste, das 
gesegneteste sei, welche die schönsten Hoffnungen darbietet (SCHÄFFER, 1824, xi) e Unendlich glücklich 
fühlte ich mich, nach einer Abwesenheit von dreizehn langen Monden, den heiligen, deutschen Boden zum 
erstenmal wieder zu betreten (RANGO, 1821, x). 
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simplesmente imaginarmos que relatos de viagem sejam textos que refletem a verdade da 

viagem”3 (MAURER, 2002, p. 329).  

Dentro ainda deste capítulo, em partes que se seguirão, iremos analisar dois pontos 

que estão diretamente relacionados a esta afirmação. Primeiro sobre a verdade nos relatos de 

viagem – na parte 3.4. - e também sobre a interinfluência entre os discursos nos relatos de 

viagem – na parte 3.2., até porque alguns destes relatos de “viagem” foram, na verdade, 

escritos sem que viagem alguma, pelo menos da parte do seu autor, fosse empreendida. 

 

 

3.1 relatos de viagem como texto 

 

Os relatos de viagem, como vimos, não podem ser tão simplesmente definidos, uma 

vez que apresentam diferentes aspectos na sua elaboração. Outro ponto característico de uma 

obra de viagem é a sua forma. Os textos relatam situações verídicas ou inverídicas devido à 

interação na construção do texto, mas nada dissemos a respeito da estrutura destes textos. 

No século XIX ainda podiam ser encontradas obras de viagem de caráter aventuresco, 

narrando situações inusitadas, com fortes emoções, perigos encontrados etc; contudo o tipo de 

narrativa que está em ascensão era a narrativa em forma de relato científico, dentro do qual se 

encontravam algumas descrições de breves aventuras vivenciadas pelo viajante-escritor. 

Dentre os viajantes alemães que fizeram parte deste trabalho cinco deles publicaram 

obras em forma de cartas. E um destes, Ernst Ebel, afirma em seu prefácio que, na verdade, 

esta publicação se deu apenas pela insistência de amigos que o aconselharam a publicá-las 

para servir de informação para aqueles que desejassem ir para o Brasil. 

Apenas três relatos presentes nesta pesquisa podem ser chamados de narrativas 

científicas, pois apresentam descrições naturalistas e juntamente a elas alguns dados sobre 

situações vivenciadas, como é o caso da obra de Burmeister. 

Denominamos apenas uma destas obras de narrativa aventuresca, uma vez que já em 

seu título Reisen, Schicksale und tragikomische Abenteuer eines Schweizers während seines 

Aufenthaltes in den verschiedenen Provinzen Südamerikas (viagens, destinos e aventuras 

tragicômicas de um suíço durante a sua estadia em diferentes províncias da América do Sul), 

se encontra um chamado para o leitor vivenciar com o autor suas aventuras. 

                                                 
3 Tradução livre para: Als Text und Literatur steht der Reisebericht in einem komplexen Feld, das nicht mehr 
erfasst werden kann, wenn wir uns einfach vorstellen, Reiseberichte seien in Texte gespiegelte Reisewirklichkeit. 
(MAURER, 2002, 329). 
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As outras obras foram todas incluídas no grupo maior chamada de narrativa4. Dentro 

deste grupo se encontram obras que narram as experiências e visões destes viajantes e ao 

mesmo tempo trazem uma temática ligada ao motivo de sua ida ao Brasil. Citamos a título de 

ilustração a obra de Hörmeyer, militar que veio para o Brasil para trabalhar no exército 

brasileiro. Em sua obra o viajante descreve as situações que vivenciou ligadas a sua tentativa 

de trabalhar no Brasil e junto a isso apresenta alguns dados militares nacionais e informações 

sobre outros temas dos quais de maneira sucinta recebeu informações. 

Em outras obras que fazem parte deste grupo encontramos breves momentos de 

aventura que se misturam à descrição da cidade do Rio de Janeiro. É o caso da narrativa de 

Ida Pfeiffer, que nos relata um momento em que se deparou com um negro e lutou com ele 

por sua vida. 

Os relatos científicos e os em forma de carta também apresentam em pequenos trechos 

descrições de aventuras que se entrelaçam no contexto da narrativa como um todo. Contudo, 

todos estes tipos de relatos compõem uma estrutura maior que representa a maneira do 

europeu de perceber o estrangeiro e o outro. Seja na narrativa científica, seja na aventuresca, 

ambas buscam a seu modo colocar o outro como figura inferior e de modos estranhos.  

 

 

3.2 Relatos de Viagem: Produção, Circulação e Leitura 

 

No que diz respeito à prática discursiva dos relatos de viagem – a produção, circulação 

e o consumo (leitura) destas obras-, os dados obtidos e as conclusões daí decorrentes podem 

ser apresentadas apenas de maneira parcial, uma vez que, por se tratarem de obras do século 

XIX, muitas informações a este respeito foram perdidas.  

A pesquisa busca, então, avaliar o espaço de circulação destas obras, principalmente 

na Europa. Os dados sobre a circulação das obras no Brasil limitam-se as datas de traduções 

destes relatos e encontram-se na tabela número dois do anexo. 

A produção destes textos, ou dito de outra forma, a escrita destes, foi feita em um 

processo de total interação entre que sujeitos. Quando o viajante se dirige a outro país, uma 

zona de contato, ele interage direta ou indiretamente com seus habitantes. Nesta primeira 

interação vão entrar em confronto dialético os pré-conceitos carregados pelo viajante e os 

fatos com os quais ele vai se deparar. Desta relação surgirá, então, uma nova visão dos fatos, 

                                                 
4 Todas referências ao tipo de relato encontram-se no anexo, na tabela 2. 
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que não é nem a primeira, aquela a qual ele trouxe anteriormente, nem a que ele viu e 

vivenciou, mas um produto que será fruto da interação entre estas duas. Fairclough (2001, p. 

109) explica que: 

 

Os processos de produção e interpretação são socialmente restringidos num duplo 
sentido. Primeiro, pelos recursos disponíveis dos membros, que são estruturas 
sociais efetivamente interiorizadas, normas e convenções, como também ordens de 
discurso e convenções para a produção, a distribuição e o consumo de textos [...] e 
que foram constituídos mediante a prática e a luta social passada. Segundo pela 
natureza específica da prática social da qual fazem parte, que determina os 
elementos dos recursos dos membros a que se recorre e como a eles se recorre. 

 

Um outro momento de interação vai surgir no ato da escrita de sua obra. Quando o 

viajante escreve, seja durante a viagem ou posteriormente, ele vai lembrando o que vivenciou 

e também vai escrever a obra pensando no seu leitor, neste momento, ele vai interagir ou 

dialogar com seus possíveis leitores. Este segundo momento de interação é construído 

juntamente com outra interação. Uma vez que o viajante-escritor pretende produzir uma boa 

obra, ele busca, para isso, outras fontes de informações que supram as lacunas deixadas pela 

sua experiência naquele país visitado. Desta forma, ele vai utilizar, então, outros autores e 

suas obras para complementar seu texto. Como será visto na próxima parte deste trabalho, 

esta interação recebe o nome de intertextualidade (BAKHTIN, 1999; FAIRCLOUGH, 2001). 

A intertextualidade, “propriedade que têm os textos de ser cheios de fragmentos de outros 

textos” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 114), é um recurso que é visível nos relatos de viagem, seja 

da forma manifesta, “quando no texto se recorre explicitamente a outros textos específicos” 

(idem) ou a interdiscursividade, “constituição heterogênea do texto” (idem). Ainda conforme 

FIORIN e SAVIOLI (1996, p. 31): “Todo texto é produto de criação coletiva: a voz do seu 

produtor se manifesta ao lado de um coro de outras vozes que já trataram do mesmo tema e 

com as quais se põe em acordo ou desacordo”. 

A circulação dos relatos de viagem pode ser vista sob dois aspectos. Inicialmente 

quando nos referimos a grande interação entre os textos, ou seja, os viajantes de língua alemã 

tiveram acesso a outras obras de viagem, em outras palavras, a grande circulação de relatos de 

viagem permitia o fácil contato com discursos sobre os países visitados. Pode-se afirmar, 

então, que estes livros tiveram uma boa circulação, pelo menos na região central da Europa. O 

segundo aspecto está ligado ao consumo das obras e também se refere ao número de edições 

que cada uma destes relatos teve. Não se pode, porém, imaginar uma circulação como nos 

dias de hoje, uma vez que não havia recursos editoriais suficientes para isso. Porém, é 

possível dizer que algumas destas obras foram sucessos de vendas ou de leitura, pois não só 
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circularam nos países de língua alemã, mas também tiveram versões, poucos anos após suas 

publicações, em outras línguas, como o francês e o inglês. 

No anexo deste trabalho é apresentada uma tabela com as informações obtidas 

referentes ao ano de publicação da primeira edição destes livros, as datas e locais de re-

edição, quando estas ocorreram ou foram encontradas, assim como a data da primeira edição 

das obras que foram traduzidas para o português. Devido ao grande número de obras e 

autores, e, principalmente, a falta de dados precisos, não foi possível um levantamento tão 

abrangente. Da mesma forma, não são apresentados os anos de publicação das versões em 

inglês e francês. Limitamo-nos a apresentar as informações das publicações em alemão e em 

português. Nesta tabela é possível ver que não havia apenas um foco principal, uma cidade 

central, na qual os livros eram publicados e lidos. A variedade de cidades, onde estes relatos 

foram publicados e reeditados demonstra que os textos circularam por boa parte da Alemanha. 

Uma informação que ficou incompleta, devido à dificuldade de localização de dados 

verdadeiros e exatos, foi a quantidade de republicações de certas obras. Mesmo sabendo que 

algumas delas foram, conforme informações de obras de referência, reeditadas, os dados 

encontrados tanto nas obras de referência quanto em outros meios, como a Internet, são 

bastante imprecisos. Optamos, por isso, em não colocá-los no trabalho. 

Em relação ao consumo destes relatos de viagem, se faz necessário lembrar os pontos 

anteriormente citados: o número de edições e republicações, assim como a intertextualidade. 

Se uma obra foi reeditada, certamente é porque ela obteve algum êxito de vendas, ou seja, a 

leitura (consumo) e a busca pela mesma foram grandes. Algumas obras, como pode ser 

observado na tabela 2 (anexo), tiveram mais de uma reedição. Podemos interpretar, então, que 

esta teve um “sucesso” de vendas, logo foi muito lida. No que diz respeito à intertextualidade, 

vista como estratégia dos viajantes, demonstra também que para utilizar este recurso e utilizar 

muitas vezes as mesmas palavras de outros viajantes era necessário ler outras obras. Fato esse 

que comprova a circulação e o consumo dos relatos de viagem. 

Devido à carência de obras de história de países longínquos, países fora da Europa 

(central), e dentre eles inclui-se o Brasil, muitas pessoas destes locais buscavam informações 

sobre estes países nas obras de viagem. Mesmo no final do século XIX, nos relata Canstatt 

(1967) a dificuldade de se encontrar obras sobre o Brasil: 

 

Nos quase quarenta anos de ininterrupto interesse que me vem despertando o Brasil, 
e por ocasião de minhas diversas publicações sobre a terra e a gente desse imenso 
território sul-americano, verifiquei, muitas vezes, quão difícil é encontrar nas 
bibliotecas alemães livros especializados com as informações sobre vários assuntos 
[...] sobre o Brasil. (CANSTATT, 1967, p. 13). 
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No século XIX não havia meios para se medir o número, nem mesmo aproximado, de 

leitores das obras. Outro dado importante é de que o número de analfabetos nesta época era 

muito alto. Sabe-se, contudo, que o consumo destas obras também foi feito de maneira 

indireta, ou seja, em conversas e publicações de trechos das mesmas em jornais regionais. 

Desta maneira, o conteúdo destes livros, suas idéias e ideologia, circulavam entre grande parte 

da população, mesmo à parte não alfabetizada. 

 

 

3.3 Relatos de viagem como prática social 

 

Neste subitem analisamos a relação entre os discursos presentes nas obras de viagem e 

o meio social sugerindo a influência dialética entre ambos. 

Se pensarmos no século XIX, os relatos de viagem durante muito tempo ocuparam o 

lugar destinado a obras que tratassem da história do Brasil, tanto para europeus como para 

brasileiros. Os historiadores da época ocupavam-se com questões européias e nacionais, 

deixando para segundo plano ou mesmo omitindo a história de nações da América do Sul, 

dentre elas o Brasil. Algumas poucas obras surgiram nesta época e em poucas páginas 

abordavam questões relativas a América do Sul e ao Brasil. Dentre elas destacam-se: 

Darstellung der Geschichte des Freiheitskampfes im spanischen und portugiesischen 

Amerika, de Peter Von Kobbe, publicada em 1832; Der Unabhängigkeitskampf der spanisch-

amerikanischen Colonien, de Franz Justus Kottenkamp, publicada em 1838; e Geschichte des 

neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen, de Georg Gottfried Gervinus, em oito 

volumes e publicada entre 1855 e 1856. Para se ter uma idéia de como a história do Brasil era 

abordada à época no contexto de língua alemã, sem uma obra que se dedicasse somente a ela, 

vejamos o exemplo do primeiro livro citado aqui, a obra de Peter Von Kobbe. O autor 

apresenta uma introdução de dezesseis páginas. Em seguida divide seu livro em onze 

capítulos, cada um deles dedicado a um país da América. O que é significativo é perceber o 

número de páginas dedicadas a cada país: da página 17 a 34 fala sobre o México; da 34 a 37 

sobre a Guatemala; da 37 a 55 sobre a Colômbia; da 55 a 61 sobre o Chile; da 61 a 70 sobre o 

Peru; da 70 a 72 sobre a Bolívia; da 72 a 83 sobre a Argentina; da 83 a 101 sobre o Brasil; da 

101 a 106 sobre o Paraguai; da 106 a 112 sobre o Haiti e, por fim, da 112 a 127 sobre os 

Estados Unidos. Nota-se que foram dedicadas menos de 20 páginas para se falar sobre toda a 

história do Brasil, assim como de outros países, e, desta forma, pode-se concluir a importância 
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que era dada à história destas nações do continente americano dentro da Alemanha. Neste 

país, somente após a metade do século XIX, mais especificamente no ano de 1860, foi que 

Heinrich Handelmann publicou a sua obra chamada Geschichte von Brasilien (História do 

Brasil), que tratava especialmente e de maneira ampla da história do Brasil. 

Entretanto, aqui se nota que a situação não era muito diferente. Não havia uma obra de 

referência e que abordasse de maneira ampla a história do nosso país. Somente em 1854 foi 

publicada a obra “História geral do Brasil” de Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878). 

Com isso, criou-se uma lacuna que ia sendo preenchida pelas obras de viagens ou 

relatos de viagem. Estas obras começaram a ocupar o espaço deixado pela historiografia. Ao 

mesmo tempo os relatos contribuíram para criar um clima favorável a um maior interesse pela 

história do Brasil. Não é sem propósito que a obra de Handelmann (1860) citada 

anteriormente utiliza um grande número de relatos em sua composição como fontes de 

informações tomadas, muitas vezes, como verídicas, pois todos eles apresentavam descrições 

semelhantes dos fatos narrados. Não estamos defendendo, todavia, uma assimilação sem 

interação daquilo que é dito pelos viajantes, colocando, desta forma, o leitor numa posição de 

passividade, pois sabemos que os sujeitos são capazes de interpretar e assimilar de maneira 

distintas aquilo com o que se deparam. 

Neste trabalho iremos, contudo, analisar estes relatos pondo em questão as afirmações 

encontradas nos discursos de viagem tendo por base a teoria sobre ideologia de Fairclough 

(2001). No que diz respeito ao conteúdo destas obras, a maneira como foram escritas e as 

estratégias de linguagem na defesa do que se afirma, vistas no subitem 3.4 relatos como 

discurso de verdade, possibilitam uma melhor assimilação de seus discursos. Entretanto, a 

utilização de obras de viagem como fontes de história social da população brasileira deve ser 

encarada, conforme Miriam Liftschitz Moreira Leite (1997), com algumas restrições. A autora 

afirma que, por um lado: 

 

O habitante vive sua vida e reflete apenas sobre seus aspectos mais próximos, sem 
tomar conhecimento de muitos outros do ambiente em que se encontra. As 
instituições, as inter-relações sociais, os sinais, as indicações e orientações, que 
compõem o padrão cultural do grupo social a que pertence, são incorporados sem 
merecer uma reflexão global. O habitante tem uma vivência comum ao grupo, mas 
parcos conhecimentos sobre ele como um todo. (LEITE, 1997, p. 9). 

 

E por outro: 

 

[...] em sua qualidade de estrangeiro, como não fazia parte do grupo cultural 
visitado, [o viajante] tinha condições de perceber aspectos, incoerências e 
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contradições da vida cotidiana que o habitante, ao dá-la como natural e permanente, 
encontrava-se incapaz de perceber. Por ser alguém que é “de fora” e está ali “de 
passagem”, sem intenção de ser aceito pelo grupo e com o objetivo de relatar a seus 
conterrâneos o que conseguiu perceber, o viajante torna-se um observador alerta e 
privilegiado do grupo visitado (LEITE, 1997, p. 10). 

 

Da mesma forma no diz Maurer (2002): “Viajar significa, de maneira geral, sair do dia-a-dia 

[...] nos relatos de viagem veremos exatamente aquilo o que em algum lugar para alguém 

parece distinto do que é o habitual” 5. (MAURER, 2002, p. 330). Este perceber o diferente, 

todavia, não significa compreender o outro. No caso dos viajantes de língua alemã estudados, 

ver o outro significa descrevê-lo com diferente, como inferior, como não civilizado, aquele 

que deve estar sob a tutela do europeu, que o guiará para o desenvolvimento. Se o habitante 

vive em sua rotina e não consegue enxergar fatos diferentes nesta prática, o visitante não 

enxerga também as razões que fazem com que ele conduza sua vida de determinada maneira, 

enxergando apenas as diferenças entre seu modo de viver e o do outro. 

Os viajantes, pertençam eles à classe burguesa ou não, vão se apresentar e se 

identificar com estes valores em detrimento dos valores sociais do país visitado. Desta forma, 

seus relatos são representações discursivas, isto é, ideológicas destes valores. A forte presença 

da intertextualidade justifica também esta afirmação, já que muitos viajantes não só liam os 

textos de outros, como também com frequência completavam suas obras com informações ou 

trechos inteiros retirados de outras. 

No que se refere especificamente aos estereótipos dos negros presentes nos relatos de 

viagem, vemos um caráter discursivo que permite identificar um determinado padrão 

ideológico. Nos textos analisados percebemos descrições semelhantes que tinham por base 

principal o discurso científico influenciado pelas descrições de Lineu, e, carregadas de valores 

burgueses europeus. A construção do discurso é feita de modo comparativo colocando o 

modo de vida dos negros como inferior, diferente do modo europeu, visto como padrão. 

Estes relatos, mesmo aqueles de caráter “puramente” científico, vão trazer com eles 

um certo comprometimento ideológico que vai, então, servir para manter as práticas 

dominantes reinantes. Conforme Fairclough: “Na verdade, quanto menos perceptível for a 

ideologia, mais presente, neutralizada e assimilada ela se encontra” (FAICLOUGH, 2001, p. 

121). 

Leite acrescenta também que este discurso do estrangeiro vem carregado de 

armadilhas ideológicas perigosas, já que ele 
                                                 
5 Tradução livre para: Reisen bedeutet im allgemeinen ein Heraustreten aus dem Alltag [...] fortwährend steht in 
Reiseberichten genau das, was irgendwo für irgend jemanden anders erschien als zu Hause (MAURER, 2002, 
p. 330). 
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[...] traz a postura do civilizado diante do povo atrasado, reforçado por uma série de 
obstáculos lingüísticos, culturais e econômicos à compreensão do grupo visitado. 
Mesmo quando o viajante não pertence à nobreza ou à alta burguesia, identifica-se 
com a civilização européia e seus padrões de avaliação dos homens, de acordo com 
o êxito ou o fracasso. Ao avaliar o grupo visitado e seus valores estranhos, dos quais 
o observador tem apenas amostras concretas fragmentárias, o visitante e o habitante 
acabam vítimas de inúmeros mal-entendidos. Muitas das dificuldades desse 
relacionamento provêm da capacidade distinta dos viajantes de se desprenderem de 
sua cultura de origem para observar e repensar a população visitada; e a população 
brasileira que podia ler os seus escritos nem sempre era a que estava sendo descrita 
ou interpretada no livro de viagem, pois era constituída pela faixa de habitantes mais 
abastados, identificados com a cultura européia (idem, p. 10). 

 

Neste trecho vemos que a preocupação da autora não é somente com o olhar europeu 

carregado de valores ideológicos, mas também com a dificuldade do viajante de se desprender 

de sua cultura e entender a possibilidade do outro, daquele visto como diferente de ser, da 

mesma forma, uma outra possibilidade, fora do modelo europeu, de vivenciar e encarar as 

situações da vida. Carregado de pressupostos ideológicos e pré-conceitos o viajante se depara 

com o diferente e vai, então, colocá-lo em uma posição de inferioridade, tentando naturalizar, 

através de recursos lingüísticos, esta posição distinta do outro. 

Por fim, é necessário, ainda, expor que nem todos os viajantes encaravam os relatos de 

outros com simpatia, principalmente aqueles que se tratavam de “textos de escritório”. Estes 

assim chamados são aqueles livros de autores que nunca realizaram, na verdade, viagem 

alguma. São geralmente compilações de outros livros, coletâneas de relatos, recorte de 

algumas outras obras com a interpretação do “autor” ou mesmo traduções de textos de outras 

línguas. Carl Schlichthorst (1829), por exemplo, deixa clara sua posição contrária a esta 

prática, através de uma comparação bem irônica: 

 

Na quase totalidade, os negros têm pouca inteligência, mas muito sentimento e 
espírito. Sabem contar bem direitinho suas pequenas histórias e mentiras a respeito 
de sua terra, tão bem como muitos pseudo-viajantes europeus, sobre países que 
nunca visitaram. (SCHLICHTHORST, 2000, 148)6 

 

Muitos destes textos vistos como verdadeiras obras de viagem circularam pela Europa, 

influenciando diversos escritores e viajantes na elaboração de seus relatos e na visão ou na 

expectativa que teriam ao chegar no país desconhecido. Tão importante quanto um autêntico 

relato de viagem são estes livros de escritório, porque obtiveram em alguns casos mais êxito 

no mercado, em sua circulação, que os verdadeiros. 

                                                 
6 Im Allgemeinen haben !eger wenig Verstand, aber viel Gefühl und Witz; ihre kleinen Geschichten wissen sie 
allerliebst zu erzählen und lügen von ihrem Lande eben so gut als manche europäische Reisebeschreiber von 
solchen, die sie nie besucht haben (SCHLICHTHORST, 1829, p. 177). 
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3.4 Relatos como discurso de verdade 

 

Esta parte do trabalho tratará das estratégias presentes nos discursos dos viajantes de 

língua alemã para apresentar suas descrições como verdade. Para isso, foram selecionadas as 

três principais estratégias presentes nas obras dos viajantes, na tentativa de dar veracidade as 

suas palavras. São elas: (1) quando se faz uso da palavra de outra pessoa, que seria, segundo o 

próprio viajante, especialista naquele assunto tratado; (2) quando um viajante repete a idéia ou 

mesmo as palavras de outro (intertextualidade); (3) quando utiliza expressões moduladoras 

ou, ainda, no prefácio ou introdução de suas obras afirmam que vão relatar somente a 

verdade. 

Antes de apresentar as principais estratégias, se faz necessário afirmar que a temática 

sobre a verdade das palavras nos relatos de viajantes já tinha sido questionada pelos próprios 

viajantes no século XIX. O príncipe Maximilian de Wied-Neuwied em sua obra Reise nach 

Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817 (Viagem ao Brasil nos anos de 1815 e 1817) afirma: 

 
(cit. 1) 
Faz-se geralmente na Europa uma idéia bastante inexata desses longínquos países. 
Pode-se atribuir esse erro a certos viajantes, que não se limitam a tratar somente do 
que viram e a escritores que fizeram descrições elaboradas nos gabinetes e 
compostas sobre tema escolhido, com as mais interessantes citações de autores 
conhecidos, e arranjados pela fantasia, sem nenhum conhecimento da matéria, que 
podem agradar pelo primor do estilo e a forma atraente com que são apresentados, 
mas não possuem nenhum valor intrínseco, pois estão repletos de erros. Como evitar 
os erros e as inexatidões, quando não se tem presente, aos olhos, o objeto de que se 
deseja traçar a imagem? Aplicam-se ao conjunto traços que só convém às partes de 
um país tão grande como o Brasil, se pareçam umas com as outras, quando cada 
província apresenta sua particularidade distinta? Assim é que se lê em mais de um 
livro que, em todo o Brasil, se encontram fetos arborescentes; exagera-se em geral a 
beleza do país; fala-se de macacos que riem e tagarelam; de pássaros canoros que 
chilreiam; de laranjeiras que crescem nas florestas; de Agave fatida em cima das 
árvores; de toda sorte de propriedades absurdas atribuídas às serpentes; fazem-se 
descrições exageradas das florestas. O fato é que raramente se encontram reunidas 
todas as coisas agradáveis e interessantes como o imagina um autor sentado em sua 
poltrona, depois de haver retirado suas descrições de viajantes acostumados a 
representar tudo com exagerada beleza. (Wied-Neuwied, 1820, p. 399). 

 

Com base no que afirma Wied-Neuwied, torna-se necessário refletir acerca do que é 

relatado por um viajante. Por um lado, aquele que esteve em contato com determinada 

situação, pode vir já previamente carregado de conceitos e ter um olhar e opinião direcionados 

e prontos sobre algo. Da mesma forma, o fato de não ser um escritor de gabinete, ou seja, ter 

vivenciado fatos, não torna necessariamente suas palavras verdade, esta é apenas a 

interpretação deste autor (viajante), feita num processo de interação, que pode ou não ter uma 
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relação direta ou indireta com a realidade, que em tese é a sua verdade, a verdade para seus 

olhos e que deve ser muito bem analisada e criticada por seus leitores. 

Esta análise leva em consideração também o fato de que qualquer trabalho que utilize 

como fonte o olhar do estrangeiro (do outro) deve observar que este olhar também virá 

sempre acompanhado de valores pré-existentes, e que, certamente, entrarão em choque com 

os fatos e pessoas observados numa luta dialética que pode se dar no interior de uma mesma 

pessoa, e de um mesmo relato. Em outras palavras, isso decorre porque o “habitante tem 

vivência comum ao grupo, mas parcos conhecimentos sobre o todo”, (LEITE, 1997, p. 10) e o 

“viajante torna-se um observador alerta e privilegiado do grupo visitado” (idem, p. 10) por 

estar “de fora”, ou seja, não pertencer diretamente àquele grupo. Entretanto, este olhar “de 

fora” não é isento, pois o visitante não é um mero expectador que assiste as coisas passarem, 

ele interage com as pessoas e com o meio e, desta forma, apresenta-os sua cultura “civilizada” 

na sua maneira de agir. Mesmo que ele não pertença em seu país de origem a uma classe 

elevada é possível que ele se identifique com ela. Dessa interação resulta uma nova visão por 

parte do visitante e do visitado. Novas visões estas que trarão em si traços de ambas as 

posições, decorrente deste confronto dialético. O que denominamos aqui de visões são os 

significados ideológicos presentes nos discursos ou na linguagem. Conforme Bakhtin, estes 

significados ideológicos “[...] resultam de um consenso entre indivíduos socialmente 

organizados no decorrer de um processo de interação” (BAKHTIN, 2006, p. 45). Da mesma 

forma, pode ocorrer um conflito interior dentro de um mesmo sujeito. E este conflito interno é 

“tão individual quanto social e ideológico” (idem, p. 60). 

Canstatt (1877), que permaneceu no Brasil durante longos anos, tinha consciência 

disto como influência nos seus escritos, afirma que, apesar de buscar informações entre outras 

obras e autores, buscou libertar-se deste fato ao escrever seu relato de viagem. 

 

(Cit. 2) 
Baseado nas minhas próprias observações de muitos anos nas regiões tropicais, e 
com o auxílio da vasta literatura sobre o Brasil, tentei por isso traçar um quadro do 
Império tomando como norma libertar-me da influência de quaisquer outros 
interesses e informações, e descrevendo-o o mais fielmente possível. (CANSTATT, 
2002, p. 23).7 

 

Outro viajante que trata da questão das descrições de viagem é Tschudi (1866). Este 

diplomata suíço, que também esteve no Brasil e escreveu um livro sobre este país, aborda a 

questão da veracidade das informações ditas em obras de viagem em dois aspectos. Primeiro, 

                                                 
7 Os itálicos presentes nesta passagem e adiante são meus. 
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em relação à permanência longa do viajante no país visitado, o que ocasionará, segundo 

Tschudi, a perda do olhar de quem está de fora da situação observada: (Cit.3) “Uma estadia de 

longos anos em um país dificulta uma opinião livre de preconceitos e confunde o juízo através 

da quantidade de material para administrar, que deve ser tão mais escrupuloso, quanto mais 

importante ele for.” (TSCHUDI, 1866, vi). 

Apesar de afirmar que a longa permanência em um país vai valer a perda do olhar de 

quem está de fora ao viajante, Tschudi, que permaneceu no Brasil durante vários anos, 

defende que em sua obra, sua opinião é livre e sem preconceitos. (cit. 4) “Eu tenho me 

intencionado, a me esforçar sempre escrupulosamente, para deter-me em minhas descrições 

num ponto de vista possivelmente livre de preconceitos [...]” (TSCHUDI, 1866, ix). 

Tschudi (1866) lembra também que o sucesso ou ao não da viagem vai diferenciar a 

maneira como o viajante vai compor sua obra. Se ele obtiver êxito, vai escrever uma obra 

agradável. Já se não tiver sucesso, vai produzir uma obra na qual o país visitado vai ser 

descrito como um lugar ruim e de aspectos negativos. 

 

(cit. 5) 
Descrições de viagem são a expressão de opiniões individuais, por isso, também, 
juízos dos distintos, frequentemente diametralmente inversos, feitos pelos viajantes 
sobre um país e seus habitantes. [...] O europeu, que viveu muito tempo, por 
exemplo, num país sul-americano, estipulará por fim em sua apreciação sempre 
critérios egoístas; essa apreciação seria diferente, se ele tenha tido sorte em sua 
viagem, ou lá tenha tido uma relação social agradável como comerciante, como 
proprietário, como artista, como diplomata etc, do que se ele tivesse tido que lutar 
com os prejuízos do destino. (Idem, v e vi). 

 

E o segundo aspecto é o comportamento que o viajante deve ter para colher dados do 

lugar que visita. Assim como o perigo de colher informações erradas. 

 

(cit. 6) 
Eu não posso deixar de me referir a um ponto muito importante. O viajante é 
instruído para colher entre os nativos, informações sobre o país, seus habitantes e 
seus costumes. Porém, acontece frequentemente que estes intencionalmente o dão, 
especialmente as pessoas pseudo-intelectuais, informações erradas. [...] Alguns, 
contudo, e estes são especialmente os mais perigosos, e dão intencionalmente 
informações incorretas e na verdade com uma certa sutileza ilusória, para divertir-se 
depois no círculo de seus amigos sobre os mencionados e curiosos estrangeiros 
(Ibidem, viii). 

 

Um viajante que também se preocupou com suas afirmações, expondo que elas são 

apenas as informações indispensáveis e necessárias para quem busca dados sobre o Brasil foi 

Burmeister (1856). O termo indispensável já carrega consigo um aspecto de verdade, algo que 

não pode deixar de ser dito. O autor afirma que: 
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(cit. 7) 
O relatório de viagem que aqui publico, tem por fim oferecer aos amigos da natureza 
e aos estudiosos dos costumes dos povos uma descrição interessante e amena da 
parte meridional do Brasil, nas proximidades de sua capital [...] Procurei, contudo, 
evitar demasias, pondo apenas em relevo as observações indispensáveis para a 
caracterização do país [...] (BURMEISTER, 1980, p. 15). 

 

O que devemos levar em conta não é somente se os relatos são ou não fontes 

fidedignas, mas que são documentos que, como os demais, devem ser tratados criticamente e 

que, em geral, acusam um certo grau de veracidade, isto é, descrevem experiências 

individuais que estão ligadas à personalidade do escritor, ao seu grau de escolarização, ao seu 

nível social e à vivência que teve neste seu novo hábitat. 

O objetivo maior deste capítulo da pesquisa é, portanto, analisar os recursos e 

estratégias de verdade que foram, então, utilizados nos textos e influenciaram os receptores na 

compreensão do que se está dizendo. 

A busca da verdade sempre foi um desafio para muitos pesquisadores, cientistas e 

filósofos. Contudo, sabe-se que a verdade para um pode ser algo que, para outro, não tem 

nenhum valor. Ou seja, os discursos sobre a verdade também são uma questão de 

interpretação e de ideologia. Por isso, muitos escritores buscam estratégias que vão tentar 

superar esta diferença de opinião e dar, finalmente, um aspecto de verdade ao que se afirma, 

independentemente da posição ideológica que se tenha. A primeira estratégia (1) selecionada 

entre as mais recorrentes é a de fazer uso da voz de uma pessoa, tida como especialista 

naquele assunto sobre o qual se fala. O que o viajante não nos lembra é que, mesmo um 

especialista em algum assunto está se posicionando em relação a este último e dando a sua 

interpretação, o que pode ser diferente da de outros sujeitos. Em relação a este primeiro ponto, 

o viajante que mais fez uso deste recurso foi, sem dúvida, Tschudi (1866) e (1867). 

Na primeira passagem abaixo, Tschudi dá voz a um senhor de mais de setenta anos, 

pessoa bem experiente no trato com escravos e que, por isso, sabe o que está falando. 

Diferentemente das próximas citações, nesta vemos ainda o viajante se questionar, 

inicialmente, sobre o que o senhor experiente afirmou, mesmo que no final ele de razão a ele. 

 

(cit. 8) 
Se um negro faz algo certo ou ordenado, isso só acontece quando ele comete um 
erro, pois conforme sua natureza, ele tem que fazer tudo ao errado ou ruim; “assim, 
não se deve admirar, quando nós frequentemente perdemos a paciência e mandamos 
castigá-los com dureza”, me contou uma vez um senhor, que há mais de 70 anos 
sempre lidava com inúmeros escravos. Este aspecto particular me surpreendeu e no 
início quase me fazia rir; mas com o tempo eu compreendi completamente, que após 
um longo contato com os negros, não se acha mais esta maneira de ver totalmente 
errada, do que quando se depara com ela no primeiro momento. Certamente também 
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o mais suave dos ânimos e paciência se rasgam, quando diariamente o negro em 
serviço, seja intencionalmente, descuido, maldade, preguiça ou burrice, mesmo o 
serviço mais simples faça sempre e novamente errado. (TSCHUDI, 1866, p. 185). 

 

Quando resolve falar sobre economia nacional e os possíveis problemas ligados à 

importação e exportação de produtos. Tschudi cita uma fazenda situada na região de 

Cantagalo como exemplo do que ele chama de “bem administrada” (1980, p. 56). Esta vai 

servir de referência ou modelo para sua explicação do que se passa com os escravos também 

nas outras fazendas do Rio de Janeiro: (cit. 9) “O tratamento dos escravos é, segundo 

testemunho de pessoas competentes, muito bom no distrito de Cantagalo, tendo ainda 

apreciavelmente melhorado nesses últimos 15 ou 20 anos.” (TSCHUDI, 1980, p. 56). Desta 

vez, Tschudi não os informa quem são estas pessoas competentes. 

A partir deste momento fica mais clara a presença da intertextualidade8 no texto do 

viajante, quando ele começa a utilizar termos como “pessoas competentes” ou “pessoas 

experientes”, termos que nos remetem a certa noção verdade, pois aquilo que uma pessoa 

experiente em determinado assunto diz costuma ser verdade. Em diversas momentos de seu 

relato o viajante fala sobre o negro, ele as faz de maneira indireta, ou seja, faz uso da 

anteriormente referida intertextualidade, da voz a outros, seja o dono desta outra voz citado ou 

não. Contudo, é fato que sua obra, assim como qualquer discurso sobre algo ou alguém é 

elaborado num processo de interação. No caso, uma interação entre o viajante, o país visitado 

e seu povo. Esta interação também pode ocorrer de maneira implícita ou não citada, uma 

influência sobre a pré-opinião do autor, que traz agora uma nova visão, não mais a sua 

original ou inicial, mas também não a do outro, mas uma nova, decorrente da inter-relação 

entre ambas. 

Algumas demonstrações de intertextualidade podem ser claramente percebidas quando 

o próprio autor cita sua fonte. Tschudi cita em diferentes trechos de sua obra pelo menos 

outros dois viajantes de língua alemã que estiveram no Rio de Janeiro também no século XIX. 

São eles: o príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, que esteve no Brasil entre os anos de 

1815 e 1817 e escreveu uma obra sobre sua viagem, e o Wilhelm Ludwig von Eschwege, que 

esteve no Brasil entre 1811 e 1817, e também escreveu obras sobre sua viagem ao Brasil. Mas 

o que se destaca na relação intertextual presente no relato do embaixador é o fato dele citar a 

obra História Geral do Brasil (1854) do historiador brasileiro Francisco Adolfo de 

Varnhagen, trazendo à tona a influência que ele teve em alguns aspectos de sua obra. Não 
                                                 
8 Intertextualidade: “propriedade que têm o texto de ser cheio de fragmentos de outros textos podendo ser 
delimitados explicitamente ou mesclados, assimilando, contradizendo, ecoando ironicamente e etc” 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 114). 
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serão discutidas aqui pormenorizadamente estas influências, mas sim destaco a existência 

delas e quero comprovar, então, a afirmação de Fairclough (2001) de que todo texto é 

composto de maior ou menor maneira de elementos intertextuais. 

Assim como Tschudi trouxe a voz de outros, seu texto também foi lido por outros e 

participou de processos de interação. No que se refere ao aspecto da veracidade de seu texto, 

seja feito através da utilização de outras vozes, seja na referência a pessoas de confiança, a 

sua obra também teve repercussão no meio da crítica literária alemã. 

A repercussão de sua obra, como nos relata Canstatt9 (1967), referindo-se à mesma 

como (cit. 10) “um dos melhores trabalhos que a literatura alemã apresentou sobre o Brasil” 

(1967, 109), e, em seguida, enaltecendo também os (cit. 11) “conhecimentos científicos 

verdadeiramente universais” (1967, p. 109) de Tschudi, não foi pequena. Canstatt, entretanto, 

vai mais além do que um elogio à figura de Tschudi, ele afirma que o relato do viajante é 

apresentado de forma distinta dos demais: 

 

(cit. 12) 
Von Tschudi, de quem se pode dizer que, na apreciação das condições sociais e 
materiais do país, manteve sempre uma atitude absolutamente objetiva e imparcial. 
Ao regressar à Europa, em 1861, era um dos homens merecedores de maior crédito 
no que diz respeito às coisas do Brasil. Sua obra foi, daí por diante, a fonte utilizada 
e freqüentemente citada por outros autores [...] (CANSTATT, 1967, p. 110). 

 

Não podemos deixar de destacar a presença dos termos “objetiva” e “imparcial” na 

fala de Canstatt ao se referir ao relato de Tschudi, pois estes dois adjetivos nos remetem mais 

uma vez ao conceito de verdade. A obra de Tschudi é encarada como um relato de verdade, 

pois utiliza a voz de pessoas competentes e experientes e, conforme, Canstatt é objetiva e 

imparcial. 

Em outro trecho de sua obra, Tschudi compara, tendo novamente por fonte pessoa de 

confiança, as relações entre os escravos a uma relação entre animais: (cit. 13) “[...] os negros 

vivem em promiscuidade sexual, como o gado nas pampas. Um fazendeiro experimentado me 

afiançou que com a criação natural conseguem-se geralmente rebentos fortes e saudáveis” 

(TSCHUDI, 1980, p. 58). Se utilizando mais uma vez da visão de alguém de confiança e 

experiência no assunto para valorizar suas palavras nos relata o embaixador: 

 

(cit. 14) 
Os filhos dos negros são mais delicados e sujeitos a doenças que outras raças. A 
senhora de fazendeiro, que pela experiência deve ser considerada autoridade no 

                                                 
9 Oscar Canstatt (1842-1911) esteve no Brasil no século XIX e publicou duas obras sobre o país. 
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assunto, me asseverou que era mais fácil criar três ou quatro crianças brancas ou 
índias que uma preta (TSCHUDI, 1980, p. 61). 

 

O termo “experiência” e suas variações, seja em forma de adjetivo, “experiente”, ou 

“experimentado”, é muito utilizado por Tschudi, numa tentativa de justificar as afirmações 

apresentadas por terceiros. 

Outro recurso muito comum para dar veracidade ao que se diz é a citação de outros 

textos sobre o mesmo assunto ou a citação de outros autores que abordaram o mesmo tema. 

Desta forma, não se dá um aspecto de veracidade somente ao que se diz, como também ao que 

foi dito, já que as palavras anteriores estão sendo reproduzidas por serem vistas como 

verdade. Esta estratégia (2) aparece muitas vezes logo no prefácio ou na introdução da obra, 

quando o autor afirma que fez uso de outras obras para que a composição da sua ficasse mais 

verdadeira e completa. 

Ina von Binzer (1884) logo nas primeiras páginas de sua obra, afirmando que fez a 

leitura de outras obras de viagem, compara a sua com outras descrições de viagem, sem deixar 

de afirmar que seu relato é, contudo, verdadeiro. 

 
(cit. 15) 
A segunda desilusão vai ser para vocês minha viagem do Rio de Janeiro até cá: não 
lhes poderei contar nenhum assalto dos indígenas e nem mesmo uma luta contra 
tigres, quando no mínimo vocês esperavam uma descrição de cobras gigantes. 
Tendo chegado até cá sem incidentes, reconheço de antemão a inferioridade em que 
me encontro diante de vocês, comparando-me a outros viajantes dos trópicos. Mas 
essa é a verdade. (BINZER, 1980, p. 17). 

 

Burmeister (1856) durante sua obra cita diversos autores, algo que no prefácio já havia 

afirmado da importância para complementar suas palavras 

 

(cit. 16) 
[...] ora confirmando ora retificando numerosas notícias e observações anteriores de 
viajantes [...] Procurei, sempre quando necessário, mencionar os extensos trabalhos 
de meus predecessores, a fim de não privá-los do mérito que incontestavelmente 
lhes cabe, pelos seus grandes esforços. (BURMEISTER, 1980, p. 16). 

 

Canstatt (1877) também faz uso de outros viajantes para compor sua obra, mas, ao 

contrário de Burmeister (1856) cita o nome deles todos logo no prefácio de sua obra. 

 

(cit. 17) 
Dada a extraordinária vastidão desse país é claro que não podia informar sobre tudo 
baseado só nas minhas próprias observações, porquanto das vinte províncias só pude 
visitar seis, e entre estas nalgumas só me pude demorar pouco tempo. Tive, portanto, 
de consultar muitas vezes os trabalhos de outros exploradores e viajantes. Em 
muitos destes casos, para não interromper o seguimento do assunto, desisti de dar 
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explicitamente a fonte da referência citada, pelo que me parece dever citar aqui 
nominalmente os autores a cujas obras recorri. Foram eles principalmente: [...] Spix 
e Martius, Von Eschwege, [...] von Tschudi, [...] Príncipe de !euwied, Pohl, 
Rugendas, Burmeister, Ave-lallemant, Platzmann, Koseritz, [...] Handelmann, 
Varnhagen, Hunboldt, [...] Hörmeyer etc [...] foi ao contrário, difícil, diante da 
tarefa que me impus e da quantidade do material, salientar só aquilo que era 
indispensável para apresentar a terra e a gente do Brasil sob sua verdadeira luz. 
(CANSTATT, 2002, p. 24-25). 

 

Meyen (1834) cita alguns outros viajantes em sua obra, dentre eles Schlichthorst, 

como na passagem abaixo: 

 
(cit. 18) 
Nós sabemos através dos notáveis escritos de Langsdorf, Schlichthorst e outros 
muitos escritores, como é muito mais fácil hoje em dia aumentar seu capital no 
Brasil [...] Compra-se eles, diz o último escritor, com dinheiro, a prazo, com ou sem 
responsabilidade do vendedor pela futura situação de saúde do escravo; em uma 
palavra, este comércio de pessoas é o que na Europa é o comércio de cavalos. 
(MEYEN, 1834, p. 79). 

 

Scherzer (1861) conclui que tem pouca vivência para produzir sua obra e se refere 

também a outros autores que estiveram no Brasil: 

 

(cit. 19) 
Durante uma visita tão curta ao Rio de Janeiro como a nossa, mal nos é possível, por 
isso, esboçar mais do que nossas vivências passageiras [...] o que se modificou na 
fisionomia da cidade e seus arredores desde o tempo, quando Martius e Spix, 
Rugendas, o príncipe de !euwied, Helmreichen, !atterer, Pohl, D´Orbigny, Wilkes, 
Castelnau, Burmeister e outros pesquisadores visitaram o Brasil e o descreveram 
minuciosamente em palavras e imagens. (SCHERZER, 1861, p. 113). 

 

A terceira estratégia (3) para dar veracidade ao que se diz foi a mais encontrada e é 

feita através de recursos lingüísticos. O viajante relata um fato e, através de expressões que 

indicam que o que se está dizendo é verdade, convence o leitor que tal afirmação é verdadeira. 

O que chamou muito à atenção foi, principalmente presente nos prefácios ou introduções, o 

uso do termo verdade, para se referir àquilo que vai ser narrado. 

Ina von Binzer (1884), na citação 15 anteriormente vista, conclui que, apesar de não 

trazer aventuras emocionantes em seu relato, suas palavras são a verdade. “Mas essa é a 

verdade” (BINZER, 1980, p. 17). 

Também Ernst Ebel, no prefácio de sua obra, pede desculpas ao leitor por não ser 

escritor de profissão e diz que o valor de seu “livrinho”, assim chamado por ele, reside no fato 

de conter somente a verdade: (Cit. 20) “[...] Eu peço neste sentido por desculpas, tanto mais, 

por eu não ser um escritor. O único valor que este livrinho pode ter, é que ele contenha 

inteiramente apenas verdade” (EBEL, 1828, prefácio). 
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Mansfeldt (1828) no mesmo ano e, também no prefácio de seu livro, utiliza a mesma 

estratégia ao afirmar que vai dizer a verdade, mesmo nos momentos em que sua descrição 

parece exagerada. 

 
(Cit. 21) 
[...] Então, eu não posso dizer nada mais para me desculpar, do que a verdade, do 
jeito que eu fiquei sabendo dela, que é o motor de minha atuação, e que eu possa 
esperar receber benévola tolerância, quando impulsos singulares tenham 
ultrapassado o formato esperado de uma descrição de viagem. (MANSFELDT, 
1828, p. 4). 

 

A verdade para Ida Pfeiffer (1850), por outro lado, já é desprendia de adereços e é algo 

que ele vivenciou e viu. (Cit. 22) “Eu posso contar apenas sem adereços, o que aconteceu 

comigo, o que eu vi, e se eu quiser julgar algo, então eu posso apenas do ponto de vista de 

uma simples contemplação” (PFEIFFER, 1850, prefácio). 

Como dito anteriormente, a palavra verdade está presente em quase todos os relatos, 

nos seus prefácios, onde o autor apresenta a obra. Serão apresentados a seguir seis outros 

trechos de autores distintos, que fazem uso deste termo para se referir ao que escreveram. 

Rango (1832), mesmo afirmando que às vezes ela é algo ingrato, pois as pessoas 

preferem mentiras, nos faz entender, então, que vai dizer apenas a verdade. 

 

(Cit. 23) 
Embora eu saiba que isso seja um negócio ingrato, dizer a verdade para alguém, que 
prefere ser enganado, e embora não seja difícil, explicar o conceito de sorte que 
estas pessoas obcecadas têm; pois sorte e dinheiro tem para eles o mesmo 
significado [...] (RANGO, 1832, prefácio) 

 

Schäffer (1824), para não deixar dúvidas no que vai dizer, num breve trecho utiliza o 

termo três vezes. E não é uma verdade qualquer que ele vai nos apresentar, mas sim a “pura” 

verdade. 

 

(cit. 24) 
Por isso, oportuno leitor, uma descrição despretensiosa, simples e sem disfarces 
daquilo, que eu mesmo em grande parte vi e ouvi, ou, o que é apresentado para você, 
como para mim em cenas temáticas. Verdade, pura verdade, é o meu objetivo e alvo, 
verdade sem partidos, que deve ser um produto fascinante; se isso não agradá-lo, 
para ele não terei escrito nada. (SCHÄFFER, 1824, prefácio) 

 

Schlichthorst (1829) apresenta sua obra, que teria sido escrita em situações de perigo e 

desfavoráveis, e que apresenta um conteúdo verdadeiro. 
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(Cit. 25) 
Ofereço ao público esta obra que não foi escrita na agradável tranqüilidade duma 
vida descuidosa, mas no meio das tempestades do mar e das paixões, entre perigos e 
renúncias de toda sorte. Se o êxito a favorecer e mais tarde eu for induzido a reeditá-
la, esforçar-me-ei para apresentar trabalho mais perfeito e mais verdadeiro. 
(SCHLICHTHORTS, 2000, p. 17). 

 

Seidler (1835), em seu prefácio, apresenta já de antemão sua defesa de que só escreveu 

verdadeiramente o que viu e vivenciou. Não só o uso do termo verdade duas vezes, mas 

também a utilização de “mesmo” antes dos verbos viver e ver dão uma ênfase às verdades que 

serão ditas. 

 

(Cit. 26) 
[...] há de parecer ousadia que um leigo pretenda usurpar assento e voto na república 
dos escritores; porém, aqui prevalece nem a nobreza de sangue, nem o favor 
humano, nem a antiguidade: a voz da verdade, a representação fiel de cenas cheias 
de acontecimento, o eco desativado de sons cheios, a tradução conscienciosa, de 
uma língua estranha, de longe, traduzida com a sua História através do passado e do 
presente [...] Verdade e variedade são as estrelas polares pelas quais alegremente me 
guiei nesta difícil empresa; só me atrevo a relatar quanto eu mesmo vi e vivi [...] 
(SEIDLER, 2003, p. 27 e 28). 

 

Weech (1828) não quer importunar seus leitores com suas opiniões e só pretende 

apresentar aquilo que pode ser útil para eles. Sendo assim, podem ficar tranqüilos, pois o 

viajante só escreveu verdades. 

 

(Cit. 27) 
Em relação ao objetivo desta pequena obra, não será apresentado ao leitor 
despretensioso nada mais, do que é necessário para o seu progresso nos distintos 
campos profissionais da vida burguesa. [...] Eu estou muito distante, de importunar o 
leitor com minhas opiniões sobre colônias e os mais oportunos meios para sua 
prosperidade em terras estrangeiras como completa e infalível: vocês podem, 
contudo estar convencidos, de achar aqui apenas a verdade. (WEECH, 1828, p. 4). 

 

Em um momento dentro de sua obra, Schlichthorst (1829) comparando os negros aos 

carneiros utiliza mais uma vez da palavra verdade para se referir ao que está apresentando. 

 

(Cit. 28) 
Em verdade, os negros, como os carneiros, não têm fisionomias próprias, a diferença 
de feições é tão pequena entre eles que isso só não basta para distingui-los uns dos 
outros. Parecem-se tanto que é fácil confundi-los. Entretanto, suas raças apresentam 
características fisionômicas as mais diversas. (SCHLICHTHORST, 2000, p. 146). 

 

Não só da utilização da palavra verdade podem ser feitas às defesas do que se está 

dizendo. Dentro de seus relatos os viajantes procuraram usar as mais distintas expressões para 

caracterizar suas afirmações. 
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No trecho abaixo, o que chama à atenção é a construção feita com a expressão “juro 

por minha alma”, que dá um tom de veracidade ao que está sendo dito. 

 

(cit. 29) 
Naturalmente nós os observávamos com grande atenção; devo confessar, entretanto, 
que desde o princípio, senti verdadeira aversão por essa gente que, em todo o seu 
ser, com a sua constituição física peculiar e os braços despropositadamente longos, 
oferece um puro aspecto animal, que forma dessa espécie humana o último elo na 
cadeia da criação e a transição para o macaco. Vi agora em Londres um gorila 
empalhado, o maior dos macacos, e juro por minha alma que vi muitos negros que 
tinham mais de macaco do que esse gorila. (HÖRMEYER, 1966, p. 82). 

 

Leithold (1820) para defender sua afirmação sobre o tipo de pele dos negros fez uso da 

expressão “como se sabe”: (Cit. 30) “Parece que os negros não suportam bem a chuva, pois 

sua pele, como se sabe, é muito fina, muito lisa, e gordurosa” (LEITHOLD, 1820, p. 74). 

Ebel (1828) utiliza a expressão “a opinião é uma só”, ou seja, todos pensam desta 

forma e por isso, só pode ser, então, verdade. 

 

(Cit. 31) 
No que diz respeito ao caráter do negro em geral, a opinião é uma só: de nada serve 
tratá-lo bem. Há que mantê-lo sob severo controle: os homens sendo por demais 
inclinados à bebida, ao roubo e à preguiça; as mulheres, - sobretudo aquelas Vênus 
Vulgivagas – tão difícil é moderar-lhes o instinto, que praticam seus atos com o 
maior despudor. (EBEL, 1972, p. 47). 

 

Um pouco adiante, vemos o mesmo viajante fazer uso de outras expressões para 

justificar as suas afirmações. A primeira, que se parece com a célebre “ninguém pode negar” 

serve para justificar a inferioridade mental dos negros. A outra, “na realidade”, que é repetida 

duas vezes, é uma variação da “na verdade”. Esta expressão refere-se ao fato dos negros 

serem preguiçosos e a possível mudança de opinião daqueles que defendem os negros. 

 

(Cit. 32) 
Sempre me pareceram exageradas as muitas histórias sentimentais que tenho lido 
sobre os escravos; agora que os conheço melhor, tenho-as como absolutamente 
ridículas. [...] nenhum observador de espírito aberto poderá negar que esta raça se 
encontra como que na meninice e se caracteriza por uma típica apatia que a inabilita 
para qualquer alto sentimento moral, só lhes deixando a inconsciente alegria da 
infância, pelo que nunca pensam no dia seguinte, sendo incapazes de qualquer 
vocação duradoura, na realidade só querem comer, dormir e amar. !a realidade, se 
todos os que se intitulam amantes do próximo e vivem a declamar sobre os direitos 
do negro, passassem entre eles algumas semanas, logo mudariam de opinião. 
(EBEL, 1972, p. 48). 

 

A colocação do adjetivo verdadeira referindo-se a superioridade dos brancos sobre os 

negros como verdadeira feita pelo viajante Rugendas (1835), dá a impressão de que isso é 
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algo já conhecido e comprovado. E vai servir para comprovar tudo o que ele vai dizer sobre 

este tema. 

 

(cit. 33) 
Ademais, a verdadeira superioridade dos brancos sobre os negros não é unicamente 
exterior. Em se tratando, por exemplo, de instrução, encontram-se, não somente na 
América mais ainda na Europa, milhares de brancos que não são tão bem educados 
quanto inúmeros negros, e às vezes mesmo o são bem menos. Trata-se, antes, de 
uma superioridade intrínseca e orgânica; ela cria, em suma, entre o negro e o branco, 
o mesmo tipo de relações existentes entre a mulher e a criança com referência ao 
homem. É o que se observa principalmente no magnetismo animal exercido pelo 
branco sobre o negro. Essa superioridade talvez se explique por uma maior 
intensidade de sistema nervoso, por uma maior atividade de suas funções, uma 
harmonia mais perfeita em todas as circunstâncias da vida; pelo menos, partindo de 
fatos conhecidos, podemos concluir pela existência dessas qualidades a nosso favor. 
(RUGENDAS, 1973, p. 121). 

 

Alguns viajantes trazem na bagagem a experiência de outros países. Outros a 

experiência sabe-se lá de onde, mas que são utilizadas para comprovar suas teorias. Até 

mesmo a utilização do termo “experiência” já funciona como prova de verdade. No trecho 

abaixo, Tschudi (1866) nos traz uma experiência comprovou que há o elemento mal nos 

negros. E isso é irrefutável. Mais adiante o viajante afirma novamente que isso está 

comprovado. 

 

(cit. 34) 
Eu disse acima que um elemento mal é trazido para a mistura de raças no Brasil 
através dos negros. A experiência em todos os países, nos quais houve ou há 
escravidão, comprovou irrefutavelmente, que toda raça e mistura com negros faz um 
significativo retrocesso. Afirmou-se até mesmo que os descendentes desta mistura 
com negros estão ainda mais abaixo que eles próprios. Esta informação me parece 
apenas em parte fundamentada. Está comprovado que as crianças originadas de 
negros com uma raça com maior talento em capacidades intelectuais são 
significativamente melhores do que seus pais negros, menos em atividades 
puramente mecânicas; o caráter, porém, do da criança mista é em geral pior do que o 
do negro. (TSCHUDI, 1866, p. 173) 

 

Seja em relação à vida do negro escravizado, ao fato dele ser inferior intelectualmente 

ou mesmo ao fato dele ser preguiçoso e se parecer com um animal, o discurso do viajante vai 

funcionar, então, como prática social, influenciando nosso olhar sobre os negros e sobre o 

nosso pensar sobre a situação dos negros e, utilizando as palavras de Fairclough (2001), vai 

“contribui para a constituição das dimensões da estrutura social”, mantendo as relações de 

poder. 

Os viajantes estudados até o presente momento nesta dissertação têm como referência 

para sua construção discursiva o modelo europeu, seja no que se refere aos costumes, seja 
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para a maneira de se vestir ou mesmo para a aparência física e estética. O padrão do que é 

visto como o certo é, no caso, o padrão europeu. Aquilo que é diferente é o inferior, o que 

precisa da ajuda do europeu para, se possível, tornar-se tão bom ou pelo menos não tão 

espantoso para poder ser aceito pelo olhar eurocêntrico. 

Esta estratégia de dar veracidade ao que se diz, ao mesmo tempo vai colocar o 

viajante-escritor, aos olhos do leitor, em uma posição neutra ou de inocência em relação 

aquilo que ele está relatando. Esta estratégia busca sustentar uma ideologia capitalista 

européia, na qual o representante da burguesia vai exercer o papel de narrador, ou pelo menos 

tenta se colocar em uma posição de não interferência. Contudo, sabemos que um discurso, 

seja ele oral ou escrito, é uma prática social que vai interferir e interagir com outras práticas 

sociais e outros discursos produzindo novas práticas sociais e novos discursos 

(FAIRCLOUGH). 

Fazemos aqui o uso do mesmo recurso que alguns viajantes e buscamos a ajuda de 

Fairclough para demonstrar que, na verdade, todo discurso é ideológico e traz consigo a voz 

de outros. É apenas uma visão, uma construção do “fato”, ou melhor, uma interpretação de 

eventos históricos, o que não impede que outras visões ou interpretações sejam possíveis. 

Tentamos aqui desmistificar a visão destes viajantes, demonstrando de que maneira eles 

construíram seus textos, numa tentativa de dar uma outra possibilidade de interpretação a 

estes discursos tidos como verdade única, já que os “fatos” não existem em si, mas são 

construídos. A interpretação dos eventos históricos através da construção dos “fatos” através 

do discurso é sempre uma atitude ideológica pessoal e interessada. 

Por fim, não podemos deixar de aclarar que esta análise se restringe ao nosso olhar de 

pesquisadores, que traz consigo conceitos e idéias geradas pela nossa própria vivência e 

experiência, um olhar que enxerga o passado com os valores de hoje, mas que procura 

entender este mesmo passado considerando o contexto que ocasionou a existência de tais fatos 

e discursos.  
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4 – VIAJA�TES DE LÍ�GUA ALEMÃ �O RIO DE JA�EIRO �O 
PERÍODO DE 1808 E 1888 

 

As obras que foram selecionadas para a análise nesta pesquisa passaram por quatro 

critérios fundamentais de escolha: o primeiro é que necessariamente tratem dos negros do Rio 

de Janeiro do século XIX; o segundo é que tenham sido produzidas e publicadas entre os anos 

de 1808 (vinda da família Real Portuguesa para o Brasil, quando o número de viajantes 

alemães aumentou consideravelmente após a Abertura dos Portos às Nações Amigas 

decretada em 28 de janeiro) e 1888 (ano de promulgação da Lei Áurea, que decretou o fim da 

escravidão no Brasil); o terceiro é que este relato de viagem tenha sido escrito por um viajante 

de língua alemã, já que inicialmente a Áustria, e, em seguida a Alemanha do século XIX 

constituíram-se como principal potência no campo das ciências naturais européias, além do 

desenvolvimento do pensamento histórico10. O quarto critério foi a seleção dos viajantes de 

língua alemã e suas obras tomando por base as principais obras de referência disponíveis 

sobre este assunto (literatura de viagem), tanto escritas por brasileiros como por alemães e 

localizadas nas quatro principais bibliotecas do Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional (B.N.), 

biblioteca do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (I.H.G.B.), biblioteca do Arquivo 

Nacional (A.N.) e biblioteca do Itamaraty. As obras de referência utilizadas para esta seleção 

foram: “Bibliografia do Rio de Janeiro de viajantes e autores estrangeiros: 1531-1900”, de 

Paulo Berger, publicada em 1980; “A mulher no Rio de Janeiro no século XIX: um índice de 

referências em livros de viajantes estrangeiros” de Miriam Lifchitz Moreira Leite, do ano de 

1982; “Manual bibliográfico de estudos brasileiros, Rio de Janeiro” de Rubens Borba de 

Moraes, do ano de 1949; “Repertorio crítico da literatura teuto-brasileira” de Oscar Canstatt, 

de 1967; e “Biblioteca Geographica: Verzeichniss der seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 

bis zu Ende des Jahres 1856 in Deutschland erschienenen Werke über Geographie und Reisen 

mit Einschluss der Landkarten, Pläne und Ansichten“ de Wilhelm Engelmann de 1857. As 

três primeiras escritas por pesquisadores brasileiros e as duas últimas de autores alemães, mas 

cada umas delas complementando a outra de maneira que a abordagem e a seleção dos 

viajantes e obras fosse o mais ampla e representativa possível sobre esta época. 

A utilização de um período até certo ponto extenso e com obras que abrangem tanto o 

início quanto o final do século XIX tem por objetivo também apresentar comparativamente as 

                                                 
10 Conforme Franklin Baumer (1990, p. 21) “O crescimento da influência alemã no pensamento europeu e 
mundial começara desde o Sturm und Drang (século XVIII) de Goethe, Schiller e Herder e da filosofia idealista 
de Kant e seus sucessores”. 
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variações presentes na construção da imagem dos negros durante as mudanças que ocorreram 

no país e na Europa em seus aspectos político, social e econômico. 

Com o auxílio das obras de referência acima citadas, diversas idas as quatro principais 

bibliotecas do Rio de Janeiro igualmente citadas e uma extensa busca na Internet foi feito o 

levantamento dos relatos de viagem de autores de língua alemã que estiveram no Rio de 

Janeiro no século XIX, resultando no total de 91 viajantes e de 105 obras de viagem 

apresentados na tabela abaixo. Esta tabela apresenta o nome de cada viajante juntamente com 

sua(s) obra(s) sobre a viagem e também as páginas em cada uma de sua(s) obra(s) que falam 

do Rio de Janeiro. Enfatizo que as obras listadas se referem somente àquelas que tratam da 

viagem realizada e descrevam de alguma forma o Rio de Janeiro e os negros, ficando 

excluídos outros livros destes mesmos viajantes que tratem apenas de assuntos específicos 

como botânica etc. 

A tabela que segue abaixo sistematiza o conjunto de relatos tratados na presente 

dissertação, que organizamos segundo o nome do autor, nome da obra, número da edição e 

parte da obra referente ao Rio de Janeiro, como segue abaixo. 

 

TABELA 1 

Viajantes de Língua alemã no século XIX 
 
 VIAJA�TE OBRA 1ª EDIÇÃO RIO DE JA�EIRO 

(págs) 
1 Adalbert, Prinz 

Von Bayern 
Die Herzen der Leuchtenberg 
Chronik einer napolionisch 
baverisch-europäischen 
Familie 

1847 48 a 51 

2 Adalbert von 
Preussen 

Aus meinem Tagebuch 1842 – 
1843 

1847 231 a 361 

3 Asschenfeldt, 
Friedrich 

Memorien aus meinem 
Tagebuche geführt während 
meiner Reisen und meines 
Aufenthaltes in Brasilien in 
den Jahren 1843 bis 1847. 

1848 22 a 27/ 
44 a 45/ 
119 a 125 

4 Avé-Lallemant, 
Friedrich 
Christian 
Benedict 

Erinnerung an Brasilien. 1854 27 a 46/ 
47 a 53 

5 Avé-Lallemant, 
Robert 
Christian 
Bertold 

Reise durch Süd-Brasilien im 
Jahre 1858 

1859 71 a 89 

6 Belani, HER Die feindlichen Brüder: 1839 1º.Vol: Págs: 103 a 
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historisch-romantisches 
Gemälde aus der neueren 
Geschichte Portugals und 
Brasiliens 

285 
2º.Vol: Págs: 1 a 101 

7 Berghaus, 
Heinrich Karl 
Wilhelm 

Allgemeine Länder- und 
Völkerkunde: nebst einem 
Abrisz der physikalischen 
Erdbeschreibung : ein Lehr- 
und Hausbuch 

1837 525 e 526 

8 Bergk, Johann 
Adam 

Reise in Brasilien, Peru und 
Caracas: Nach Liniley, 
Barrow, Tuckey, Depone u. a. 
Reisebeschreibern 

1808 3 a 13 

9 Bibra, Ernst 
Freiherr von 

Reise in Südamerika 1854 105 a 141 

10 Billroth, Albert Ein Evangelist in Brasilien: 
Aus dem nachlass, des 
vormaligen Pfarrers der 
deutsch-evangelischen 
Gemeinde in Rio de Janeiro 

1867 27 a 314 

11 Binzer, Ina von Leid und Freud einer 
Erzieherin in Brasilien 

1884 71 a 75/ 
83 a 108 

12 Bösche, Eduard 
Theodor 

Wechselbilder von Land- und 
Seereisen, Abentheuern, 
Begebenheiten, 
Staatsereignissen, Volks- und 
Sittenschilderungen: während 
einer Fahrt nach Brasilien und 
eines zehnjährigen Aufenthalts 
daselbst, in den Jahren 1825 
bis 1834: mit Berücksichtigung 
des Schicksals der nach 
Brasilien ausgewanderten 
Deutschen 

1836 1ª.Parte: 23 a 104/ 
2ª.Parte: 202 a 255 

13 Burmeister, 
Hermann 

Reise nach Brasilien, durch die 
Provinzen von Rio de Janeiro 
und Minas Gerae ̈s. Mit 
besonderer Rücksicht auf die 
Naturgeschichte der Gold- und 
Diamantendistricte 

1853 48 a 109/ 
545 a 555/ 
577 a 588 

Brasilien: Land und Leute 1877 282 a 311 14 Canstatt, Oscar 
Republikanische Brasilien in 
Vergangenheit und Gegenwart. 
Nach den neuesten amtlichen 
Quellen und auf Grund eigener 
Anschauung 

1899 592 a 599 

15 Detmer, 
Wilhelm 

Botanische wanderungen in 
brasilien. Reiseskizzen und 
vegetationsbilder 

1897 117 a 144/ 167 a 169 

16 Dielitz, Völkergemälde und 1846 228 a 245 
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Theodor Landschaftsbilder für die 
Jugend bearbeitet 

17 Ebel, Ernst Rio de janeiro und seine 
umgebungen in Jahr 1824 in 
briefen eines rigaer's 

1828 7 a 124 

18 Esche, Victor 
Walter 

Aus dem Wunderlande der 
Palmen 

1888 49 a 162 

Journal von Brasilien, oder 
Vermischte Nachrichten aus 
Brasilien, auf 
wissenschaftlichen Reisen 
gesammelt 

1818 1 a 7/ 
64 e 65 

19 Eschwege, 
Wilhem Ludwig 
von 

Brasilien, die neue Welt. 1824 1 a 3 
20 Feldner, 

Wilhem 
Christian 
Gotthelf von 

Reisen durch mehrere 
Provinzen Brasiliens: Aus 
seinen nachgelassenen 
Papieren 

1828 
 

52/ 57 a 59 

21 Fischer, 
Christian 
August 

Neuestes Gemälde von 
Brasilien 

1819 6 a 17 

Reisen in Brasilien 1815 — 22 Freyreiss, 
Georg Wilhelm Beiträge zur näheren Kenntniss 

des Kaiserthums Brasilien: 
nebst einer Schilderung der 
neuen Colonie Leopoldina, 
und der wichtigsten 
Erwerbzweige für europäische 
Ansiedler, so wie auch einer 
Darstellung der Ursachen, 
wodurch mehrere 
Ansiedelungen missgluc ̈kten 

1824 — 

23 Frühbeck, Franz 
Josef 

Skizze meiner Reise nach 
Brasilien in Süd-Amerika im 
Jahre 1817 auf dem königl. 
portugiesischen Linienschiffe 
Johann der VI 

1830 15 a 26 

Reisen 1853 1 a 3/ 
35 a 57 

24 Gerstäcker, 
Friedrich 
Wilhelm Achtzehn Monate in Süd-

america und dessen deutschen 
Colonien 

1863 368 a 380 

25 Güssfeldt, Paul Reise in den Andes von Chile 
und Argentinien. 

1888 34 a 37 

26 Guts Muths, 
Johann 
Christian F. 

Vollständige und neueste 
Erdbeschreibung des 
britischen, niederländischen 
und französischen Guyana's 
und des Kaiserthums Brasilien 
mit einer Einleitung zu 
Südamerica. 

1827 689 a 717 



 58 

27 Hahn, Christian 
Ludwig 

Brasilien wie es ist. Ein 
leitfaden fuer alle dieienigen, 
welche sich naehere kenntnisse 
ueber dieses Land erwerben. 

1826 67 a 72/ 
103 a 122 

28 Handelmann, 
Heinrich 

Geschichte von Brasilien 1860 448 a 472 

29 Hänsel, Emil Ein ausflug nach Brasilien und 
den La Platastaaten. Mit 
berücksichtigung der 
Melloschen revolutionären 
bewegung in Brasilien. 

1894 6 a 9/ 
38 a 63 

30 Harnisch, 
Wilhelm 

Reisen in Südamerika 1831 179 a 186/ 318 e 319 

31 Heine, Wilhelm Reise um die Erde nach Japan 
an Bord der Expeditions-
Escadre unter Commodore mc 
Perry in den Jahren 1853, 1854 
und 1855 

1856 205 a 246 

32 Heinzelmann, 
Friedrich 

Reisen in Südamerika und 
Westindien 

1851 213 a 222 

33 Herzog, Carl 
Joseph B. 

Aus Amerika: Reisebriefe 2 
Kuba, Mexiko, Südamerika 

1884 456 a 466/ 493 a 495 

34 Hochstetter, 
Ferdinand von 

Ferdinand v. Hochstetter's 
gesammelte reise-Berichte von 
der Erdumsegelung der 
Fregatte "Novara" 1857-1859. 
Mit einer Einleitung und einem 
Schlusswort von V.v. Haardt, 
einem Portrait Ferdinand v. 
Hochstetter's in heliogravure 
und einer Uebersichtskarte der 
Reise-Route. 

1885 49 a 68 

35 Hofmann, Hans Nach Brasilien und zurück in 
die Heimat: Tagebuchblätter 

1879 94 a 116 

Was Georg seinen deutschen 
Landsleuten ub̈er Brasilien zu 
erzählen weiß: Schilderungen 
eines in Süd- Brasilien 
wohlhabend gewordenen 
Proletariers; Ein Beitrag zur 
Länder- und Völkerkunde; Mit 
25 Holzschnitten in Farben-, 
Ton- und Schwarzdruck 

1863 3 e 4/ 
73 a 89 

36 Hörmeyer, 
Joseph 

Südbrasilien: ein Handbuch 
zur Belehrung für Jedermann: 
insbesondere für Auswanderer: 
mit einer Karte 

1857 — 

37 Kalkmann, 
Ludwig 
Friedrich 

Reisebriefe aus Brasilien, mit 
besonderer Rücksicht auf die 
Auswanderung. 

1847 — 
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38 Kell, Julius Reisen in Brasilien. Für die 
Jugend 

1849 21 a 80 

39 Keller-
Leuzinger, 
Franz 

Vom Amazonas und Madeira; 
Skizzen und Beschreibungen 
aus dem Tagebuche einer 
Explorationsreise. 

1874 19 e 20 

40 Kern, J. H. O. Bei Freund und Feind in allen 
Zonen; aus den Tagebüchern 
Arnolds und Erichs über ihre 
Reisen in fremden Ländern, 
zunächst für die reifere Jugend 
ausgewählt und bearbeitet 

1883 44 a 56 

41 Kerst, Samuel 
Gottfried 

Über brasilianische Zustände 
der Gegenwart: mit Bezug auf 
die deutsche Auswanderung 
nach Brasilien und das System 
der brasilianischen Pflanzer, 
den Mangel an afrikanischen 
Sklaven durch deutsche 
Proletarier zu ersetzen, 
zugleich zur Abfertigung der 
Schrift des Kaiserl. brasil. 
Prof. Dr. Gade, Bericht über 
die deutschen Kolonien am 
Rio Preto 

1853 Vários trechos 

42 Kittlitz, 
Friedrich 
Heinrich von 

Denkwürdigkeiten einer Reise 
nach dem russischen Amerika, 
nach Mikronesien und durch 
Kamtschatka 

1858 66 a 101 

43 Kloss, Friedrich 
Wilhelm 

Geschichte meines 
halbjährigen Aufenthalts in 
Brasilien. 

1827 7 a 35/ 
69 a 82 

44 Koseritz, Carl 
von 

Bilder aus Brasilien 1885 18 a 70/ 
82 a 147 

45 Kotte, Karl 
Friedrich 

Brasilien und seine Bedeutung 
für die deutsche 
Auswanderung 

1855 vários trechos 

46 Kreuth, 
Wilhelm 

Aus den La Plata-Staaten. Eine 
Reise nach Südamerica. 

1891 108 a 113 

47 Lamberg, 
Moritz 

Brasilien: Land und Leute in 
ethischer, politischer und 
volkswirtschaftlicher 
Beziehung und Entwicklung; 
Erlebnisse, Studien und 
Erfahrungen während eines, 
zwanzigjährigen Aufenthaltes 

1899 233 a 266 

48 Langsdorff, 
Georg Heinrich 

Bemerkungen über Brasilien: 
Mit gewissenhafter Belehrung 
für auswandernde Deutsche. 

1821 Vários trechos 

49 Leithold, Meine Ausflucht nach 1820 14 a 199 
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Theodor von Brasilien oder Reise von 
Berlin nach Rio de Janeiro und 
von dort zurück: nebst einer 
ausfu ̈hrlichen Beschreibung 
dieser Hauptstadt, des daselbst 
herrschenden Tones bei Hofe 
und unter dem Volke, und 
einigen Winken für diejenigen, 
welche ihr Heil in Brasilien 
versuchen wollen 

50 Lienau, Jacob 
Friedrich von 

Darstellung meines Schicksale 
in Brasilien, und der von mir 
gemachten Erfahrungen über 
die Behandlung der durch den 
Major, Dr. Schäffer 

1826 12 a 104 

51 Link, Heinrich 
Friedrich 

Beschreibung von Brasilien. 
Cem historisch-genealogischer 
Kalender auf das Gemeinjahr 
1818 

1818 115 a 120 

52 Mansfeldt, 
Julius 

Meine reise nach Brasilien im 
jahre 1826. 

1828 Págs: 1o.Vol 71 a 
168 
2o.Vol — a 142 

53 Maximilian, 
Prinz Wied-
Neuwied 

Reise nach Brasilien in den 
Jahren 1815 bis 1817 

1820 20 a 39 

54 Mevert, Ernst Ein Jahr zu Pferde: Reisen in 
Paraguay 

1883 17 a 24 

55 Meyen, Franz 
Julius 
Ferdinand 

Reise um die Erde: Ausgeführt 
auf dem Königlich 
preussischen Seehandlungs-
Schiffe Prinzess Louise, 
commandirt von Capitain W. 
Wendt, in den Jahren 1830, 
1831 und 1832 

1834 69 a 117 

56 Münch, Ernst 
Hermann 
Joseph 

Geschichte von Brasilien 1829 Várias passagens, 
princip. 3a. Seção 

57 Nopitsch, 
Wilhelm 
Hermann 

Kaufmännische Berichte, 
gesammelt auf einer Reise um 
die Welt mit der Kriegs-
Corvette Galathea, in den 
Jahren 1845, 46 und 47: ein 
Handbuch für Handels- und 
Gewerbs-Statistik, und für den 
practischen deutschen 
Kaufmann, Fabricanten und 
Schiffsrheder 

1849 326 a 369 

58 Pfeiffer, Ida Eine Frauenfahrt um die Welt. 
Reise von Wien nach 
Brasilien, Chili (etc.). 

1850 21 a 56 
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59 Platzmann, 
Julius 

Aus der Bai von Paranaguá. 1866 12 a 17/ 
263 a 271 

60 Pohl, Johann 
Emmanuel 

Reise im innern von Brasilien: 
auf allerhöchsten Befehl Seiner 
Majestät des Kaisers von 
Österreich, Franz des Ersten, 
in den jahren 1817-1821 
unternommen und 
herausgegeben. 

1832 31 a 133 

61 Rango, 
Friedrich 
Ludwig von 

Tagebuch meiner Reise nach 
Rio de Janeiro in Brasilien, 
und zurück. In den Jahren 
1819 und 1820 in Briefen. 

1821 62 a 65/ 
105 a 155 

62 Rosenthal, 
Louis 

Diesseits und Jenseits der 
Cordilleren: Südamerikanische 
Reisebilder, Skizzen und 
Abenteuer 

1874 11 a 15 

63 Rugendas, 
Johann Moritz 

Malerische Reise in Brasilien 1835 15 a 22 

64 Sartori, Franz Ueberlieferungen aus der 
neuen Welt, oder die Staaten, 
Colonien und Völker jenseits 
des Meeres, der Schauplatz 
gewaltiger Ereignisse, das 
Augenmerk von ganz Europa 
... Nach den jüngsten 
Entdeckungsreisen und 
interessantesten Gemählden ... 

1818 54 a 78 

65 Schäffer, Ritter Brasilien als unabhängiges 
Reich in historischer, 
mercantilischer und politischer 
Beziehung 

1824 1 a 12 

66 Schanz, Moritz Das heutige Brasilien. Land, 
Leute und wirthschaftliche 
Verhältnisse. 

1893 11 a 199/ 248 a 257 

67 Scherzer, Karl 
von 

Reise der österreichischen 
Fregatte Novara um die Erde 
in den Jahren 1857, 1858, 1859 
– Erster Band 

1861 1º. Vol.: 119 a 165 

Rio de Janeiro wie es ist. 
Beiträge zur tagesund sitten-
geschichte der Hauptstadt von 
Brasilien mit vorzüglicher 
vücksicht auf die Lage des 
dortigen deutschen Militairs 

1829 22 a 387 68 Schlichthorst, 
Carl 

Briefe aus beiden 
Hemisphären. Ein 
Sittengemäldeaus Tropenwelt. 

1833 72 a 264 

69 Schlossers, 
Wendelin 

Reisen in Brasilien und Algier, 
oder, Lebensschicksale 

1839 3 a 11/ 
31 e 32 
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Wendelin Schlossers: zuletzt 
gewesenen Bombaschia des 
Achmed Bey von Constantine. 

70 Schreibers, Karl 
Franz Anton 
von 

Nachrichten von den kaiserl. 
österreichischen 
Naturforschern in Brasilien 
und den Resultaten ihrer 
Betriebsamkeit aus den 
Amtsrelationen der k. k. 
Gesandtschaft am Hofe von 
Rio Janeiro an das k. k. 
Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten in Wien, aus 
den Berichten und Briefen der 
Naturforscher an den k. k. Hof-
Naturalienkabinetsdirector, 
Herrn Karl v. Schrei. 

1820 83 a 113 

71 Schumacher, 
P.H. 

Beschreibung meiner Reise 
von Hamburg nach Brasilien 
im Juni 1824: nebst 
Nachrichten über Brasilien bis 
zum Sommer 1825 und über 
die Auswanderer dahin: der 
Wahrheit gemäss und zur 
Warnung niedergeschrieben 

1826 36 a 98 

Zehn Jahre in Brasilien 
wëhrend der Regierung Dom 
Pedro's und nach dessen 
Entthronung: Mit besonderer 
Hinsicht auf das Schicksal der 
ausländischen Truppen und der 
deutschen Colonisten 

1835 1o. Vol: 19 a 126 
2º. Vol: 187 a 293 

72 Seidler, Carl 
Friedrich 
Gustav 

Brasiliens kriegs-und 
revolutionsgeschichte seit dem 
jahre 1825 bis auf unsere Zeit. 

1837 1 a 17/ 
89 a 119/ 
151 a 214 

73 Sellin, Alfred 
W. 

Das Kaiserreich Brasilien: eine 
geographisch-statistische 
Skizze auf Veranlagung des 
Centralvereins für 
Handelsgeographie etc. zur 
Eröffnungsfeier der 
Brasilianischen Ausstellung zu 
Berlin 

1882 115 a 130 

Taschenbuch zur Verbreitung 
geographischer Kenntnisse: 
Eine Übersicht des Neuesten 
und das Wissenwürdigsten im 
Gebiete der gesammten 
Länder- und Völkerkunde. 

1825 85 a 93 74 Sommer, 
Johann 
Gottfried 

Neuestes Gemälde von 1831 2o. Vol 389 a 404 
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  Amerika 
75 Spix, Johann 

Baptist von 
Reise in Brasilien in den 
Jahren 1817-1820 (mit 
Martius, Carl Friedrich Phillip 
von) 

1823 84 a 152 

76 Stähelin, Alfred Somer und Winter in 
Südamerika. Reiseskizzen. 

1885 10 e 11/ 
19 a 24 

77 Steger, Adolph Brasilien für deutsche und 
schweizerische Auswanderer 

1857 2a. Parte 140 a 143 

78 Stricker, 
Wilhelm 
Friedrich Carl 

Die Deutschen in Spanien und 
Portugal und den spanischen 
und portugiesischen Ländern 
von America. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Deutschen 
ausser Deutschland. 

1850 299 e 300 

79 Therese, 
Prinzessin von 
Bayern 

Meine Reise in den 
Brasilianischen Tropen 

1897 238 a 257/ 281 a 284/ 
393 a 414/ 429 a 435/ 
446 a 452/ 470 a 474 

80 Thielmann, 
Max Franz 
Guido Freiherr 
von 

Vier Wege durch Amerika 1879 559 a 568 

81 Trachsler, 
Heinrich 

Reisen, Schicksale und 
tragikomische Abenteuer eines 
Schweizers während seines 
Aufenthaltes in den 
verschiedenen Provinzen 
Südamerikas: Rio de Janeiro, 
Ilha Santa Catharina, Armação, 
Saô Pedro do Sul, Rio Grande, 
Corrientes, Montevideo, 
Buenos-Aires etc. in den 
Jahren 1828 bis 1835: ein 
schätzbares Unterhaltungsbuch 
sowohl für alle Stände, aber 
hauptsächlich für 
lebenslustige, frohmüthige, 
freisinnige, unbefangene und 
menschenfreundliche 
Mitbrüder und Mitschwestern: 
Land- und Seereisen, 
militärische und 
cosmopolitische Abenteuer, 
Begebenheiten, 
Staatsereignisse, werthvolle, 
interessante Aktenstücke, 
Volks- und 
Sittenschilderungen, 
geographisch-statistische 
Notizen 

1839 70 a 167 
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Reisen durch Südamerika 1 e 2 1866 52 a 196 82 Tschudi, Johann 
Jakob von Reisen durch Südamerika 3 e 4 1867 82 a 219 

83 Versen, 
Maximilian von 

Reisen in Amerika und der 
südamerikanische Krieg 

1872 15 a 33 

Natur- und Sittengemälde der 
Tropen-länder: Skizzen einer 
Reise durch Süd-america und 
um die Welt in 14 Vorlesungen 

1828 41 a 62 84 Vollmer, Carl 
Gottfried 
Wilhelm 

Malerische lander- und 
völkerkunde. Eine 
naturbeschreibung aller länder 
der erde und schildernng ihrer 
bewohner. 

1861 Sem Indicação 

85 Wachs, 
Heinrich 

Skizzen aus der 
militairaerztlichen Laufbahn in 
Brasilien, nebst einigen 
Bemerkungen ueber die 
Medizinal-Verhaeltnisse dieses 
Landes. 

1856 16 a 32 

86 Wappäus, 
Johann Eduard 

Handbuch der Geographie und 
Statistik des Kaiserreichs 
Brasilien 

1855 23 a 29/ 155 a 159/ 
194 a 196 

Brasiliens gegenwärtiger 
Zustand und Colonialsystem: 
besonders in Bezug auf 
Landbau und Handel: Zunäscht 
für Auswanderer 

1828 8 a 58 87 Weech, Josef 
Friedrich von 

Reise uber England und 
portugal nach brasilien und 
den vereinigten staaten des la-
plata-stromes wahrend den 
Jahren. 

1831 1a.Parte: 297 a 399 
2a.Parte: 3 a 123 

88 Wiedemann, 
Theodor 

Die deutsche Kolonie 
Petropolis in der Provinz Rio 
de Janeiro 

1856 4 a 7 

89 Wimpffen, 
Victor Graf 

Skizzen aus einem Tagebuche: 
Aufgezeichnet an Bord der k.k. 
Corvette Caroline während der 
Reise nach Brasilien, den La 
Plata-Staaten und den 
portugiesischen Besitzungen 
an der Westküste Afrika's, 
1857-1858. 

1859 57 a 77 

Taschenbuch der Reisen oder 
unterhaltende Darstellung der 
Entdeckungen des 18 ten 
Jahrhunderts...... 

1802 26 a 30 90 Zimmermann, 
Eberhard 
August 
Wilhelm von 

Interessante Darstellung des 
königreiches Brasilien in 
geographischer, statistischer, 

1817 29 a 34 
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naturhistorischer, politischer 
und mercantilischer Hinsicht: 
nebst nachrichten über Chile 
und die Halbinsel Patagonien 

  

Die Erde und ihre Bewohner 
nach den neuesten 
Entdekkungen ein Lesebuch 
für Geographie, Völkerkunde 
Produktenlehre und den 
Handel 

1811 12 a 14 

91 Zöller, Hugo Die Deutschen im brasilischen 
Urwald 

1883 1o.Vol: 71 a 94/ 112 
a 150 

 

Com relação à tabela acima há, contudo, que se fazer algumas ressalvas importantes. 

A primeira diz respeito ao escritor e historiador Heinrich Handelmann e seu livro 

Geschichte von Brasilien (História do Brasil), publicado em 1860. Este último não é, na 

verdade, um relato de viagem, mas sim um compêndio, que conta a história do Brasil desde 

seu descobrimento até a data de sua publicação. O autor deixa claro no prefácio de seu livro 

de 989 páginas que para escrevê-la fez uso das mais diversas fontes, textos, livros e relatos de 

viagens. Contudo estas fontes tinham também as mais diversas nacionalidades, alemães, 

franceses, ingleses e até mesmo brasileiros, como a obra História geral do Brasil de Francisco 

Adolfo de Varnhagen. Desta forma, o livro de Handelmann põe em circulação (inter)textos, 

em certa medida provenientes de relatos de viagens, e estes textos são, por seu turno, 

utilizados e postos em circulação por outros autores. Este “circuito” integra aquela dimensão 

que Fairclough chama de práticas discursivas (produção, circulação e interpretação de 

discursos). 

Situação semelhante é a do escritor e historiador Ernst Münch e sua Geschichte von 

Brasilien (História do Brasil), de 1829. No caso de Münch, seu livro não foi escrito tendo por 

base outras obras ou foi feito da compilação de textos de outros viajantes, até porque Münch, 

assim como Handelmann, nunca veio ao Brasil. A sua obra nada mais é do que a tradução do 

livro Resume de L’histoire Du Brésil (Resumo da história do Brasil), de 1825, do autor 

francês Ferdinand Denis.  

Outro que não pode ser incluído na pesquisa é o escritor Johann Christian F. Guts 

Muths. Seu livro, cujo título é Vollständige und neueste Erdbeschreibung des britischen, 

niederländischen und französischen Guyana's und des Kaiserthums Brasilien mit einer 

Einleitung zu Südamerica. (Completa e novíssima descrição das Guianas britânica, holandesa 

e francesa e do império do Brasil com uma introdução sobre a América do Sul), de 1827, 

trata-se de uma compilação não somente de textos de viajantes, mas de diversas outras 
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naturezas, como atlas etc, já que este autor também nunca veio ao Brasil. O livro não faz parte 

do presente trabalho, não por este motivo, mas pelo simples fato de não termos tido acesso ao 

único exemplar existente no Brasil, localizado no I.H.G.B., mas em restauração, pois em 

péssimo estado. 

A obra de Johann Gottfried Sommer, Taschenbuch zur Verbreitung im Gebiete der 

gesammten Länder- und Völkerkunde (Livro de bolso para difusão nos domínios da geografia 

e etnografia globais), de 1847, não foi incluída no trabalho, embora saibamos que até certo 

ponto seu trabalho teve uma boa circulação na Europa. O motivo é que a parte referente ao 

Rio de Janeiro é a tradução do texto original do viajante americano Daniel Kidder, cujo título 

é Sketches of Residence and Travel in Brazil (Esboços de uma residência e viagem ao Brasil), 

de 1845. Já que o objetivo do trabalho é buscar a caracterização dos negros nos relatos de 

viagem de viajantes de língua alemã, então não cabe aqui a inclusão de traduções, pois textos 

de viajantes de outras nacionalidades também circularam por países de língua alemã da 

mesma maneira que estas traduções. 

A última ressalva servirá para incluir o livro !achrichten von den kaiserl. 

os̈terreichischen !aturforschern in Brasilien und den Resultaten ihrer Betriebsamkeit aus den 

Amtsrelationen der k. k. Gesandtschaft am Hofe von Rio Janeiro an das k. k. Ministerium der 

auswa ̈rtigen Angelegenheiten in Wien, aus den Berichten und Briefen der !aturforscher an 

den k. k. Hof-!aturalienkabinetsdirector, Herrn Karl v. Schreibers, do ano de 1820, de Karl 

Franz Anton von Schreibers, escritor austríaco, que nunca veio ao Brasil. Sua obra, dentro 

deste trabalho, é entendida por nós como uma prática social que influenciou diversos viajantes 

e suas obras. Schreibers foi encarregado pelo governo imperial de relatar os resultados da 

missão científica que acompanhou a Leopoldina ao Brasil. Ele foi figura central na expedição 

científica ao Brasil, e servia como autoridade sobre toda a expedição que repassava as ordens 

do Imperador Francisco I/II e de Metternich. 

Partindo da tabela acima, iniciamos, então, a segunda etapa desta primeira fase de 

levantamento de dados: a seleção daqueles textos que efetivamente seriam utilizados na 

pesquisa. Para isso, após pensar em diversos e distintos critérios de seleção, foram escolhidos 

alguns critérios que pareceram mais adequados e pertinentes. 

Já que a pesquisa analisa obras do século XIX, cujo foco limita-se ao período entre os 

anos de 1808 e o ano de 1888, o primeiro critério destacou obras que não foram publicadas 

dentro deste período histórico. Após as ressalvas anteriormente vistas, dos 87 viajantes 
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restantes, 711 deles foram retirados da pesquisa, e das 99 obras, oito também foram retiradas: 

Oscar Canstatt (1899); Wilhelm Detmer (1897); Emil Hänsel (1894); Wilhelm Kreuth (1891); 

Moritz Lamberg (1896); Moritz Schanz (1893); a Princesa Therese da Baviera (1897); e 

Eberhard August Wilhelm von Zimmermann (1802). 

O segundo critério de seleção das obras a serem utilizadas na pesquisa foi a 

localização das mesmas. As obras selecionadas para esta pesquisa precisavam, 

necessariamente, estar no Rio de Janeiro, pois não houve condições técnicas para proceder à 

visita a outros estados, porém isso não afetou decisivamente o trabalho. Sendo assim, 10 12 

outros viajantes e dez outras obras, que estão somente disponíveis no Estado de São Paulo, 

seja na Biblioteca Municipal Mário de Andrade (BMMA) ou no Instituto de Estudos 

Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB da USP), foram também retiradas da pesquisa. 

Foram elas: Friedrich Asschenfeldt (1848), localizada apenas na BMMA; Christian August 

Fischer (1819), localizada apenas no IEB da USP; Franz Joseph Frühbeck (1830), localizada 

apenas no IEB da USP; Christian Ludwig Hahn (1826), localizada apenas no IEB da USP; 

Friedrich Heinzelmann (1851), localizada apenas no IEB da USP; Friedrich Heinrich Link 

(1818), localizada na BMMA e no IEB da USP; P. H. Schumacher (1826), localizada apenas 

no IEB da USP; Victor Graf Wimpffen (1859), localizada apenas na BMMA; Eberhard 

August Wilhelm von Zimmermann (1817), localizada apenas no IEB da USP; e Hugo Zöller 

(1883), localizada apenas no IEB da USP. 

Um outro autor também teve sua obra excluída, uma vez que a mesma se localiza 

apenas na Biblioteca do Museu Imperial em Petrópolis: Adolph Steger (1857). 

Ainda dentro do segundo critério, relativo à localização das obras a serem utilizadas na 

pesquisa, algumas obras, citadas nas obras de referência, não foram localizadas em nenhuma 

biblioteca de nenhum outro estado do Brasil, e, então, por este motivo, não puderam ser 

utilizadas na pesquisa. Estas obras totalizam o número de 1813 viajantes e 19 obras: Albert 

Billroth (1867); Friedrich Christian Benedict Avé-lallemant (1854); Theodor Dielitz (1846); 

Victor Walter Esche (1888); Georg Wilhelm Freyreiss (1824); Wilhelm Harnisch (1831); 

Wilhelm Heine (1856); Carl Joseph Herzog (1884); Ludwig F. Kalkmann (1847); J. H. O. 

Kern (1883); Friedrich Heinrich von Kittlitz (1858); Jacob F. von Lineau (1826); Ernst 

Meverst (1883); Wilhelm H. Noptisch (1849); Franz Sartori (1818); Alfred Stähelin (1885); 

                                                 
11 O número referido de viajantes listados é de 8, mas Oscar Canstatt escreveu outra obra que será utilizada nesta 
pesquisa. 
12 Na verdade são mais nove excluídos e dez obras, pois o viajante E. A. W. Zimmermann já foi citado no 
critério anterior. 
13 O número referido de viajantes listados é de 19, mas Georg Wilhelm Freyreiss escreveu outra obra que será 
utilizada nesta pesquisa. 
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Max Franz Guido Freiherr von Thielmann (1879); Carl Gottfried Vollmer (1861); e Theodor 

Wiedemann (1856). 

Outras obras, entretanto, são localizadas apenas em coleções particulares espalhadas 

pelo Brasil, o que sugeriu também a exclusão das mesmas da pesquisa. Elas totalizam o 

número de 1214 viajantes e 13 obras: Coleção Souza Leão, localizada na cidade de Recife, em 

Pernambuco: Príncipe Adalbert da Baviera (s/d); Coleção Walter Geierhahn, localizada 

também em Recife, Pernambuco: Her Belani (1839); Coleção Gilberto Ferrez, não localizada: 

Julius Kell (1849); Coleção Abeilard Barreto, localizada no Rio Grande do Sul: Heinrich Karl 

W. Berghaus (1837); Hans Hofmann (1879); Wilhelm Friedrich Karl Stricker (1850); e 

Heinrich Wachs (1856); Coleção Carlos Ficker, localizada na cidade de Joinville, em Santa 

Catarina: Johann Adam Bergk (1808); Friedrich Wilhelm Gerstäcker (1853); Ferdinand von 

Hochstetter (1885); Friedrich Wilhelm Kloss (1827); e Carl Schlichthorst (1833); Coleção 

Borba de Moraes, localizada na cidade de São Paulo, em São Paulo: Johann Gottfried 

Sommer (1825). 

Antes de passar para o terceiro critério de seleção de autores desta pesquisa, é 

necessário dizer que, apesar do grande número de obras que foram retiradas da pesquisa por 

estarem em outros estados ou mesmo por não serem localizadas no Brasil, este trabalho não 

perde em qualidade. A amostragem é satisfatória, apesar da limitação apontada, pois permitiu 

uma clareza boa quanto à homogeneidade dos estereótipos e construções discursivas 

observáveis nos relatos. 

O terceiro critério de seleção de obras para a pesquisa é a abordagem dentro da obra 

do tema da pesquisa, ou seja, que a mesma fale sobre os negros no Rio de Janeiro. Algumas 

obras dedicaram duas, às vezes, três ou mesmo quatro páginas apenas ao Rio de Janeiro, e 

dentro delas não falavam nada sobre a população ou sobre os negros. Outras, apesar de um 

número maior de páginas sobre o Rio de Janeiro, da mesma forma, não tratavam da população 

direta nem indiretamente, apresentavam apenas descrições físicas da cidade. Com base neste 

terceiro critério foram, então, retirados da pesquisa outros 1415 viajantes e 22 obras: Robert C. 

B. Avé-Lallemant (1859); Wilhelm Ludwig Eschwege (1818) e (1824); Wilhelm C. G. von 

Feldner (1828); Friedrich Wilhelm Gerstäcker (1863); Paul Güssfeldt (1888); Franz Keller-

Leuzinger (1874); Karl Friedrich Kotte (1855); Georg Heinrich Langsdorff (1821); Julius 

                                                 
14 Cito 12 e não 13 viajantes como será visto na listagem, pois um deles, Carl Schlichthorst, escreveu uma outra 
obra sobre o Rio de Janeiro, a qual será utilizada na pesquisa. 
15 Dos 14 viajantes citados no item 3, um deles, Carl Gottfried Vollmer, aparece na parte a) e na parte b), e o 
viajante Friedrich Wilhelm Gerstäcker já havia sido citado anteriormente em outro item de exclusão, desta forma 
o número real de excluídos nesta seção é de 12. 
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Platzmann (1866); Louis Rosenthal (1874); Alfred Sellin (1882); Maximilian von Versen 

(1872); Carl G. W. Vollmer (1828); e Johann Eduard Wappäus (1855). 

Após a seleção das obras para a pesquisa, com as ressalvas e a utilização dos critérios 

acima citados, o número de viajantes é de 30 com 33 obras para a análise dentro da 

perspectiva de abordagem da pesquisa. 

A lista de viajantes e suas obras selecionadas para a análise dentro deste trabalho é 

composta pelos seguintes nomes: Adalbert von Preussen (1847); Ernst Freiherr von Bibra 

(1854); Ina von Binzer (1884); Eduard Theodor Bösche (1836); Hermann Bursmeister (1853); 

Oscar Canstatt (1877); Ernst Ebel (1828); Georg Wilhelm Freyreiss (1815); Joseph Hörmeyer 

(1857) e (1863); Samuel Gottfried Kerst (1853); Carl von Koseritz (1885); Theodor von 

Leithold (1820); Julius Mansfeldt (1828); Maximilian, Príncipe de Wied-Neuwied (1820); 

Franz Julius Ferdinand Meyen (1834); Ida Pfeiffer (1850); Johann Emmanuel Pohl (1832); 

Friedrich Ludwig von Rango (1821); Johann Moritz Rugendas (1835); (Ritter von) Schäffer 

(1824); Karl von Scherzer (1861); Carl Schlichthorst (1829); Wendelins Schlossers (1839); 

Karl Franz Anton von Schreibers (1820); Carl Frierich Gustav Seidler (1835) e (1837); 

Johann Baptist von Spix e Carl von Martius (1831); Heinrich Trachsler (1839); Johann Jakob 

von Tschudi (1866/67); e Josef Friedrich von Weech (1828) e (1831). 

 

 

4.1. Estereótipos dos negros nos relatos de viagens de língua alemã no 
século XIX no Rio de Janeiro. 
 
 

Neste capítulo segue-se um levantamento dos mais recorrentes estereótipos dos 

negros, construídos através do discurso dos viajantes de língua alemã que estiveram no Rio de 

Janeiro no século XIX, e que serão analisados textualmente. 

Antes, porém, o trabalho apresenta uma breve discussão sobre estes estereótipos e o 

que eles significam no universo dos relatos de viagem. 

Uma leitura superficial, em diversos momentos destes textos, vai se deparar com 

palavras sutis ou mesmo brandas em relação aos escravos e a escravidão. Palavras em defesa 

do escravo, ou que sustentam o fim da escravidão também aparecem nestes relatos, mesmo 

que em número reduzido. Contudo, estes termos ou estas tentativas de abrandamento da 

escravidão servem apenas para mascarar o que está por trás a real intenção do uso destas 

descrições e situações, que se encaixam no contexto mais amplo destas narrativas, a saber, a 

defesa da soberania européia em relação aos demais povos. 



 70 

Nas obras que fizeram parte da análise que se segue se encontram as mais diversas 

justificativas de apoio a escravidão. Dentre elas, as mais recorrentes são: 1) a de que sem 

escravos os fazendeiros todos iriam falir; 2) se os escravos fossem libertos, todos eles se 

entregariam à vadiagem; 3) como os escravos seriam uma mercadoria adquirida de maneira 

legal como outra qualquer, não haveria motivos para libertá-los. Entre estas e outras 

justificativas, a mais recorrente, contudo, é a de que os escravos estariam em melhor situação 

do que em seus países de origem, mesmo neste estado de escravidão, inclusive porque 

estariam em contato com o europeu. 

 

(Cit. 1) 
A maior parte dos negros que continuam a ser introduzidos da África no Brasil, já 
em suas pátrias eram escravos, ou por terem sido feitos prisioneiros em guerra ou 
por serem descendentes de prisioneiros. Tais homens podem, pois, considerar-se 
felizes quando aparece um comprador para eles, que os livre dos bárbaros tratos de 
seus irmãos negros, pois está demonstrado que o negro livre, tanto na África como 
no Brasil, trata a seu semelhante muito mais cruelmente do que é capaz de fazê-lo 
qualquer branco. (SEIDLER, 2003, p. 359). 

 

Este breve trecho retirado da obra de Carl Seidler (1835) demonstra claramente o 

posicionamento em que se coloca o viajante e também a posição em que este coloca o 

europeu em geral, isto é, como inocente na sua relação com o negro. Aquilo que Pratt chamou 

de “anti-conquista”, ou seja, uma estratégia para defender a hegemonia européia, é aqui 

representada pelo “bom tratamento” dado pelos brancos (europeus) aos negros. Tratamento 

este melhor do que se ele estivesse em sua própria pátria. 

Hörmeyer (1857) nos explica, então, a funcionalidade e utilidade deste contato dos 

negros com o europeu. 

 

(cit. 2) 
Observa-se agora a situação dos negros livres no Brasil em comparação com os seus 
parentes que vivem na África. Independente de seu posicionamento deve-se 
confessar que, contudo, a escravidão tem o seu lado positivo decisivo, sem dúvida, 
através do um meio amargo da servidão obrigatória, retirando-o da grande barbárie 
que se possa imaginar, para conduzir o negro, quando não cada indivíduo, e toda 
uma raça para o caminho do povo civilizado. (HÖRMEYER 1857, p. 180). 

 

O viajante complementa a afirmação de Seidler quando explica que o mal necessário 

imputado aos negros os guiará em direção ao desenvolvimento cultural. Ambos estabelecem, 

em suma, a oposição “barbárie” (o país de origem do negro) e “civilização” (a cultura 

européia), e a consequência lógica do ato emancipador do europeu como “servidão 

necessária”. 
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Na verdade, o discurso dos viajantes, na condição quase absoluta de representantes da 

burguesia européia, segue apenas os princípios desta classe social, pois o escravo é peça 

fundamental da máquina econômica do sistema que se desenvolvia no Brasil. O ato de 

apropriação do trabalho do negro através da sua escravização pelos europeus, em termos 

morais, é mera questão de interpretação, já que como os próprios viajantes vão concluir e 

justificar, os negros são seres animalescos, inferiores e que servem apenas para o trabalho 

pesado. 

O que veremos nos estereótipos mais recorrentes descritos pelos viajantes é a 

caracterização feita principalmente na forma de oposição entre os negros e o europeu. A 

escravidão é vista como um sistema de controle para possibilitar o desenvolvimento dos 

escravos dentro da sociedade, colocando-os desta maneira junto aos europeus que os guiarão 

ao desenvolvimento social e intelectual. Por outro lado, existem também, embora escassas, 

passagens em que estes viajantes defenderão, não a supressão, mas apenas uma escravidão 

com menos excessos e abusos por parte os senhores de escravos, já que, segundo aqueles 

viajantes, nas fazendas visitadas por eles o tratamento dado aos escravos é muito bom16. 

O capítulo que ora apresentamos está subdividido em quatro partes, a saber: 4.1.1 – O 

negro como animal; 4.1.2 – o negro como ser exótico de costumes estranhos; 4.1.3 – O negro 

como inferior/ inconfiável/ irracional; 4.1.4 – O negro como trabalhador/ empregado/ bom 

para o serviço pesado.  

Estas partes referem-se aos estereótipos mais recorrentes e são ilustradas por exemplos 

retirados dos relatos de viagens selecionados e analisados enquanto discursos. 

Todos os trechos citados encontram-se em português. As passagens encontradas já 

traduzidas fornecem as referências bibliográficas das respectivas obras em língua portuguesa. 

Todas as demais foram traduzidas para esta pesquisa e suas indicações bibliográficas são 

referências ao original alemão. As versões originais em alemão encontradas são apresentadas 

numeradas, com a abreviação cit. mais o número correspondente a sua aparição, no apêndice. 

Assim como as citações que não se encontram no apêndice foram encontradas apenas em sua 

versão traduzida. Os anos de publicação dos textos originais são apresentados apenas uma vez 

juntamente ao nome do viajante citado somente na primeira vez em que estes aparecem. Os 

viajantes Tschudi e Weech são os únicos que aparecem com os anos de publicação junto a 

                                                 
16 (Cit. 3)“O tratamento dos escravos é, segundo testemunho de pessoas competentes, muito bom no distrito de 
Cantagalo, tendo ainda apreciavelmente melhorado nesses últimos 15 ou 20 anos. Tanto neste distrito como em 
todo o Brasil, existem raros fazendeiros que maltratam os escravos, deixando-os quase morrer de fome” 
(TSCHUDI, 1980, p. 56). 
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cada aparição ao lado de seus nomes, pois foram utilizadas duas obras de cada um deles. 

Desta maneira pode-se saber de qual delas foi retirada àquela determinada citação. 

Apresentamos, então, a primeira destas categorias de estereótipos presentes nos 

discursos de descrições do negro por viajantes alemães no século XIX. 

 

 

4.1.1 O negro como animal 

 

Este primeiro sub-ítem do presente capítulo guarda uma relação de muita proximidade 

com o segundo sub-ítem, que trataremos em seguida. Neste último, tratamos da imagem de 

inferioridade e incapacidade dos negros cunhada pelos viajantes europeus no Brasil, que na 

maior parte de seus relatos relacionam a aparência do escravo à capacidade intelectual, à 

inteligência e ao grau de confiabilidade do mesmo. 

Neste sub-ítem tratamos exclusivamente das questões discursivas relacionadas à 

aparência do negro-escravo. Serão tratadas aqui questões como o fato do negro ser visto por 

estes viajantes como um ser feio e sua aparência física ser associada pelos viajantes a animais, 

principalmente o macaco. 

Para ilustrar os pontos a cima citados trago breves passagens de diferentes viajantes 

que em diferentes momentos da história apresentam visões semelhantes. 

No primeiro fragmento, o viajante alemão Ernst Bibra (1854), ao descrever o 

funcionamento e a estrutura militar aproveita para descrever os negros, principal elemento do 

conjunto militar brasileiro. 

 

(cit. 4) 
(O quadro de oficiais do Brasil é) composto por negros, com exceção de 
estrangeiros, que entraram no serviço brasileiro, e de fato não é piada, quando eu 
digo que isso ao primeiro olhar deste guerreiro, o fez lembrar de uma comédia de 
macacos. Deixados a si sós, os negros ficam geralmente com os joelhos dobrados, 
motivo pelo qual os braços que já eram longos, parecem ficar mais longos e, aliado a 
isso, a fisionomia negra, às vezes realmente grotesca, consegue fazer com eles um 
tipo como um babuíno. Porém são honrados e sérios e sabem, bem de maneira 
européia, se afastar de lugares inoportunos e proibidos. (BIBRA, 1854, p. 127). 

 

Ao descrever que o (todo) trabalho realizado no Brasil é feito pelos negros, Bibra aproveita 

para descrever um pouco da aparência deste que lhe fazem lembrar uma comédia de macacos. 

Alguns termos que estão presentes nesta passagem devem, contudo ser observados com 

atenção. Além de se referir aos negros como macacos ou um tipo específico, como o babuíno, 
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Bibra usa a expressão “bem de maneira européia” comparando a atitude dos negros com o 

que, para ele é a referência, ou o modelo, a saber, o jeito europeu de ser. 

Nos dois trechos a seguir temos a descrição de Burmeister (1853) para aqueles que lhe 

lembram o macaco, seja pela capacidade intelectual (capacidade de imitação), ou pela 

aparência física. (cit. 5) “Adquire facilmente certa agilidade e habilidades manuais que fazem 

lembrar o dom de imitação do macaco, mas falta-lhe, por completo o gênio de invenção e a 

iniciativa própria”. (BURMEISTER, 1980, p. 73). 

 

(cit. 6) 
Em regra, porém, consegue-se menos pela bondade ou mesmo pela camaradagem do 
que pela severidade. Quando entregues a si próprios, os negros têm algo de ridículo, 
que faz pensar na sua inegável aproximação da natureza do macaco. Falam consigo 
mesmo, em voz alta, enquanto passeiam ou carregam seus fardos. (BURMEISTER, 
idem, p. 74). 

 

Burmeister nos dá a impressão de que de alguma maneira se tenta dar ao negro um 

tratamento justo, quando nos apresenta os termos “bondade” e “camaradagem” ao se referir 

ao relacionamento que se tem com os negros. Porém, segundo o viajante, estes preferem ser 

castigados, o que é expresso pelo vocábulo “severidade” como forma de tratamento dado a 

eles. 

Já Hörmeyer (1863) não só compara o negro ao macaco, mas ainda consegue dizer que 

o negro se parece mais com o macaco, do que o gorila, que o próprio viajante viu em viagem 

a Londres. A passagem de Hörmeyer é carregada de termos de impacto, palavras fortes, que 

dão ao leitor uma imagem crua dos seus sentimentos em relação a este ser estranho e 

repugnante. O verbo confessar, que significa dizer a verdade sobre algo, é usado quando o 

viajante vai expor seus sentimentos em relação aos negros. O sentimento que ele nos 

apresenta é o de aversão, sentimento forte em relação a algo de que não se gosta. Temos 

também o termo alemão beweisen, que em português foi traduzido como formar, mas que, na 

verdade, em alemão significa comprovar a veracidade de algo através de provas. Este verbo é 

usado para justificar sua aversão aos negros. O viajante nos apresenta, então, exemplos para 

justificar sua aversão aos mesmos. A constituição física do negro é de onde Hörmeyer busca 

estes exemplos. Ele nos retrata os negros tendo uma aparência “desproposital”, “peculiar” e 

semelhante a um animal. Assim, Hörmeyer busca comprovar através de exemplos que o negro 

não é só um animal, mas um animal inferior e justifica, com isso, sua aversão aos escravos. 

 
(cit. 7) 
Naturalmente nós os observávamos com grande atenção; devo confessar, entretanto, 
que desde o princípio, senti verdadeira aversão por essa gente que, em todo o seu 
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ser, com a sua constituição física peculiar e os braços despropositadamente longos, 
oferece um puro aspecto animal, que forma dessa espécie humana o último elo na 
cadeia da criação e a transição para o macaco. Vi agora em Londres um gorila 
empalhado, o maior dos macacos, e juro por minha alma que vi muitos negros que 
tinham mais de macaco do que esse gorila. (HÖRMEYER, 1966, p. 82). 

 

Do gorila passamos ao Orangotango, nas palavras de Freyreiss (1815), que também 

descreve a aparência dos negros: (cit. 8) [...] “um negro de poucos pelos e nu, que com sua 

curiosidade semelhante a um macaco se distrai com tudo ao seu redor, mais próximo do 

orangotango, como se parece ao europeu [...] (FREYREISS, 1815, p. 90). Este viajante coloca 

o olhar do europeu como padrão para fazer sua comparação do negro com o macaco, ao fazer 

uso da expressão “como se parece ao europeu”. 

Outro que associa os negros aos macacos é Carl Seidler (1835) em sua obra “Dez anos 

no Brasil”. Em sua comparação entre o negro e o macaco, Seidler os diferencia apenas por 

uma questão física aparente, a existência de pelos em excesso nos macacos. (cit. 9) 

“Observando-se um macaco e abstraindo-se do seu farto pêlo, tem-se a tentação de considerá-

lo homem, antes que ao negro que acaba de ser arrastado de sua longínqua pátria às 

magníficas plagas do Brasil” (SEIDLER, 2003, p. 361). 

No ano de 1828, ainda no início do século XIX, temos o viajante Ernst Ebel, que em 

poucas palavras consegue associar os negros ao macaco. Em seguida, o viajante faz um 

contraste entre as descrições do jeito de ser e a física. Por um lado ele utiliza os termos munter 

(alegre, satisfeito) e lustig (divertido, de bom humor) para descrever o modo de vida do negro, 

por outro classifica a aparência com os adjetivos hässlich (feio, repelente) e abgezehrt 

(depauperado). 

 

(cit. 10) 
Há dias fundeou um (navio negreiro) com 250 negros, na maioria crianças de dez a 
quatorze anos, que, acocoradas nesses galpões em filas de três pelo chão 
assemelham-se mais a macacos, dando mostra, por sinal de bom humor e satisfação, 
embora repelentes no aspecto e depauperados. (EBEL, 1972, p. 42). 

 

Ida Pfeiffer (1850), que em alguns momentos se posiciona contra o racismo da classe 

dominante, vai apresentar alguns escorregões durante sua obra, que nos permitem afirmar que 

esta viajante é uma pessoa bastante contraditória. Vejamos os dois trechos a seguir: 

 

(Cit. 11) 
[...] verdadeiramente repulsivas são as pessoas que a gente encontra – quase 
interminavelmente apenas negros e negras, com os narizes achatados e feios, os 
lábios grossos e cabelos curtos e crespos. Além disso, estão, em sua maior parte nus, 
cobertos com trapos miseráveis, ou estão enfiados em roupas gastas de forma 
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européia de seus senhores. A cada 4 ou 5 destes pretos encontra-se um mulato, e 
somente aqui e ali aparece luzindo um branco. (PFEIFFER, 1850, p. 32). 

 

(Cit. 12) 
Entre as classes que por aqui são denominadas de cultas estão várias pessoas que, 
após todas as provas de destreza mecânica e também de criação espiritual 
desenvolvidas com freqüência pelos pretos, continuam afirmando que estes teriam 
uma mente tão abaixo dos brancos que somente poderiam ser considerados como 
uma transição entre o macaco e o gênero humano. (idem, p. 35). 

 

Na primeira citação Ida Pfeiffer classifica os negros como pessoas repulsivas, de aparência 

desagradável e malvestidas. E conclui que os brancos, que estão em minoria dentro da 

sociedade brasileira, são mais belos que os negros e mulatos. Podemos interpretar, então, que 

este comentário tem um cunho de preconceito em relação aos negros. Contudo, logo a seguir, 

na segunda citação, vemos uma outra Ida Pfeiffer, que vai criticar a postura das classes cultas 

em afirmar que os negros são a transição entre o macaco e o gênero humano. Talvez para Ida 

Pfeiffer apenas a aparência repugnante demonstre essa inferioridade, mas o caráter e o 

desenvolvimento intelectual dos negros sejam, para ela, iguais a de qualquer outra pessoa. 

Friedrich von Weech (1831), contudo, já havia descrito os negros da mesma forma, 

como uma transição entre os homens e os animais, por sua própria conta. Weech além de 

traçar em detalhes a aparência dos negros, finaliza confirmando que isso, na verdade, é a 

visão do europeu, com a expressão: “desagradam particularmente ao europeu”. 

 

(cit. 13) 
De um modo geral, os traços de rosto dos negros não são belos; o cabelo em forma 
de lã, o nariz largo e achatado, a boca grande de lábios grossos, geralmente a forma 
de toda cabeça, a meio termo entre o ser humano e o macaco, desagradam 
particularmente o europeu [...] (WEECH, 1831, p. 90). 

 

Carl Schlichthorst (1829), também no início do século fez algo diferente do padrão e 

não associou os negros aos macacos, mas não deixou de considerá-lo um animal ao compará-

lo aos carneiros. E ao utilizar o termo “realmente” na afirmação da semelhança entre os 

negros das mais distintas nações, o viajante enfatiza que essa raça é inferior em relação aos 

homens, como uma espécie de animal, no caso os carneiros. 

 

(cit. 14) 
Em verdade, os negros, como os carneiros, não têm fisionomias próprias, a diferença 
de feições é tão pequena entre eles que isso só não basta para distingui-los uns dos 
outros. Entretanto, os indivíduos das mais diversas nações parecem realmente tanto 
que é fácil confundi-los. (SCHLICHTHORST, 2000, p. 146). 
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Franz Meyen (1834) em dois trechos compara a situação ou o tratamento recebido 

pelos negros ao tratamento dado na Europa a animais. Mais uma vez o padrão europeu é 

colocado como modelo de referência e os negros são colocados pelo viajante, então, ao lado 

de cavalos e cachorros. 

 

(cit. 15) 
Nós sabemos através dos notáveis escritos de Langsdorf, Schlichthorst e outros 
muitos escritores, como é muito mais fácil hoje em dia aumentar seu capital no 
Brasil [...] Compra-se eles, diz o último escritor, com dinheiro, a prazo, com ou sem 
responsabilidade do vendedor pela futura situação de saúde do escravo; em uma 
palavra, este comércio de pessoas é o que na Europa é o comércio de cavalos. 
(MEYEN, 1834, p. 79). 

 

Neste primeiro momento os negros são comparados à maneira em que na Europa se 

comercializa os cavalos. Já no segundo, como veremos, o tratamento dado também na Europa 

aos cachorros é mesmo recebido pelos negros no Brasil.  

 

(cit. 16) 
Com o bastão o branco o retira do caminho, como se trata o cachorro entre nós. 
Quando nos lugares públicos ou no porto o amontoamento é grande, que os escravos 
não conseguem se afastar, então os brancos os golpeiam, para retirar as bestas, como 
eles são chamados, do caminho. (idem, p. 80)17. 

 

Todas estas afirmações de que os negros se aproximam ou mesmo são iguais aos 

macacos, ou a outros animais, constroem uma imagem de que o negro é inferior e precisa 

estar na presença, ou melhor, sob a tutela do branco, europeu, superior, para se desenvolver. 

As descrições baseiam-se principalmente na aparência física dos negros, que para o olhar 

europeu é feia e desproporcional. 

Como em todas as partes aqui apresentadas será visto que os viajantes de língua alemã 

criam a dicotomia: negros x europeus. Seja para qualificar a aparência física, o jeito de andar, 

etc, o padrão europeu é sempre a referência e o diferente, no caso o jeito de ser dos negros 

está abaixo e necessitando da mão do europeu para se desenvolver. 

O que vimos acima também de maneira recorrente foi à utilização de termos — 

estudados mais profundamente no capítulo 3.4 deste trabalho — que servem para dar um 

aspecto de veracidade ao que se afirma. Expressões do tipo “observamos com bastante 

atenção”, ou “verdadeiramente” são alguns exemplos desta estratégia utilizadas para não 

deixar dúvida nas construções discursivas destes viajantes. 

                                                 
17 Um fato lingüístico importante de se notar nesta citação 12 é a referência, no texto original em alemão, que o 
viajante faz aos negros como objetos, usando o termo darauf e não a expressão auf sie. Da mesma forma a 
utilização do verbo losschlagen, que significa bater ou golpear, mas de maneira incontrolada. 
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4.1.2 O negro como ser exótico de costumes estranhos 

 

“[...] contemplo-o com interesse, como produto exótico da natureza.” 

(BURMEISTER, 1980, p. 72). 

 

As próximas passagens selecionadas compõem a segunda parte desta análise e se 

referem à construção da imagem dos negros como um animal exótico, espécie distinta, 

presente na natureza e de hábitos e costumes estranhos ao europeu. 

Nas primeiras décadas do século Leithold (1820) se queixa dos negros, que vendem 

frutas. O autor utiliza em um breve trecho o termo “insuportável” duas vezes para definir o 

barulho dos escravos. Ele faz uso também do termo alemão kreischend que se refere ao grito 

ou berro para adjetivar a voz dos negros. Há também a utilização do termo alemão 

wahnsinnig para se referir aos negros como seres incomuns. Esta palavra pode abranger os 

significados de a algo ou alguém irracional, perigoso, louco etc. 

 

(cit. 17) 
Pois, no calor, sentar-se tranquilamente no seu apartamento ou ficar numa pequena 
varanda e com isso ouvir o insuportável barulho dos negros e das negras, os quais 
com uma voz chiante oferecem laranjas, bananas, verduras etc, é quase insuportável 
e deve-se admirar que aqui não se encontre mais loucos, do que realmente existe, 
pois tudo aqui para perturbar a cabeça de um. (LEITHOLD, 1820, p. 54). 

 

Já seu sobrinho Rango (1821) descreve uma breve cena, na qual os negros carregam 

pesadas mercadorias na cabeça, pois nenhuma pessoa inteligente passaria por esta vergonha 

de carregar algo junto ao bando de negros e estes, além de falarem sozinhos, durante esta 

atividade cantam uma canção que é repugnante. Rango aproveita para lembrar aos seus 

leitores que juntamente com a canção insuportável acompanha o cheiro desagradável da 

transpiração dos negros. 

 

(cit. 18) 
Nenhum branco passa pela vergonha de carregar na rua um pacote por menor que 
seja, pois correria o risco de se ver perseguido por um bando de negros a vaiá-lo. Em 
tudo o que fazem, principalmente quando carregam fardos pesados, os negros se 
estimulam uns aos outros, cantando de modo repulsivo e barulhento, e infestam as 
ruas com sua forte transpiração, que exala um cheiro pronunciado e doce, tanto mais 
desagradável no calor. (RANGO, 1966, p. 22). 

 

Em outra passagem de seu relato de viagem, Leithold compara a força que os negros 

tinham que fazer com a proporção de seus gritos ao cantar e utiliza os termos “selvagem” e 

“tempestuosa” para descrever a força e a violência do cantar dos negros: (cit. 19) “Quanto 



 78 

mais difícil o trabalho parece, o qual eles precisam exercer, tanto mais eles cantam uma 

canção selvagem e tempestuosa para acompanhar, como que se esta força, como o Hm! de 

nossos tonéis de madeira vivificasse ou ascendesse.” (LEITHOLD, 1966, p. 74). 

Julius Mansfeldt (1828), alguns anos depois, demonstra incômodo com os negros, que 

o despertam com seus gritos assustadores (fürchterlich). Na mesma seqüência narra uma 

situação na qual viu negros em um barco, e chama de Geheul (uivo, choro ou gritaria), o que 

seria o canto destes. Mansfeldt fez uso de outro adjetivo, schreklich, que também se refere a 

algo que causa medo ou espanto, ou algo que é terrível; e, da mesma forma que Leithold, 

utiliza o adjetivo wild (selvagem), para qualificar o canto dos negros. 

 

(cit. 20) 
Na manhã seguinte, ainda antes do nascer do sol, fomos despertados por uns gritos 
assustadores. Mal eram três horas da manhã. Eu vi do convés uma certa quantidade 
de barcos, os quais cercavam o navio por todos os lados; eles estavam ocupados por 
escravos negros, cujas canções selvagens pareciam para meus ouvidos com gritos 
terríveis. (MANSFELDT, 1828, p. 88). 

 

O príncipe de Wied-Neuwied pode ter sido a inspiração para o termo Geheul descrito 

por Mansfeldt para se referir ao canto dos negros, pois já o havia usado em sua obra quando 

descreve o trabalho dos negros no porto da cidade. 

 

(cit. 21) 
[...] Os negros, em parte com o corpo seminu carregam mercadorias pesadas e 
através desta classe humana necessária são trazidos para a cidade todos os tipos de 
bens comerciais; eles carregam em grupos de dez ou doze, através de cantos ou o 
que mais se parece com uma gritaria, mantendo-se em atividade, cargas pesadas e 
pacotes enormes. (WIED-NEUWIED, 1820, p. 28). 

 

Publicado em 1832, o livro de Pohl também apresenta a sua versão para o canto e a 

dança dos negros, e, seguindo o padrão acima, ambas as artes são descritas como algo que 

incomoda e de caráter grosseiro. 

 

(cit. 22) 
Os negros gostam muito de música. Consta da gritaria monótona de um entonador, 
cujo estribilho é seguido por todo o coro de maneira igualmente monótona, ou, 
quando instrumental, do sonido de uma corda retasada num pequeno arco, num 
simples instrumento que descansa sobre uma cabaça esvaziada e dá, no máximo, três 
tons; ou do débil ruído de uma varinha de ferro fixada a uma pequena tábua e que, 
ao contato com o polegar, deixa ouvir seu pobre som. Aqui devo dizer uma palavra 
sobre suas danças. Consistem, como quase todas as danças propriamente nacionais, 
na expressão de galanteios. Apenas, num povo tão selvagem como o negro, o 
galanteio é grosseiramente indicado na dança. (POHL, 1951, p. 85). 
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Para Ernst Ebel parecia que os negros faziam tudo cantando, ou melhor, gritando com 

suas vozes estridentes. Reproduzo duas passagens, nas quais o relato deste viajante apresenta 

os mesmos termos para definir a cantoria dos negros como gritos. 

 

(cit. 23) 
Aqui passam alguns negros com sacos de sal, eles estão nus, apenas com uma tanga, 
andam apesar do peso, e o ímpeto, como que numa aposta, e nisso gritam o mais alto 
que podem [...] alguns outros apanham água para vender com uma voz ressoante e 
chiante [...] (EBEL, 1828, p. 10). 

 

Nesta primeira passagem, Ebel fez uso do mesmo termo, kreischend, que Leithold utilizou 

para descrever a voz dos negros. E Ebel utilizou para qualificar também a voz dos negros o 

termo weitschallend, traduzido como ressoante, mas que em alemão é composto da junção 

entre o adjetivo weit, usado para qualificar algo que se estende por longa distância, mais o 

verbo schallen, que significa soar tão alto que se pode ouvir a uma grande distância. Ou seja, 

para Ebel a voz dos negros realmente era algo alto e insuportável. 

 

(cit. 24) 
Em geral eles são engraçados, cantam ou muito mais gritam quase o dia todo, e já 
que o ardente calor do sol não causa nenhum efeito sobre seus corpos nus, então, 
eles podem carregar as mais pesadas mercadorias com facilidade, as quais são 
levadas sempre sobre as cabeças, e sob entonação de uma cantoria peculiar. (idem, 
p. 30). 

 

Na segunda passagem, ele reafirma que os negros não cantam, mas sim gritam e define este 

cantar com o adjetivo besonders (peculiar), adjetivo alemão que significa algo fora do 

comum. 

Ritter von Schäffer (1824) também fala do canto dos negros durante o trabalho pesado, 

mas não só qualifica o mesmo. O espanto do viajante também é relativo ao fato destes negros 

estarem cantando durante o trabalho que realizam. Com certeza o europeu, ao trabalhar, não 

canta, e não consegue entender como os negros realizam um trabalho tão desgastante 

cantando. 

 

(cit. 25) 
As diferentes línguas e manifestações de força da multidão que se entrecruza [...] o 
grito estridente e cadenciado com que os negros costumam fazer acompanhar 
cantando qualquer trabalho, carregando os fardos presos em varas ou sobre a cabeça, 
ou em carroças, sobre as quais a mercadoria é transportada pela cidade [...] 
(SCHÄFFER, 2009, p. 328). 
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Franz Meyen descreve a mesma cena de trabalho dos negros, com palavras de 

significados semelhantes. O viajante substitui o termo Geheul (uivos, gritaria, choro) pelo 

termo Geschrei, que em alemão significa gritaria, lamentação e reclamação de maneira 

estrondosa. No trecho se vê que esta gritaria é monótona e expelida, não é algo cantado é 

quase que cuspido: (cit. 26) “Centenas de escravos, carregados com bens comerciais, andam 

uns atrás dos outros, expelindo uma gritaria monótona, na qual o grande coro toma parte, e o 

que sua cantoria representa, e com a qual eles atenuam seu trabalho“ (MEYEN, 1834, p. 95). 

Ida Pfeiffer descrevendo uma cena na qual os negros carregam mercadorias fala do 

canto dos negros e do jeito de andar deles como algo desagradável (widrig), que é marcado 

pelo canto monótono, conforme a viajante.  

 

(cit. 27) 
A maior parte do barulho fazem os negros carregadores, e entre eles particularmente 
aqueles que carregam sacos de café a bordo dos navios. Ali eles entoam um canto 
monótono que lhes serve de ritmo para manter o mesmo passo; que, aliás, soa muito 
desagradável [...] (PFEIFFER, 1850, p. 34). 

 

Burmeister, assim como Ida Pfeiffer também define o canto dos negros como 

monótono e nos conta em outro trecho que os negros, esses seres exóticos, costumam falarem 

sozinhos. 

 

(cit. 28) 
Um canto monótono de duas notas em oitava e uma quarta acompanha o trabalho, 
pois é costume, quando se reúnem para um trabalho qualquer, o transporte de uma 
pedra, por exemplo, um deles entoa a canção e os outros acompanharem, como 
fazem os operários de nossa terra durante os trabalhos em conjunto. 
(BURMEISTER, 1980, p. 73). 

 
(cit. 29) 
Falam consigo mesmo, em voz alta, enquanto passeiam ou carregam seus fardos; 
nessas palestras, repetem situações por que passaram ou imaginam ter de passar. Em 
geral falam do amo ou com ele, cantando, numa melodia sempre repetida, seus 
pensamentos, o que causa uma impressão curiosa. (idem, p. 74). 
 

Adalbert von Preussen (1847) ao descrever uma cena da venda de produtos pelos 

negros, faz uso de termos não menos impactantes para falar da cantoria e do barulho imposto 

pelo negro aos passantes. O som produzido pelos negros seria, conforme o autor, estranho 

(sonderbar) e quase ridículo, que não se deve levar a sério (fast lächerlich).  

 

(cit. 30) 
[..] muitas vezes os negros passantes carregavam caixas de vidros com produtos de 
mercearia para vender; frequentemente também carregavam feixes de cana de 
açúcar. Muito singular, quase ridículo, são as vozes que cantam e gritam, com as 
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quais eles oferecem suas mercadorias. (ADALBERT VON PREUSSEN, 1847, p. 
257). 

 

Em outra passagem o viajante se admira pelo fato dos negros estarem sempre rindo, 

assobiando ou cantando. Adalbert von Preussen destaca, assim como Rango e Burmeister, o 

fato dos negros falarem sozinhos. O príncipe também os acha um povo extremamente curioso, 

ou uma espécie exótica, diríamos. Nesta segunda passagem, contudo, temos a qualificação do 

bom humor do negro, como algo indestrutível, que nunca se finda. Os negros são vistos pelos 

viajantes como seres bem humorados. 

 

(cit. 31)  
[...] e tive minha diversão ao observar os negros que passavam pela rua, e me alegrei 
com seu indestrutível bom humor. Eles são um povo curioso! Quando andam 
sozinhos, então, falam consigo mesmo ou sorriem alto para si próprio, assobiam ou 
cantam. Especialmente o cantar lhes parece provocar um grande prazer, porém não a 
melodia que nos vem ao ouvido. (idem, p. 312). 

 

Friedrich von Weech (1831), assim como Adalbert von Preussen, se espanta com a 

alegria dos negros que cantam, dançam e gritam pelas ruas e seus momentos de folga. O 

viajante se espanta com a alegria de um povo que está escravizado, mas que nestes momentos 

vive com se estivesse livre. Ou, em outra passagem, quando os negros vendem produtos na 

rua e gritam de maneira ensurdecedora. 

 

(cit. 32) 
Por isso, foi muito grande o meu alegre espanto quando encontrei as ruas da capital 
cheias com milhares de negros que ali se movimentavam alegre e espontaneamente, 
como somente seria possível em sua terra natal. Eles faziam barulho, cantavam, 
dançavam, se portavam em geral como pessoas que estivessem sinceramente alegres 
com a sua existência. (WEECH, 1831, p. 81). 

 

(cit. 33) 
O hábito deste povo de executar vários trabalhos no ritmo de uma melodia pátria, o 
costume de apregoar as mercadorias à venda com a sua voz extremamente possante 
e as estrondosas irrupções de alegria, à qual se abandonam espontaneamente, 
causam um barulho que ensurdecem completamente o estrangeiro, até que o seu 
ouvido se acostume a ele; ele de início acredita ter sido transportado para a 
residência de um príncipe africano. (idem, p. 89). 

 

O negro é descrito como um animal domesticado que nos distrai (cantando e dançando, 

mesmo que estes sejam quase insuportáveis) e, ao mesmo tempo, nos diverti (nos faz rir de 

sua simplicidade). 

Tschudi (1867) não trata da cena de trabalho dos negros, mas, da mesma forma, o que 

o incomoda é o canto monótono dos negros. 
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(cit. 34) 
Um monótono vozerio, vindo da varanda fronteira à janela do meu aposento, 
despertou-me, na manhã seguinte, muito antes do amanhecer. Escutando algum 
tempo, descobri que se tratava do apelo matinal aos escravos, o qual em breve foi 
seguido pelo murmúrio da prece com que iniciam o dia. (TSCHUDI, 1980, p. 16). 

 

Outro aspecto da vida dos negros que chamou muito a atenção dos viajantes refere-se 

à alimentação, à resistência dos negros ao calor, os hábitos de fumar e beber, a vida em 

família, dentre outros. 

Carl Seidler falando sobre a alimentação dos escravos percebe que eles são seres 

estranhos e magníficos, pois comem pouco e resistem, mesmo assim, ao trabalho longo e 

pesado. O que se pode também ler nas entrelinhas é uma justificativa para o mau tratamento 

dado aos escravos, já que eles sim agüentam trabalhar quase sem comer. 

 

(cit. 35) 
A alimentação habitual dos escravos na capital consiste em farinha de mandioca, 
feijão, arroz, toucinho e bananas; no interior do país, principalmente nas casas mais 
pobres, às vezes tem que se contentar durante meses com laranja e farinha. Não se 
acredita que com semelhante alimento pudesse o homem conservar sua força e 
saúde, principalmente tendo trabalho pesado, entretanto esses negros são tão fortes e 
sadios como se tivessem a melhor alimentação. Por aí se vê como o africano exige 
pouco para sua manutenção, pois um alemão, ou de um modo geral um europeu, 
alimentado exclusivamente a laranja e farinha, dificilmente atingiria idade avançada, 
com saúde, como acontece com os negros no Brasil (SEIDLER, 2003, p. 365). 

 

Nesta justificativa ou defesa do trabalho escravo, Seidler como outros viajantes não se 

esquece de comparar os negros aos europeus, citando que um alemão não conseguiria fazer 

semelhantes trabalhos com este tipo de alimentação. 

Leithold admira-se pelo fato deles não suportarem (vertragen) uma chuva, e diferencia 

a pele do corpo dos negros para justificar este fato: (cit. 36) “Parece que os negros não 

suportam bem a chuva, pois sua pele, como se sabe, é muito fina, muito lisa, e gordurosa” 

(LEITHOLD, 1820, p. 82). Mansfeldt, da mesma forma, fala com quase as mesmas palavras, 

da diferente pele dos negros que não suportam a chuva. (cit. 37) “Aqui se reclama muito da 

falta de chuva; - que os negros, contudo, não podem suportar (vertragen) bem por causa de 

sua pele reluzente e gorda” (MANSFELDT, 1828, p. 132). 

Friedrich von Weech (1828) e (1831) aborda a questão dos negros suportarem bem o 

calor da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, conforme as duas passagens, que se 

assemelham muito, os negros não podem se encontrar em situação melhor do que num dia de 

sol. São seres verdadeiramente espantosos, diferentes, exóticos. 
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(cit. 38) 
Os negros não se acham em situação melhor, do que quando o sol envia o fervor de 
seus raios com o chamuscar do calor sobre a terra. Por outro lado, sofrem 
especialmente nas baixas temperaturas, que comumente aparecem após os tempos de 
chuva, frequentemente com mudanças sensíveis. (WEECH, 1828, p. 114). 

 

(cit. 39) 
Os negros têm uma forte constituição física; jamais eles se encontram em melhor 
situação do que quando o calor chega ao ápice; calor é para eles em geral 
necessidade, no tempo frio e úmido eles logo se sentem mal, e são muito sensíveis à 
chuva. Eles suportam brincando toda privação e têm uma resistência admirável. 
(idem, 1831, p. 99). 

 

O embaixador suíço no Brasil, Tschudi (1867), relata como se comportam, em geral a 

negras, pois elas, diferente das européias, costumam ter muitos filhos e com diferentes 

homens. E os negros voltam a ser comparados com animais, quando o viajante fala que em 

relação ao sexo os negros são promíscuos: (cit. 40) “As pretas possuem, em geral, filhos de 2 

ou 3 homens diferentes. Mesmo esta formalidade não se observa no mais das vezes, e os 

negros vivem em promiscuidade sexual, como o gado, nos pampas.” (TSCHUDI, 1980, p. 

57). 

As crianças negras devem, entretanto, conforme nos relata o viajante suíço, receber 

mais atenção e cuidados, pois são mais frágeis e sujeitas a doenças. Diferente de Seidler, 

Tschudi (1867) vê os negros como seres frágeis, pelo menos durante a sua fase infantil. 

Veremos também nesta breve passagem que os negros são colocados, quando postos em 

hierarquia em relação ao branco e também ao índio, no nível mais baixo, e que Tschudi 

defende seu discurso recorrendo à voz de uma pessoa que, segundo ele, é muito experiente no 

assunto. 

 

(cit. 41) 
Os filhos de negros são mais delicados e sujeitos a doenças que as crianças de outras 
raças. A senhora de um fazendeiro, que pela experiência deve ser considerada 
autoridade no assunto, me asseverou que era mais fácil criar 3 ou 4 crianças brancas 
ou índias que uma preta. (TSCHUDI, 1980, p. 61). 

 

Tschudi também fala dos costumes dos negros, diferente daqueles da burguesia 

européia, em gastar todo dinheiro que conseguem com futilidades: bebidas, fumo e doces. (cit. 

42) “O dinheiro que os escravos conseguem com pequenos serviços avulsos é geralmente 

gasto na aquisição de bugigangas, uma ou outra peça de roupa, fumo, doces, e se a ocasião se 

oferecer, na compra clandestina da cachaça”.(idem, p. 58). 

Ida Pfeiffer, ao falar da Praça que fica defronte ao Largo do Paço, atual Praça XV de 

novembro, explica porque este lugar é tão sujo, atribuindo a situação aos negros pobres que 
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vivem por ali. Este ser (animal) exótico que faz suas necessidades sem pudor na frente dos 

passantes. 

 

(cit. 43) 
A praça defronte (Largo do Paço), ornada com uma fonte simples, é muito suja, e 
serve à noite de dormitório para muitos pretos pobres e livres, que então, pela 
manhã, fazem sem cerimônia a sua toalete diante dos olhos de toda gente. Uma parte 
da praça é cercada por um muro, e é utilizada como mercado de peixe, frutas, 
legumes e aves. (PFEIFFER, 1850, 31). 

 

Não só fora de casa, assim como do lado de dentro, a sujeira na cozinha é de 

responsabilidade dos negros, conforme Weech (1831) 

 

(cit. 44) 
O lugar mais sujo nas casas dos nativos é a cozinha; ali somente negras 
administram, que nunca são exortadas à limpeza; particularmente nojenta é a tina 
onde é despejado todo o lixo da casa e da cozinha, e que somente é levada para ser 
esvaziada quando está repleta. (WEECH, 1831, p. 80). 

 

Da mesma forma, Weech (1831), chama os negros de seres estranhos e dignos de observação 

(merkwürdig), que despertam o interesse de seus leitores, o que lhe faz dedicar linhas sobre 

esta espécie distinta: (cit. 45) “A quase maioria da população do Rio de Janeiro é de escravos 

negros e de cor; esta raça humana é estranha o suficiente para despertar o interesse de meus 

leitores”. (idem, p. 80). 

Outra característica que constrói o estereótipo dos negros e que foi bastante relatada 

pelos viajantes é a questão das festas (e principalmente da dança). 

Freyreiss compara a dança dos negros à dos europeus com a utilização da expressão 

“conforme o nosso conceito de beleza” e afirma que a dança dos negros nada tem de beleza, 

pois ao descrevê-la percebe que ela é muito diferente da dos europeus, com a expressão “o 

contrário da nossa”. Em seguida descreve uma roda de capoeira da época, como algo bem 

estranho e não natural ou artificial, uma espécie de dança em que os negros formavam um 

círculo e batiam palmas. 

 

(cit. 46) 
Esta é, conforme o nosso conceito de beleza, muito baixa e estranha, isto quer dizer, 
que a dança dos negros é exatamente o contrário da nossa; pois enquanto nós nos 
esforçamos para mostrar o corpo durante a dança na mais vantajosa luz e enquanto 
nosso mestre de cerimônia dá todo esforço imaginável para ensinar aos seus alunos a 
base da dança, uma atitude íntegra e espontânea, o negro cisma em consumir seu 
corpo com o mais medonho durante a dança, cada músculo, que ele utiliza na sua 
violência, está presente num movimento artificial e quanto mais, através de gestos 
brutos, ele consegue realizar sua dança, tanto mais altos são os aplausos oferecidos 
pelo seu povo. [...] Aqui nós achamos algumas centenas de negros nus e raspados, 
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como ainda de diferente sexo e idade formando um círculo, batendo as mãos chatas 
com toda força, batendo os pés no chão e com toda a força gritando uma canção que 
permanece sempre em três tons. (FREYREISS, 1815, p. 94). 

 

Rugendas (1835) em diversas passagens de seu relato nos apresenta o gosto dos negros 

pela dança e descreve algumas delas. Diferente de outros relatos de viagem, o de Rugendas 

não apresenta adjetivos relativos à caracterização dos tipos de dança. O viajante tenta apenas 

descrevê-las. Sabe-se, contudo, que mesmo uma mera descrição também apresenta uma 

tomada de posição em relação àquilo que se está descrevendo e diríamos que Rugendas se 

coloca numa posição de admirador das danças dos negros, mesmo as apresentando como 

danças simples. 

 

(cit. 47) 
À noite, é raro encontrarem-se escravos reunidos que não estejam animados por 
cantos e danças [...] A dança habitual do negro é o “batuque”. Apenas se reúnem 
alguns negros e logo se ouve a batida cadenciada das mãos; é o sinal de chamada e 
de provocação à dança. [...] Outra dança negra muito conhecida é o “lundu”, 
também dançada pelos portugueses, ao som do violão, por um ou mais pares. Talvez 
o “fandango”, ou o “bolero”, dos espanhóis, não passem de uma imitação 
aperfeiçoada dessa dança. (RUGENDAS, 1972, p. 251). 

 

Em relação às conseqüências destes divertimentos Rugendas nos relata que, por outro 

lado, devido ao álcool (em excesso), quase sempre ocorrem confusões entre os negros, 

demonstrando, então, o lado desequilibrado dos mesmos. 

 

(cit. 48) 
Em geral, os divertimentos dos negros provocam desordens tanto mais graves 
quanto raramente eles têm o espírito livre dos efeitos do álcool, não somente porque 
bebem demasiado, mas ainda porque suportam mal a bebida, bastando uma pequena 
dose de cachaça, espécie de rum de má qualidade, para embriagá-los 
completamente. Imediatamente puxam-se as facas, e os ferimentos graves e 
assassínios são mais do que comuns. (idem, p. 255). 

 

Ainda sobre a bebida dos negros, Rugendas não deixa de fazer uma oposição entre uma 

bebida tradicional européia, o rum, e a cachaça qualificada como “de má qualidade”. 

Leithold descreve os negros como adoradores da música e da dança, porém com um 

estilo muito indecente (unanständig) aos seus olhos de europeu. 

 

(cit. 49) 
Eles (os negros) amam especialmente a música e dança, quando mais simples elas 
forem [...] Quando eu passei por um semelhante local, eu vi muitos negros e negras 
conduzirem uma dança ruim e indecente, na qual eles gritavam violentamente e 
jubilam. (LEITHOLD, 1820, p. 74). 
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Schlichthorst tece alguns elogios ao tipo de arte dos negros, quando se refere à dança, 

mas, ao mesmo tempo, não deixa de criticá-los chamando-os de inconscientes, por não 

pensarem no futuro, se entregando a esta arte. 

 

(Cit. 50) 
O canto, a dança e os folguedos enchem as horas de folga dos escravos. Quando se 
quer ver gente alegre, basta procurá-los. De natureza é o brasileiro melancólico, 
muito sensual, cerimonioso e desconfiado, qualidades essas que não produzem a 
verdadeira alegria. A inconsciência do negro deixa-o gozar o que o momento lhe 
propicia, sem cuidados sobre o futuro. Sua dança predileta chama-se fado, e consiste 
num movimento trêmulo do corpo que, suavemente em balado, exprime os 
sentimentos mais sensuais de um modo tão natural como indecente. 
(SCHLICHTHORST, 2000, p. 149). 

 

Weech (1831) também os critica por não pensarem no futuro e só pensarem em 

diversão: (cit. 51) “[...] vivendo somente para o desfrute do momento, despreocupado com o 

futuro, o negro utiliza toda ocasião para a alegria e executa dançando e cantando [...]” 

(WEECH, 1831, p. 93). 

Rugendas relata que para minimizar o sofrimento, os negros se entregam aos prazeres 

do momento e não pensam nem no passado nem no futuro, agindo de maneira ingênua, como 

crianças. 

 
(cit. 52) 
O que contribui muito para tornar a situação dos escravos tolerável é que os negros, 
como as crianças, gozam da feliz faculdade de apreciar os prazeres do momento sem 
se preocupar com o passado ou com o futuro; e muito pouca coisa basta para 
precipitá-los num estado de alegria que atinge o atordoamento e a embriaguez. 
(RUGENDAS, 1972, p. 251). 

 

Schlossers (1839), assim como outros viajantes, refere-se à dança, e não esquece se de 

tratar do costume estranho dos negros, sejam homem ou mulheres, de beber a cachaça, bebida 

quente e também exótica. 

 

(cit. 53) 
Aqui vêem no domingo, seu único dia livre, todos os homens e mulheres de todas as 
regiões, juntos, e deleitam-se em danças divertidas ou em exercícios com lanças e 
flechas. Acompanhando eles bebem a popular cachaça, uma bebida muito quente, a 
qual é tirada de um tonel de madeira que fica localizado atrás da porta. 
(SCHLOSSERS, 1839, p. 10). 

 

Da mesma forma, é feita a descrição destes hábitos — dançar e beber — pelo viajante 

alemão Eduard Bösche (1836). 
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(cit. 54) 
Gostam apaixonadamente de dança, de música e de mulheres, entregando-se 
imoderadamente ao uso de bebidas alcoólicas. Consideram-se os mais felizes dos 
homens com um copo de aguardente, podendo dançar e cantar ao som de um 
instrumento qualquer [...] (BÖSCHE, 1919, p. 116). 

 

Outro aspecto deste tópico que abordamos diz respeito à aparência dos negros e é um 

dos temas recorrentes nos relatos de viagem. Nas passagens selecionadas veremos muitas 

vezes a utilização da classificação feita pelo naturalista sueco Lineu, que no século XVIII 

classificou os seres humanos e os subdividiu em algumas categorias. Uma destas categorias 

era a dos africanos, definidos pelo cientista como: “negros, fleumático, relaxado, nariz 

achatado, lábios túmidos (grossos, inchados), indolente, negligente e governado pelo 

capricho.” (apud PRATT, 1992, p. 68) Se observarmos atentamente percebemos que muitos 

destes viajantes, mesmo aqueles que não eram naturalistas ou cientistas, também fazem uso 

desta classificação na caracterização dos habitantes do Brasil e assim os hierarquizam. Esta 

classificação foi para muitos a fonte inspiradora para a caracterização dos negros, já que 

encontramos as mesmas palavras para descrever as características físicas e os costumes destes 

habitantes do Brasil. Outros, além da descrição física, tratam do tal cheiro dos negros, algo 

que, segundo os viajantes é repugnante. 

Veremos que ao longo do século XIX o discurso sobre a feiúra dos negros, — as 

descrições do nariz, da boca, formato do corpo, cabeça etc — se assemelha muito, como 

destacaremos em cada caso em que isso ocorrer, às definições de Lineu. 

Leithold descreve com detalhes a feiúra do nariz de um dos escravos de seu cunhado 

do seguinte modo: (cit. 55) “Ele era muito feio e tinha um nariz tão obtuso, com grandes 

buracos separados e afetados [...]” (LEITHOLD, 1820, p. 79). 

Ida Pfeiffer é outra viajante que descreve o rosto dos negros e não consegue ver nele 

nada de belo, tudo é feio, mal acabado e repulsivo. 

 

(cit. 56) 
[...] mas verdadeiramente repulsivas são as pessoas que a gente encontra – quase 
interminavelmente apenas negros e negras, com os narizes achatados e feios, os 
lábios grossos e cabelos curtos e crespos. Além disso, estão em sua maior parte nus, 
cobertos com trapos miseráveis, ou estão enfiados em roupas gastas de forma 
européia de seus senhores. A cada quatro ou cinco destes pretos encontra-se um 
mulato, e somente aqui e ali aparece luzindo um branco. (PFEIFFER, 1850, p. 32). 

 

Pfeiffer e Leithold descrevem como característica marcante dos negros o nariz feio, que para 

o primeiro é obtuso e para a viajante austríaca é achatado, assim como na descrição de Lineu. 
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Ida Pfeiffer também faz uso do mesmo termo de Lineu para descrever os lábios grossos dos 

negros. 

Friedrich von Weech (1831) já havia detalhado as partes do rosto dos negros e 

qualificado as mesmas como horríveis. Assim como em Pfeiffer, o viajante fala do nariz 

achatado (Lineu), boca (lábios grossos) e cabelos: (cit. 57) “De um modo geral, os traços de 

rosto dos negros não são belos; o cabelo em forma de lã, o nariz largo e achatado, a boca 

grande de lábios grossos [...]” (WEECH, 1831, p. 90). 

E Canstatt (1877), da mesma forma que Weech, também acha a aparência do negro 

muito desagradável para os europeus. E complementa seu discurso lembrando o lado exótico 

dos negros. 

 

(cit. 58) 
[...] a impressão causada pela presença do grande número de negros, sobre o europeu 
recém-chegado ao Brasil, não é agradável, e só dificilmente ele se habitua à sua 
convivência. Muitos exemplares e raças são realmente duma fealdade incrível, 
outros ficam supinamente cômicos com as roupas européias da moda, e são eles, 
sobretudo, que nas cidades e demais povoações dão ao país o cunho exótico. 
(CANSTATT, 2002, p. 100). 

 

Schlichthorst, apesar de ser militar e não ter formação científica, por sua vez, nos 

apresenta uma descrição detalhada da constituição física dos negros, na qual em diversos 

momentos compara os negros aos europeus. 

 

(cit. 59) 
Os pretos são todos geralmente de estatura mediana e as mulheres um pouco 
menores que os homens. Raras vezes se observa à disparidade de tamanhos da 
maioria dos povos europeus. Os braços e as pernas são bem fornecidos de carne, 
como os das classes trabalhadoras da Europa. A nuca é excessivamente forte, talvez 
devido a carregarem todos os pesos à cabeça. A coluna vertebral se afunda na 
carnadura. Os ombros e as costelas arqueiam-se salientes. Isto e peitos de construção 
mais feminina são sinais característicos da raça, havendo poucos inteiramente 
imberbes. É difícil decidir se a falta de barbas é natural ou resultado de operação 
artificial. Inclino-me a segunda razão, pois é compreensível que, se o uso de arrancar 
a barba dominou num povo durante largos séculos, as gerações mais novas acabam 
perdendo-a completamente. (SCHLICHTHORST, 2000, p. 145). 

 

Ernst Ebel dedica algumas linhas para descrever a aparência dos negros e, como outros 

viajantes, compara os negros aos europeus. O termo alemão abscheulich, traduzido como 

horrível, significa algo condenado ao olhar moral. Conforme Ebel, então, a moral européia 

condena totalmente a aparência dos negros. No segundo trecho, Ebel utiliza o termo 

erträglich (tolerável, suportável) para descrever o corpo das negras. Novamente a aparência 

dos negros é vista como insuportável ou intolerável. 
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(cit. 60) 
Muitos são tatuados, ou têm todo tipo de marca no rosto feitas na pele como: lua, 
estrelas etc, frequentemente lhes faltam os incisivos superiores, outros os afiaram 
bastante, em resumo, seus meios de embelezamento africanos os tornam 
completamente horríveis aos olhos dos europeus. (EBEL, 1972, p. 33). 

 

(cit. 61) 
As mulheres (negras) são no geral feias e mesmo de corpo não são toleráveis, tendo 
forte tendência para a gordura, mas seus braços são comumente bonitos, os pés e as 
mãos pequenos, finos até, apesar de não se calçarem. Muitas são tatuadas ou tem 
todo tipo de desenho talhado no rosto: lua, estrelas etc; freqüentemente lhes faltam 
os dois dentes incisivos superiores [...] (EBEL, 1828, p. 30). (idem, p. 34). 

 

Da mesma forma que Ebel, Adalbert von Preussen descreve, de maneira contrastiva, 

os negros e as negras: (cit. 62) “As formas dos negros são frequentemente muito agradáveis e 

a maioria das vezes robustas, suas feições faciais ao contrário são quase sempre feias, 

especialmente nas mulheres”. (ADALBERT VON PREUSSEN, 1847, p. 323). 

Muito interessante é uma passagem do relato de Freyreiss, na qual este viajante critica 

a descrição de Langsdorff e, em seguida, se coloca ao lado da descrição de outros viajantes 

em relação à aparência das negras. No fim do trecho pode-se reparar que o viajante compara o 

padrão de beleza dos negros com o do europeu, representado pelo pronome possessivo nosso. 

 

(cit. 63) 
Os negros delineam-se geralmente através de uma bela simetria dos membros e isto 
às vezes acontece também com as negras. O senhor Langsdorff vai muito longe na 
minha opinião, quando ele acredita que entre as negras é possível se achar uma 
medicaeische Venus e ele perderia provavelmente muito tempo procurando uma, 
sem a cabeça de Venus e a cor florescente de uma européia. As negras têm 
geralmente seios caídos e apenas entre as meninas mais jovens podem-se ver, 
enquanto elas não têm filho, seios que nos agradem, conforme o nosso conceito de 
beleza. (FREYREISS, 1815, 92, p. 93). 

 

Mansfeldt em algumas passagens de seu relato descreve a aparência distinta e curiosa 

do corpo dos negros, a começar numa nota de rodapé, na qual fala do crânio dos negros: (cit. 

64) “Está comprovado pela anatomia, que os negros têm um crânio mais forte do que pessoas 

de outras nações” (MANSFELDT, 1828, p. 110). 

Mais adiante em seu relato Mansfeldt fala da cor da pele dos negros, comparando a cor 

do carvão, e a aparência dos homens como algo profundamente feio. 

 

(cit. 65) 
Os negros escravos no Rio são chamados de moleque, são da cor do carvão negro e 
na maioria trazidos para cá da Angola. Em ambos os sexos a formação corporal é 
regular; contudo a fisionomia dos homens é na maioria das vezes completamente 
horrível. (idem, p. 138). 
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No fim do século XIX, Ina von Binzer (1884) descreve a aparência dos negros em dois 

breves momentos de seu relato. Primeiro, quando fala de uma negra chamada Olímpia, cujo 

nome não cabe, segundo a viajante, para ser usado por uma negra que ela caracteriza pela 

boca grande (Lineu) e aparência horrível: (cit. 66) “Confidencialmente lhe digo, minha cara, 

que ela é a criatura preta e beiçuda mais horrenda que jamais usou esse nome majestoso [...]” 

(BINZER, 1980, p. 18). Em seguida, quando visita um batizado de uns filhos de escravos e se 

incomoda mais uma vez com o nome atribuído aos negros de nariz chato (Lineu) e cabelo 

crespo (cit. 67) “A cerimônia começou e presenciei, calada, aqueles pequenos horrorosos de 

nariz chato e cabelo encarapinhado, receberem nomes como César [...]” (idem, p. 35). 

Seidler faz uma espécie de classificação detalhada dos negros tomando por base a 

origem de cada negro conforme seus países de origem. Algo curioso aqui é que Seidler, por 

exemplo, era militar e não naturalista; entretanto, classifica os negros como se fosse um 

cientista. 

 

(cit. 68) 
A maior parte dos escravos importados da África são da Angola, da Costa do Congo, 
de Moçambique, Cabinda e Benguela. Entre todos o negro do Congo é o maior, mais 
bonito e mais musculoso, mas também é o mais perigoso para seu senhor, por causa 
do seu temperamento ardoroso e um sentimento de liberdade nunca de todo 
sufocado. Sua cor é mais clara que a da maioria dos outros negros, quase cúprea; seu 
caminhar e sua postura tem certa nobreza, seu olhar é franco e aberto, dir-se-ia 
altivo. O negro de Moçambique é mais feio. É de corpo pequeno, atarracado e forte; 
sua cabeça ordinariamente implantada quase no peito é muito grande em proporção 
com o corpo; seu olhar agudo busca sempre arredio o chão, seus movimentos são 
desajeitados, seu andar é lento e desengonçado; do homem todo transluz a 
personificada estupidez. (SEIDLER, 2003, p. 366). 

 

As descrições físicas com base em seu país de origem também foram feitas por Pohl. 

 
(cit. 69) 
Em geral os escravos naturais de Ada e de Mina são fortes e robustos; os de Cabo 
Verde e de São Tomé são fracos; os de Angola e especialmente os de Luanda 
possuem comumente distintas capacidades, especialmente para trabalhos mecânicos. 
Os do Congo são famosos como hábeis para plantações, ofícios e arranjos da casa. 
(POHL, 1951, p. 84). 
 

O mesmo ocorre na descrição de Schlichthorst: (cit. 70) “Entretanto, suas raças 

apresentam características fisionômicas as mais diversas. Há feiíssimos como os de 

Moçambique e belos como os de Angola ou do alto sertão africano”.(SCHLICHTHORST, 

2000, p. 146). 

Alguns viajantes se referem aos negros como seres malcheirosos e afirmam que o seu 

odor é tão ruim que impregna os ambientes e torna a sua aproximação inviável. Veremos que 
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é recorrente a utilização dos adjetivos “insuportável” e “desagradável” para se referir ao 

cheiro dos negros. Os viajantes abordam a questão do cheiro dos negros escravos sem, 

contudo, observar que os escravos, sejam aqueles que acabaram de chegar da África e 

permaneceram em um navio por longos dias sem direito a um banho, sejam aqueles que 

trabalham no dia a dia debaixo de um sol escaldante, ou mesmo os que trabalham nas casas 

não tinham direito ou nem mesmo a possibilidade de se lavar diariamente como outro ser 

humano qualquer. 

Rugendas destaca a força deste cheiro insuportável e a impossibilidade de se 

permanecer nas proximidades destes negros por muito tempo. No trecho selecionado ele está 

falando dos negros recém chegados, que são colocados à venda. 

 

(cit. 71) 
Seu aspecto tem algo horrível, principalmente quando ainda não se refizeram da 
travessia. O cheiro que se exala dessa multidão de negros é tão forte, tão 
desagradável, que se faz difícil permanecer na vizinhança quando ainda não se está 
acostumado. (RUGENDAS, 1835, p. 234). 

 

Ernst Ebel relata o seu desgosto também em relação ao cheiro dos negros quando 

chega ao porto do Rio de Janeiro e se depara com eles: (cit. 72) “Estranha é a sensação do 

desembarque. Ao invés de brancos, só se vê negros seminus a fazerem um barulho infernal e a 

exalarem um cheiro altamente ofensivo ao olfato”. (EBEL, 1972, p. 12)18. 

Mais adiante, o viajante prossegue reafirmando o cheiro que quase todos os negros 

exalam e mais uma vez Ebel aproveita para comparar os negros com animais: (cit. 73) “Quase 

todos largam uma catinga, qual animais, que torna sua presença repulsiva ao forasteiro”. 

(idem, p. 43)19. 

Burmeister e seu nariz (europeu) super sensível não suportam a presença de um negro 

a certa distância, pois o cheiro deste o faz mal. E descreve com detalhes quase que científicos 

a diferença do cheiro do suor do grupo que ele chama de “gente comum” e do cheiro dos 

negros. 

 

(cit. 74) 
Nunca pude, porém, durante todo o tempo em que tratei e lidei com os pretos, evitar 
certa repulsa, que, pouco depois de entrar em contato com tal gente, se manifestava 

                                                 
18 O termo usado no original para qualificar o cheiro dos negros é o adjetivo betäubend, que vem do verbo 
betäuben e significa anestesiar, atordoar. 
19 Na verdade, o termo usado por Ebel em seu texto original é Europäer (europeu) e não forasteiro. Destacamos 
aqui esta observação, pois a tradução feita com a utilização do termo “forasteiro” perde grande parte do sentido 
que está presente no uso do termo “europeu”, já que o autor quer afirmar que seu modelo de comparação é o 
padrão europeu, grupo do qual ele faz parte. 
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em mim. Amava-os, se assim posso dizer, teoricamente, à distância, enquanto não 
fui forçado a conviver, mas desde que tal aconteceu, este sentimento transformou-se 
em repugnância. O preto tem algo de desagradável, que é menos de seus costumes 
que de sua pessoa física. Antes de tudo, o cheiro penetrante e desagradável, que 
todos eles exalam em grau maior ou menor, torna a sua proximidade insuportável. 
Sou das pessoas cujos sentidos são muito delicados e não foi uma vez só que um 
preto, pelo simples fato de passar perto de mim, me molestou imensamente. A 
catinga provém das exalações e da transpiração do corpo, sendo agravada ainda pela 
falta de asseio da maioria deles, mas, como não é esta a causa, nem limpeza, nem 
banhos adiantam. Assemelha-se ao cheiro de suor de gente comum, porém mais 
penetrante e ascoroso. Há indivíduos que o tem em grau mínimo; outros, entretanto 
exalam-no de modo a sentir-se a grande distância (BURMEISTER, 1980, p. 72 e 
73). 

 

Hörmeyer provavelmente com um nariz tão sensível quanto o de Burmeister descreve 

o cheiro dos negros também como algo desagradável. 

 

(cit. 75) 
Os negros sempre me causaram impressão desagradável; em primeiro lugar tem 
todos uma forte transpiração de odor tão insuportável que, em toda casa onde há 
negros, continuamente se queima alfazema, que espalha um cheiro muito ativo, 
evitando que se sinta a transpiração dos negros. Um cão sente um negro já a 
duzentos passos de distância, ao passo que só ladra ao branco somente a uns 
sessenta a oitenta passos. (HÖRMEYER, 1966, p. 37). 

 

Em síntese, ficou claro nestas passagens que trazemos como exemplos que o discurso 

construído por estes viajantes mais uma vez propõe uma dicotomia entre os europeus, 

civilizados, de um lado, e os negros, não-civilizados, do outro lado. E então, de algum modo, 

os europeus naturalizam o mal-cheiro dos negros, ao abstraírem as suas causas, e imputam aos 

escravos, no aspecto higiene, um traço não-civilizado. 

Uma outra descrição muito recorrente destas narrativas de viagem em relação aos 

costumes dos negros é a que trata do canto dos escravos. A chamada cantoria entoada por eles 

durante o trabalho é descrita como algo insuportável e agressivo aos ouvidos do europeu. Os 

viajantes fazem uso de termos que levam o leitor a imaginar estes cantos como alguma coisa 

que deveria ser muito desagradável aos ouvidos. O europeu descreveu o negro como um ser 

fora do padrão e que muitas vezes incomoda ao fazer barulho, pelo seu jeito de agir ou mesmo 

devido ao seu cheiro. A aparência física, o formato do rosto, as partes de seu corpo, também 

serviram de artifício para colocar o negro numa posição de inferioridade em relação ao 

europeu. Os viajantes, mesmo os que não eram naturalistas, sofreram influência do crescente 

desenvolvimento da ciência naturalista da época e optaram por qualificar os negros com 

termos próximos ao de Lineu, cientista do século XVIII. 

A escolha dos adjetivos para qualificar os negros, seja no seu cantar, trabalhar ou 

dançar, não foi desinteressada. Pois, há uma presença muito grande de palavras nestas 
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descrições que remetem o leitor a elementos da natureza como, por exemplo: “selvagem” e 

“tempestuoso”. Da mesma forma, os substantivos escolhidos para descrever o que os negros 

fazem também se relacionam com animais (natureza), por exemplo: “uivar” e “andar nu”. 

Nesta parte da análise ficou bastante claro que há uma oposição na descrição entre a 

vida dos negros (costumes) e suas capacidades físicas. Embora ambas sejam descritas como 

fora do padrão (europeu), estas últimas são exaltadas não no intuito de depreciar os negros, 

como no caso de seus costumes, mas com a clara intenção de defender a utilização dos negros 

como escravos, já que eles são resistentes e fortes o bastante para isso. 

 

 

4.1.3 O negro como um ser inconfiável, inferior em seus atos e irracional. 

 

As descrições de viajantes de língua alemã, tanto no primeiro ponto trabalhado, assim 

como neste aqui se aproximam muito e é muito comum vermos os negros tachados de 

preguiçosos, de seres de atitudes irracionais ou que necessitem de um controle quase que o 

tempo todo para não se afundar em bebidas ou cometer crimes. Para os viajantes, os negros 

têm sorte de poder estar junto ao europeu branco e civilizado, pois, desta forma, pode evoluir 

como ser humano. Mas uma vez veremos que as descrições feitas por estes viajantes se 

aproximam muito da definição feita no século anterior por Lineu. 

Aqui principalmente encontraremos os negros definidos como relaxados e também 

como preguiçosos, características que estão em sua essência ou em sua natureza. Estas 

qualificações e relações feitas pelos viajantes, ao afirmar que determinados traços dos negros 

pertencem ao seu ser, buscam justificar mais uma vez o tratamento que é dado a eles e ao 

mesmo tempo reduzir o papel do europeu (branco) na vida dos negros. O europeu está ali não 

como intruso, não como usurpador da força de trabalho dos negros, ou da vida de um outro 

ser, mas está presente como alguém que veio para ajudar, orientar, guiar e educar aquele ser 

de natureza inferior, carente de cultura e educação. Pode-se afirmar que estas estratégias – 

“anti-conquistas” – buscam assegurar a hegemonia européia (PRATT, 1999, p. 32). 

Ernst Ebel destaca que os negros com dinheiro na mão gastam-no em pouco tempo 

com bebida, já que eles nunca pensam no futuro: (cit. 76) “Mas o negro pensa raramente no 

dia seguinte e, quando logra ganhar alguns vinténs gasta-os logo bebendo” (EBEL, 1972, p. 

44). 
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Mansfeldt também conta que o dinheiro que muitos negros recebem é logo gasto com 

bebidas e tabaco: (cit. 77) “Mas já que eles, em regra, adoram beber e fumar tabaco, então, 

utilizam este dinheiro economizado para isso”. (MANSFELDT, 1828, p. 90). 

Outro viajante que trata do fato dos negros beberem muito é Schlichthorst, que 

também afirma que eles não pensam no futuro e levam uma vida descuidada. 

 

(cit. 78) 
Quase sem exceção todos os pretos gostam de beber e suportam grande quantidade 
de bebida. Rapariguinhas tomam 1/8 de medida, isto é, mais ou menos 1/5 de 
garrafa, dum só trago. Raramente se vêem negros bêbados pelas ruas. Assim, o 
escravo leva vida completamente sem cuidados, saindo de casa do amo ao romper 
do dia e voltando à noite. (SCHLICHTHORST, 2000, p. 139). 

 

Friedrich von Weech (1831) afirma que os negros por natureza têm uma tendência ao 

alcoolismo e ao fumo e que este fato vai justificar o tratamento duro que recebem. 

 

(cit. 79) 
[...] os negros da cidade são, assim, em sua maioria pessoas devassas, depravadas, a 
quem somente o temor e a covardia impedem de crimes maiores; por natureza 
devotados à bebida e à tendência ao roubo, e extremamente preguiçosos, entregam-
se a estas paixões em qualquer oportunidade, e são eles próprios o motivo de serem 
tratados com dureza e aparente crueldade. (WEECH, 1831, p. 93). 

 

Ina von Binzer descreve que os negros costumam a ficar na porta de vendas ou na rua 

fumando: (cit. 80) “Os pretos desocupados não se encontram senão na porta da rua fumando e 

cuspindo [...]” (BINZER, 1980, p. 54). A viajante prossegue descrevendo que os negros 

perturbam a paz das calçadas e das ruas, quando vendem seus produtos: 

 

(cit. 81) 
Aqui, vêem-se grupos de pretos fumando e cuspindo; acolá, pretas retintas nas 
portas das lojas escolhendo café. Muitas vezes a calçada acha-se invadida pelos 
pretos, pretas e mulatos com seus tabuleiros e cestas, vendendo laranjas, bananas, 
cocos, fogos e mais outras quinquilharias. (idem, p. 60). 

 

Tschudi descreve a despreocupação dos negros com o gasto do dinheiro que recebem 

através de pequenos trabalhos: (cit. 82) “O dinheiro que os escravos conseguem com 

pequenos serviços avulsos é geralmente gasto na aquisição de bugigangas, uma ou outra peça 

de roupa, fumo, doces, e se a ocasião se oferece na compra clandestina da cachaça (idem, p. 

58)”. 

As descrições dos viajantes na caracterização dos costumes dos negros mostram que, 

para os viajantes de língua alemã, os negros são seres de péssimos hábitos, como beber muito, 
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fumar, e cuspir no chão. São seres preguiçosos, despreocupados, relaxados e irracionais já que 

gastam tudo que ganham sem pensar no futuro, ou, sem pensar como um europeu o faria. 

Diferentemente dos europeus, os negros escravos, optam, segundo Schlichthorst, por 

um método de suicídio mais demorado e doloroso (irracional), comer terra. 

 

(cit. 83) 
Quero mencionar outra barbaridade que me indignou mais do que todas. Quando o 
africano está cansado de viver, não faz como o inglês, que se enforca, nem como o 
francês, que mete uma bala na cabeça, porém se põe a comer terra, encurtando com 
isto sua vida de maneira lenta e dolorosa. As conseqüências de tal envenenamento 
surgem em pouco tempo: a pele se acinzenta e encolhe, os olhos se amortecem. 
(SCHLICHTHORST, 2000, p. 140). 

 

Ebel prossegue apresentando ao seu leitor um pouco mais sobre o caráter dos negros e 

da necessidade de se controlar cada ato destes seres. Mais uma vez ressaltando o costume de 

beber e, apresentando algo que ainda não havíamos visto, a caracterização das negras como 

sem pudor e com um instinto sexual à flor da pele. 

 

(cit. 84) 
No que diz respeito ao caráter do negro em geral, a opinião é uma só: de nada serve 
tratá-lo bem. Há que mantê-lo sob severo controle: os homens sendo por demais 
inclinados à bebida, ao roubo e à preguiça; as mulheres, - sobretudo aquelas Vênus 
Vulgivagas – tão difícil é moderar-lhes o instinto, que praticam seus atos com o 
maior despudor […] (EBEL, 1972, p. 47). 
 

(cit. 85) 
Sempre me pareceram exageradas as muitas histórias sentimentais que tenho lido 
sobre os escravos; agora que os conheço melhor, tenho-as como absolutamente 
ridículas. [...] nenhum observador de espírito aberto poderá negar que esta raça se 
encontra como que na meninice e se caracteriza por uma típica apatia que a inabilita 
para qualquer alto sentimento moral, só lhes deixando a inconsciente alegria da 
infância, pelo que nunca pensam no dia seguinte, sendo incapazes de qualquer 
vocação duradoura, na realidade só querem comer, dormir e amar. Na realidade, se 
todos os que se intitulam amantes do próximo e vivem a declamar sobre os direitos 
do negro, passassem entre eles algumas semanas, logo mudariam de opinião. (Idem, 
p. 48). 

 

Alguns viajantes dedicam algumas linhas para tratar das conseqüências causadas pela 

índole amoral congênita dos negros sobre as crianças que eles devem cuidar. 

Ebel dedica algumas palavras para falar da educação das crianças no Brasil e atribui 

aos negros todas as qualidades negativas que se apresentam nestas crianças, que foram 

educadas pelos negros: (cit. 86) “Nos princípios da moral os negros são igualmente seus 

mestres, e já que deslealdade, preguiça e falta de costumes tornam-se para eles outra natureza, 

assim pode-se ter uma noção do caráter de seus pupilos” (idem, p. 120). 
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Ida Pfeiffer também atribui a imoralidade e falta de educação recebida pelas crianças 

ao fato deles ficarem aos cuidados dos negros. 

 

(cit. 87) 
Moralidade e bons costumes no Brasil infelizmente não são coisas muito familiares, 
e entre as causas disso uma parte deve estar já na primeira educação das crianças, 
deixada inteiramente ao encargo dos negros. Negras são as suas amas, governantas e 
guardiãs, e com freqüência eu vi meninas de 8 a 10 anos sendo acompanhadas por 
jovens negros até a escola, ou seja, aonde forem. A sensualidade dos negros é por 
demais conhecida para que alguém não consiga entender como se dá a corrupção 
generalizada e precoce dos costumes. (PFEIFFER, 1850, p. 54). 

 

Oscar Canstatt, no final do século também defende a mesma posição que os dois 

viajantes anteriores, ou seja, que a má influencia é exercida pelos negros. 

 

(cit. 88) 
As crianças crescem quase que exclusivamente sob a guarda de amas negras, e os 
companheiros de brinquedos de sua infância são os filhos dos escravos. Em 
companhia desses negrinhos os jovens brasileiros aprendem tudo o que a raça negra 
tem de mau e os seus vícios. O moleque de casa, a cuja educação não se presta a 
menor atenção e cuja inclinação para o roubo e a mentira mesmo os mais rudes 
castigos mal conseguem moderar, torna-se praticamente o gênio mal dos jovens 
membros da família. (CANSTATT, 2002, p. 314 e 315). 

 

Tschudi (1866) relata como é influenciada a criança que cresce junto aos negrinhos da 

casa (os moleques), uma influência muito negativa, onde se aprende somente coisas ruins. O 

que salta mais aos olhos, contudo é a lista de adjetivos negativos que o viajante enumera para 

qualificar, por fim, os moleques: manhoso, hipócrita, descarado, preguiçoso, mentiroso e 

ladrão. No segundo trecho selecionado, da mesma obra, Tschudi cita um autor brasileiro que 

escreveu sobre o moleque, José de Alencar. 

 

(cit. 89) 
As crianças crescem, ficam companheiras e amigas. O Negro jovem, o moleque da 
casa, e em freqüente comunicação com os outros negros aprende com estes tudo 
desta raça, as próprias maldades e cargas e torna-se assim muito frequentemente um 
mestre de seus companheiros brancos. De todos os serviçais escravos, o moleque é 
aquele que está mais intimamente ligado à família, de certa forma ele é um membro 
da mesma; já que ele, porém não goza de nenhuma educação ou aula, e não é 
habituado ao trabalho sério, então, o mal dentro dele se sobrepõe e apenas castigos 
firmes podem impedir que de alguma maneira isso ocorra; ele é manhoso, hipócrita, 
descarado, preguiçoso, um mentiroso e ladrão. (TSCHUDI, 1866, p. 138). 

 

(cit. 90) 
O moleque é o espírito mal da casa. Um poeta brasileiro, José de Alencar, descreveu 
numa ótima peça “o demônio familiar”, a influência perniciosa do moleque na vida 
em casa de maneira magistral. Trata-se de um quadro familiar brasileiro verdadeiro. 
(idem, p. 139). 
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O viajante suíço Tschudi (1867) também nos informa que as crianças negras são 

aquelas que oferecem o maior trabalho para serem educadas, sendo mais complicadas de se 

educar que as crianças índias: (cit. 91) “A senhora de fazendeiro, que pela experiência deve 

ser considerada autoridade no assunto, me asseverou que era mais fácil criar três ou quatro 

crianças brancas ou índias que uma preta”. (TSCHUDI, 1980, p. 61). 

Tschudi (1866) prossegue seu discurso afirmando que esse contato tão íntimo e 

constante das crianças brasileiras com os negrinhos é a responsável pelo não crescimento e 

mau desenvolvimento do país. Quando o viajante se refere ao desenvolvimento espiritual, 

psíquico e de costumes, atribui, então, ao negro a culpa dos maus hábitos do jovem brasileiro. 

Tschudi, por fim, após a explicação da culpa, resolve explicar também o que a nação 

brasileira deve fazer para resolver de vez esta situação. 

 

(cit. 92) 
Assim o jovem brasileiro está em íntimo contato quase ininterrupto com os negros 
desde a hora do seu nascimento até ele se tornar independente no mundo, que influi 
em alto e decisivo grau, desvantagens para a sua vida espiritual, de costumes e 
psíquica. A frase tão frequentemente hostilizada, que os negros educam os jovens 
brasileiros, não carece inteiramente de cada fundamentação.  [...] Realmente não é 
nenhuma afirmação infundada e rude, que enquanto por aqui não se fizer uma 
mudança radical, a nação brasileira nunca se desenvolverá e nunca poderá ter um 
povo verdadeiramente instruído. (TSCHUDI, 1866, p. 140). 

 

Os próximos segmentos selecionados vão apresentar descrições que procuram 

justificar os maus tratos recebidos pelo negro escravo devido a sua má-índole. Estes discursos 

presentes nestes fragmentos apresentam estes maus-tratos como uma conseqüência natural do 

mau comportamento ou má índole dos negros. Eles constituem, na verdade, estratégias que 

buscam amenizar a intervenção do europeu na vida dos negros. Os discursos destes viajantes 

vão, então, transformar as características dos negros, que para estes viajantes estão em suas 

essências, em defeitos que justificam o uso da violência como estratégia natural (normal) para 

se educar (domesticar) o ser (animal) exótico, estranho. 

Leithold, assim como Weech, justifica o violento tratamento recebido pelos negros 

escravos para impedir que eles não cumpram as tarefas a eles atribuídas se perdendo em 

bebida ou roubando: (cit. 93) “Estes escravos (libertos) não podem ser espancados, mas os 

que não são livres parecem que não sabem trabalhar sem serem espancados, porque, do 

contrário, não trabalham, se embebedam e roubam”. (LEITHOLD, 1966, p. 35). A 

significação do termo educar, ou educação, passa aqui certamente pelo significado de 

domesticar ou domesticação. Leithold utiliza o termo alemão prügeln, que significa espancar, 

dando um ar de severidade ao tratamento dado aos negros preguiçosos.  
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Seu sobrinho, Rango, da mesma forma, concorda que os negros só funcionam na base 

da pancada. (cit. 94) “Neste empreendimento não se pode contar inteiramente com sua própria 

força física, e precisa deixar sua sorte unicamente a aplicação de seus escravos, que se 

consegue estimular para contínua atividade apenas através de enormes pancadas”. (RANGO, 

1821, p. 190). 

Rugendas, em seu relato de viagem, também fala do castigo, através de chicotadas, 

quando o negro resolve beber ou é imprudente. 

 

(cit. 95) 
[...] mas quando ele se limita a descontentar o senhor pela embriaguez, preguiça, 
imprudência ou pequeninos roubos, este o pode punir como bem entende. [...] os 
delitos graves são punidos com o chicote; para as faltas menores usa-se a palmatória. 
Essas correções são quase sempre administradas em presença de todos os escravos. 
(RUGENDAS, 1972, p. 242). 

 

Ritter von Schäffer relata a inferioridade dos negros no trabalho, comparando-os com 

trabalhadores europeus. Segundo Schäffer, estes conseguem fazer mais em menos tempo: (cit. 

96) “Dez colonos aplicados rendem mais em doze horas do que cinqüenta negros no mesmo 

tempo” (SCHÄFFER, 2009, p. 268). Este viajante era um conhecido propagandista favorável 

à vinda de estrangeiros para trabalharem no Brasil. Schäffer exerceu o cargo de recrutador de 

militares e colonos para o governo brasileiro. 

Scherzer faz também uma comparação entre o trabalho, realizado por brancos e negros 

escravos, mas com números muito maiores e sem perder a comparação entre os “inteligentes” 

brancos e os negros: (cit. 97) “A inteligência, atuação, perseverança de cem mil trabalhadores 

brancos livres vão proporcionar ao Brasil uma sorte duradoura e transformá-lo em um grande 

império, ao contrário do trabalho forçado de dois milhões de escravos negros.” (SCHERZER, 

1861, p. 143). 

Schäffer, em outra passagem que fala sobre os insetos mais presentes no dia a dia do 

Rio de Janeiro, diz que foi picado certa vez por um bicho do pé, mas que através de sua 

inteligência conseguiu se livrar do problema. Já os negros que ele viu, por ignorância, 

chegaram a perder parte de seus pés. Apesar de seu propósito maior ser fazer propaganda do 

Brasil e de tentar atrair principalmente colonos e militares para trabalharem no Brasil, 

Schäffer também contribui para a construção de um estereótipo do negro semelhante à 

descrição feita por Lineu, ao chamá-lo de negligente e preguiçoso. 
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(cit. 98) 
O autor foi picado centenas de vezes por este inseto, mas logo que percebia sua 
presença extraía os ovos antes mesmo de formar-se uma bolsa e os ovos fossem 
postos. Saí-me bem e por isso estou em condições de aconselhar a qualquer um as 
providências adequadas. Pelo contrário, observei muitos negros escravos que, por 
negligência e tratamento errado, perderam todos os dedos dos pés. (SCHÄFFER, 
2009, p. 397). 

 

Rugendas deve ter sido mesmo um excelente pintor; entretanto, tentando dar 

explicações no campo das ciências naturais não teve muita sorte. 

 

(cit. 99) 
Ademais, a verdadeira superioridade dos brancos sobre os negros não é unicamente 
exterior. Em se tratando, por exemplo, de instrução, encontram-se, não somente na 
América mais ainda na Europa, milhares de brancos que não são tão bem educados 
quanto inúmeros negros, e às vezes mesmo o são bem menos. Trata-se, antes, de 
uma superioridade intrínseca e orgânica; ela cria, em suma, entre o negro e o branco, 
o mesmo tipo de relações existentes entre a mulher e a criança com referência ao 
homem. É o que se observa principalmente no magnetismo animal exercido pelo 
branco sobre o negro. Essa superioridade talvez se explique por uma maior 
intensidade de sistema nervoso, por uma maior atividade de suas funções, uma 
harmonia mais perfeita em todas as circunstâncias da vida; pelo menos, partindo de 
fatos conhecidos, podemos concluir pela existência dessas qualidades a nosso favor. 
(RUGENDAS, 1972, p. 121). 

 

O viajante desenvolve uma teoria para explanar a sua opinião sobre a superioridade do branco 

sobre o negro. Mas uma vez vemos um não-cientista buscando dados científicos para 

justificar suas afirmações. Isso fica nítido ao utilizar termos como “superioridade intrínseca 

orgânica” ou “maior intensidade de sistema nervoso”. 

Mais adiante, Rugendas acrescenta que não há o que se temer com a libertação dos 

escravos, pois: 

 

(cit. 100) 
O negro liberto toma sozinho o seu lugar nas classes inferiores da sociedade, o lugar 
que lhe é assinalado pela sua capacidade e fortuna; sua ambição reside na esperança 
de que seus descendentes possam um dia, através de união com raças menos escuras, 
integrar-se na população dos homens de cor e ter assim a possibilidade de obter 
empregos e dignidades. (idem, p. 123). 

 

A única esperança de uma vida melhor para os negros é na verdade deixar de ser negro 

através da mistura de raças nas futuras gerações. Desta maneira ele pode tentar um emprego 

digno. O discurso da inferioridade do negro não é exclusividade de Rugendas, muitos 

viajantes repetem palavras semelhantes. 

Diferentemente de Rugendas, Ina von Binzer teme o fim da escravidão que já se 

aproxima, pois o país sofrerá conforme a viajante de duas maneiras: (cit. 101) “[...] primeiro 



 100 

pela extinção das forças trabalhadoras nos campos e em seguida pela repentina invasão de 

suas cidades por elementos nocivos, ou, na melhor das hipóteses, inúteis”.(BINZER, 1980, p. 

123). Mais uma vez os adjetivos atribuídos aos negros são de qualidade negativa: “nocivos” e 

“inúteis”. De alguma forma o discurso de Binzer vai de encontro ao de Rugendas, já que a 

viajante ao temer a libertação dos escravos defende que os mesmos permaneçam escravizados 

ocupando o papel que a eles é destinado dentro da sociedade, o lugar das classes inferiores. 

Tschudi, em seu relato, reafirma com uma lista de palavras, semelhantes às de Binzer, 

que o destino do negro liberto será se tornar: (cit. 102) “[...] Preguiçoso, alcoólatra, ladrão ou 

mendigo [...]” (TSCHUDI, 1866, p. 178). 

Burmeister, um cientista nato, está convencido da inferioridade mental dos negros, 

apesar dele ter certa simpatia por estes. Para justificar seu raciocínio, o viajante faz uso da 

dicotomia: europeus brancos, superiores, de um lado, e do outro lado, negros inferiores. (cit. 

103) “Embora convencido, por observação própria, de que é exata a afirmação da 

inferioridade física e mental do preto em relação ao branco e que jamais passará de sua 

posição servil na vida em comum com este, sempre lhe tive grande simpatia [...]” 

(BURMEISTER, 1980, p. 72). O viajante se coloca em uma posição de “inocência” ao 

expressar que “sempre teve grande simpatia” pelos negros. Ao mesmo tempo justifica a 

inferioridade ao afirmar que o que está dizendo vem de sua atenta “observação própria”. 

Tschudi (1866), que nunca foi um cientista, se atem às explicações que lhe foram 

passadas de que os negros são ruins e trazem isso no sangue, pois quando uma raça se mistura 

com os negros ela da um passo para trás na sua evolução. 

 

(cit. 104) 
Eu disse acima que um elemento mau é trazido para a mistura de raças no Brasil 
através dos negros. A experiência em todos os países, nos quais houve ou há 
escravidão, comprovou irrefutavelmente, que toda raça e mistura com negros faz um 
significativo retrocesso. Afirmou-se até mesmo que os descendentes desta mistura 
com negros estão ainda mais abaixo que eles próprios. Esta informação me parece 
apenas em parte fundamentada. Está comprovado que as crianças originadas de 
negros com uma raça com maior talento em capacidades intelectuais são 
significativamente melhores do que seus pais negros, menos em atividades 
puramente mecânicas; o caráter, porém, do da criança mista é em geral pior do que o 
do negro. (TSCHUDI, 1866, p. 173). 

 

A escolha das palavras pelo viajante torna suas afirmações inquestionáveis. Vejamos os 

termos: o substantivo “experiência” e o elemento modal “irrefutavelmente”, por exemplo, que 

servem pra justificar que o que está se dizendo não é simplesmente uma idéia, mas sim algo 

que foi comprovado através de um experimento, de uma observação sistemática, 
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comprovadamente “cientifica”. Por conseguinte essa experiência apresentou um resultado que 

é “irrefutável”, ou seja, não há dúvidas quanto ao resultado. 

Schlichthorst procura não generalizar suas afirmações ao utilizar a expressão “quase 

todos” para dizer que os negros são burros. Ao mesmo tempo, aproveita para aproximar os 

pseudo-viajantes dos negros, no que diz respeito ao caráter, pois que esses, assim como 

aqueles adoram mentir e contar histórias. 

 

(cit. 105) 
Na quase totalidade, os negros têm pouca inteligência, mas muito sentimento e 
espírito. Sabem contar bem direitinho suas pequenas histórias e mentiras a respeito 
de sua terra, tão bem como muitos pseudo-viajantes europeus, sobre países que 
nunca visitaram. (SCHLICHTHORST, 2000, p. 148). 

 

Em seguida, o viajante em questão, lembra que o negro quase é uma boa pessoa, 

porém tem a preguiça como forte característica. Schlichthorst completa assim a sua definição 

e caracterização dos negros: preguiçosos. (cit. 106) “A boa índole inata dos pretos e seu apego 

à pessoa do amo, que vai além de qualquer descrição, fariam deles ótimos servidores, se a 

essas qualidades dignas de louvor não servisse de contrapeso o mais alto grau de preguiça”. 

(idem, p. 149). 

Hörmeyer não usa nenhum recurso linguístico e nem mesmo fala de maneira indireta 

como fez Schlichthorst ao afirmar que os negros são pouco inteligentes. Ele vai caracterizar 

os negros da mesma maneira como vimos acima em Binzer e em Tschudi (1866): (cit. 107) 

“Demais, são estúpidos, preguiçosos e maus; e não somente os escravos, assim como os 

negros livres. Em poucas palavras, não gosto deles, tão pouco como dos mulatos 

escuros”.(HÖRMEYER, 1966, p. 38). 

Igualmente qualificados por Carl von Seidler: (cit. 108) “Negligente e preguiçoso 

como o negro é de natureza [...]" (SEIDLER, 2003, p. 360). Este viajante também identifica 

na natureza dos negros as suas qualidades negativas que devem ser exaltadas, como forma de 

omitir a real situação em que se encontram os negros. 

Pohl, assim como Seidler relata que algumas características dos negros são, na 

verdade, inerentes a eles. 

 

(cit. 109) 
O crioulo (negro nascido no Brasil), no comércio, por causa de sua inata indolência, 
raramente vai além de merceeiro. [...] Não conhecendo a língua, tendo muitas vezes 
índole má e pérfida, é preciso esperar longo tempo até que ele se acostume ao 
trabalho e seja útil (POHL, 1951, p. 83). 
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O naturalista, ao utilizar o adjetivo inato para se referir à indolência do negro, vai confirmar a 

afirmação de outros viajantes que sustentam que esta característica está presente em todos os 

negros e, ao mesmo tempo, confirma, desta forma, as definições de Lineu em relação aos 

negros. A busca da inocência por parte dos viajantes europeus também é constante em seus 

relatos. 

Mais adiante o viajante adverte o seu leitor, caso este planeje vir ao Brasil, que ele terá 

que se acostumar a algumas situações inusitadas que só ocorreriam neste país. 

 

(cit. 110) 
[...] com animais indóceis que tem de ser utilizados no transporte; com a falta de 
medicamentos de toda sorte que, nas terras civilizadas, se encontram em toda parte; 
com maus caminhos, a preguiça e a ignorância do povo, mormente dos negros 
escravos [...] (idem, p. 448). 

 

Pohl cita alguns problemas do país e dentre estes temos os negros, adjetivados mais uma vez 

negativamente como ignorantes e preguiçosos. 

Seguindo o pensamento de Hörmeyer e Seidler, Tschudi (1867) não mede as palavras 

para se referir à incapacidade dos negros em realizar determinada tarefa e os chama de 

estúpidos. 

 

(cit. 111) 
É grandemente prejudicial ao arbusto do café cortarem-se as folhas e os galhos sem 
devido cuidado. Seria perigosíssimo mandar executar tal trabalho por negros 
estúpidos, pois mesmo debaixo da mais severa fiscalização eles não saberiam 
escolher as folhas apropriadas, prejudicando assim os pés de café. (TSCHUDI, 
1980, p. 67). 

 

Carl von Seidler confirma as palavras de diversos viajantes de que os negros, por mais 

que se pareçam, não são e não devem ser tratados como homens, pois são seres irracionais. 

(cit. 112) “No Brasil o negro verdadeiramente não é melhor que um irracional e não se deve 

tratá-lo como homem, por mais que semelhante afirmativa pareça inumana”. (SEIDLER, 

2003, p. 79). 

Seidler em outra passagem de seu relato reafirma a origem inferior dos negros e o 

modo como devem ser tratados para que desempenhem sua função. 

 

(cit. 113) 
Insensivelmente o europeu que nunca viu semelhante espetáculo fica em dúvida se 
serão mesmo seres humanos; o olhar parado, inexpressivo, assustado; os 
movimentos desengonçados, canhestros de seus membros; a boca aberta, pela qual 
raramente sai um som articulado; a invencível preguiça com que se levantam quando 
forçados pelo chicote; a tolice bestial indisfarçavelmente pintada em todas as suas 



 103 

expressões fisionômicas — tudo isso parece eloqüente atestado de sua ascendência 
bestial. (idem, p. 361). 

 

Esta é, sem dúvida, uma das mais significativas passagens localizadas nestes relatos. Seidler, 

em sua descrição dos negros, os coloca em uma posição total de inferioridade, descrevendo a 

aparência, o jeito de andar, falar e até mesmo justifica a necessidade dos castigos aplicados 

aos negros. Junto a isso tudo o viajante consegue colocar o europeu numa posição de bom 

moço, que tem atos justificáveis devido à necessidade em que se encontra para lhe dar com 

estas “bestas humanas”. 

Tschudi (1866) ironiza a realização bem feita de um serviço por negros, afirmando que 

se isso ocorreu foi, na verdade, um erro por parte dos negros. O viajante recorre ao discurso 

de um brasileiro para defender a idéia construída de que o castigo, principalmente o bater nos 

negros, se justifica pelo fato deles serem ignorantes por natureza. Nesta mesma passagem, 

Tschudi, para que seu leitor não se esqueça, afirma novamente que os negros são preguiçosos, 

maus, descuidados e burros. 

 

(cit. 114) 
Se um negro faz algo certo ou ordenado, isso só acontece quando ele comete um 
erro, pois conforme sua natureza, ele tem que fazer tudo ao errado ou ruim; “assim, 
não se deve admirar, quando nós frequentemente perdemos a paciência e mandamos 
castigá-los com dureza”, me contou uma vez um senhor, que há mais de 70 anos 
sempre lidava com inúmeros escravos. Este aspecto particular me surpreendeu e no 
início quase me fazia rir; mas com o tempo eu compreendi completamente, que após 
um longo contato com os negros, não se acha mais esta maneira de ver totalmente 
errada, do que quando se depara com ela no primeiro momento. Certamente também 
o mais suave dos ânimos e paciência se rasgam, quando diariamente o negro em 
serviço, seja intencionalmente, descuido, maldade, preguiça ou burrice, mesmo o 
serviço mais simples faça sempre e novamente errado. (TSCHUDI, 1866, p. 185). 

 

O príncipe Adalbert von Preussen fala da morosidade dos negros. No trecho abaixo 

nota-se outra vez a qualificação negativa feita ao negro. Ele é bêbado, inconfiável e 

preguiçoso. 

 

(cit. 115) 
Hoje eu devo contar minha primeira experiência triste em relação a inconfiabilidade 
e morosidade dos negros. Já antes das oito da manhã um negro foi enviado para São 
Miguel, para pedir que o corpo oficial da esquadra britânica, que havia me 
acompanhado, me recebesse às duas horas a bordo da fragata. Quando eu chegava na 
praia do Flamengo um pouco antes do horário marcado, o barco mal havia chegado 
há cerca de quinze minutos. Quando se admite o enorme tempo, que era exigido para 
percorrer este caminho, então, ele teria gasto no máximo de duas a três horas para 
isso, ao invés disso ele já estava a cerca de cinco horas a caminho, portanto quase o 
dobro do tempo realmente necessário! Um importante motivo para esta lentidão 
deve estar na força de atração irresistível, a qual as vendas de cachaça (lojas de 
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cachaça) exercem sobre todos os negros. (ADALBERT VON PREUSSEN, 1847, p. 
302). 

 

Seidler retoma o assunto da bebedeira, e justifica os atos violentos dos donos dos 

escravos botando a culpa nos próprios escravos, pois, o pouco que ganham em vendas gastam 

bebendo. 

 

(cit. 116) 
É verdade que muitas vezes os pretos não fazem entrega do dinheiro todo e então 
recebem bárbaros castigos, mas é preciso não esquecer que quase sempre a culpa é 
mesma deles, que em vez de trabalharem diligentemente ainda gastam o pouco que 
ganham bebendo nas vendas, e só recorrem a mentira dizendo que não tiveram 
fregueses para ganhar alguns vinténs, para ver se escapam ao conhecido chicote do 
dono. (SEIDLER, 2003, p. 362). 

 

Além de não pensarem no futuro gastando tudo que ganham em bebidas etc, os 

escravos também praticam furtos ou, conforme os três breves trechos abaixo roubam, pois tem 

essa inclinação em sua natureza. 

Julius Mansfeldt relata sobre a utilização de pequenas embarcações dirigidas por 

negros e recomenda ao seu leitor e possível futuro passageiro que se previna contra a provável 

atitude dos negros: roubar. 

 

(cit. 117) 
Eu fui advertido por muitos a carregar uma arma para colocar respeito sobre os 
negros, pois acontece, mesmo que raramente, o caso de eles roubarem seus 
passageiros, abandonar nas ondas ou também abandoná-los sobre uns rochedos junto 
ao porto. (MANSFELDT, 1828, p. 89). 

 

Weech (1831) afirma que faz parte da natureza dos negros essa inclinação para roubar 

e beber bebidas quentes. O viajante também lembra que os negros são, por natureza, 

preguiçosos: (cit. 118) “Mas todos são preguiçosos e tem grande inclinação para roubar e para 

bebidas quentes”. (WEECH, 1831, p. 109). 

Seidler afirma que os negros têm certa propensão inevitável para furtar, ou seja, está 

em sua natureza assim como outras características ruins, já um tanto relatadas e repetidas por 

estes viajantes. 

 

(cit. 119) 
Outro vício de quase todos os negros é a propensão para furtar. Parece que não tem a 
noção de honestidade e direito. Para corrigir esse mais vergonhoso de todos os 
vícios, os brasileiros usam da sua panacéia, o chicote. [...] O pouco que os seus 
senhores lhes dão não desperta gratidão em seus corações, só o desejo de obterem 
mais [...] é inevitável que aproveitem toda oportunidade em que haja o que roubar 
ou furtar. (SEIDLER, 2003, p. 364). 
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O embaixador suíço Johann Jakob von Tschudi (1867) nos apresenta em um breve 

trecho de seu relato de viagem uma demonstração da irracionalidade dos negros e da 

superioridade dos brancos (europeus). Novamente o viajante coloca de lados opostos os 

europeus, racionais e centrados, e os negros, brutos, irracionais e impacientes. Neste segmento 

o viajante passeia pela cidade e uns escravos guiam os cavalos que carregam sua bagagem. 

 

(cit. 120) 
Os pretos impacientes e irritados com esse vagar maltratavam com chicotes e longas 
varas os pobres animais, procurando assim apressar a marcha Mas não conseguiram 
mais que piorar a situação, pois as mulas tombavam a cada passo, ou deitavam-se 
simplesmente no caminho, e somente as minhas enérgicas advertências salvaram as 
pobres bestas das costumeiras brutalidades dos negros. (TSCHUDI, 1980, p. 19). 

 

Neste sub-ítem vimos que os viajantes buscaram desenvolver a idéia de que as três 

principais características — irracionalidade, inferioridade e inconfiabilidade — estão na 

essência dos negros, ou seja, que elas fazem parte de sua natureza. Ao defini-los desta 

maneira os viajantes estão também defendendo e justificando o tratamento que é dado aos 

negros, assim como colocando o papel do europeu numa situação de inocência, aquele que 

está “apenas” observando o que está acontecendo e como as coisas são em sua essência. 

Certamente aqui nos deparamos comum confronto ideológico, uma vez que por um 

lado, para o europeu, ser racional é administrar o dinheiro que se ganha para gerar mais 

dinheiro, um modelo direcionado para a acumulação de bens, consumo e para a exploração do 

outro, como forma de enriquecimento. Por outro lado, temos o modelo de vida dos negros que 

preferem aproveitar cada dia e ganhar seu dinheiro também dia a dia, uma forma de vida 

voltada para a subsistência. Desta maneira, ao olhar do europeu, o negro é visto como um ser 

irracional, inferior e ao mesmo tempo inconfiável. E esta última característica também é 

reforçada quando lemos em alguns relatos que descrevem que os negros têm em sua natureza 

a propensão ao roubo. 

No século XIX com o desenvolvimento das ciências naturais, estas passam a 

influenciar todo um modelo de agir e pensar. Da mesma maneira, os discursos foram, por sua 

vez, influenciados por este novo modo de ver o mundo. Assim, vimos que a caracterização do 

negro é sempre remetida à sua natureza. 
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4.1.4 O negro como um empregado, serviçal, bom para o trabalho pesado. 

 

Nesta seção são apresentadas algumas passagens retiradas dos relatos de viagem que 

fazem referências à habilidade e utilidade dos negros. Conforme grande parte dos viajantes de 

língua alemã, os negros têm habilidade para o serviço pesado, para trabalhar nas plantações, 

principalmente de café, e para o trabalho ‘sujo’, aquele que o branco não se sujeita ou não 

quer fazer. 

Diferentemente das qualidades intelectuais ou da aparência, neste caso, veremos 

adjetivos usados para qualificar a força física dos negros de aspectos positivos: admirável, 

eficiente, inacreditável, incansável etc. 

Leithold se admira da capacidade dos negros para carregarem na cabeça os produtos 

que chegam ou mesmo os produtos que são levados de um lugar ao outro. O que para o 

viajante é inacreditável e fora do comum é a força deles, já que o branco europeu é incapaz de 

fazer a mesma coisa, ou, na verdade, não se sujeita a fazer este tipo de trabalho: (cit. 121) 

“Estes negros escravos tem uma agilidade e uma força corporal fora do comum. Eles 

conseguem carregar cargas inacreditavelmente pesadas sobre a cabeça.” (LEITHOLD, 1820, 

p. 74). 

Rango, apesar de não se admirar muito da força dos negros ao carregarem as 

mercadorias pesadas na cabeça, descreve a cena com palavras semelhantes. Porém, o viajante 

faz uma observação importante de que nenhum branco passa a vergonha ou desonra 

(Schande) de carregar sequer um ínfimo pacotinho. 

 

(cit. 122) 
As ruas estreitas, porém regulares, estão repletas de negros, que através de 
intermináveis pancadas de bastão, tão longamente utilizadas, carregam sobre suas 
cabeças sem qualquer esforço as cargas mais pesadas e realizam todos os trabalhos. 
Nenhum branco passa a vergonha aqui de carregar o menor pacotinho pela rua. 
(RANGO, 1821, p. 137). 

 

Johann von Tschudi (1866) relata que os negros são usados para os trabalhos pesados 

ou mesmo em casa e que os brancos preferem ver seus filhos como preguiçosos a os ver 

fazendo um trabalho pesado. 

 

(cit. 123) 
Os trabalhos braçais do país pertencem à classe da população de cor (livres ou 
escravos); o brasileiro branco, em cujos olhos o trabalho corporal desonra e que 
quase o vê como vergonha [...] Um pai de família branco prefere ver seus filhos 
como preguiçosos, jogadores ou inútil, do que como artesão. Artesões só podem 
apenas ser os negros e no máximo os estrangeiros. (TSCHUDI, 1866, p. 176). 
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Já Ernst Ebel, comenta o jeito de carregar as mercadorias na cabeça, feito pelos 

negros, como algo admirável e de grande maestria. (cit. 124) “Todas as mercadorias são 

carregadas apenas sobre a cabeça, para o que os negros possuem semelhante habilidade, que 

eles carregariam desta maneira uma xícara de chá cheia, sem ajuda das mãos ou sem derrubar 

um pouco do conteúdo [...]” (EBEL, 1828, p. 10). 

Carl Schlichthorst também descreve a força dos escravos ao carregarem um peso 

excessivo sobre suas cabeças. 

 

(cit. 125) 
Os escravos mais forçudos trabalham nas ruas como carregadores. Andam nus com 
uma simples tanga amarrada a cintura, que mal cobre as coxas. Levam todas as 
mercadorias sobre a cabeça. Às vezes bastam seis ou mesmo quatro para carregar 
depressa uma caixa de açúcar do peso de 2.200 libras. Esses carregadores entregam 
aos seus amos uma diária certa e eles próprios satisfazem as suas necessidades de 
vida. (SCHLICHTHORST, 2000, p. 138). 

 

Friedrich von Weech (1828) e (1831) também fala da maneira mais eficiente e 

peculiar dos negros de transportarem as mercadorias na cabeça. 

 

(cit. 126) 
É melhor mandar um negro ou uma negra levar o leite até a cidade, do que mandá-lo 
num animal de carga, mesmo que a distância seja maior do que duas horas. Primeiro 
porque eles são bons andadores, e geralmente, carregam o dia todo cargas pesadas 
sobre as cabeças [...] (WEECH, 1828, p. 89). 

 

(cit. 127) 
Todos os negros distinguem-se por uma bela postura ereta e um andar leve, 
oscilante, e o hábito de carregarem cargas pesadas sobre a cabeça transformaram-
nos em mestre absolutos de seu corpo, e fortalece particularmente a sua nuca. É 
comum se ver a imagem de um negro vindo para a cidade de uma fazenda situada 
freqüentemente a duas horas de distância, com uma carga de dois quintais20 sobre a 
cabeça, cantando e com andar leve. (Idem, 1831, p. 90). 

 

Wendelin Schlossers, da mesma forma, fala do carregamento das mercadorias feito 

pelos negros sobre suas cabeças: (cit. 128) “Estes escravos existem no Rio por causa do 

significativo comércio [...] uma grande quantidade, e vê-se eles aqui a carregarem sobre as 

cabeças as maiores peças de mercadoria para as casas de comércio” (SCHLOSSERS, 1839, p. 

10). 

Julius Mansfeldt apresenta em dois distintos momentos a descrição de um quadro dos 

negros suados e incansáveis carregando mercadorias pesadas sobre as cabeças: (cit. 129) “Em 

toda parte se vê negros com suor no rosto fazendo diferentes trabalhos, eles carregam 

                                                 
20 Na Alemanha, um quintal corresponde à cerca de 50 kg (n. do trad.). 
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incansáveis sobre a cabeça cargas pesadas [...]” (MANSFELDT, 1828, p. 110); (cit. 130) “As 

massa de escravos nas ruas do Rio proporciona um olhar próprio, que freqüentemente com 

cargas pesadas na cabeça, com um tipo de andar carregam estas para um local determinado.” 

(idem, p. 138). 

Weech afirma que os negros são aptos para estes trabalhos pesados: (cit. 131) “[...] 

com a sua população atualmente escassa, tem extrema carência de pessoas capazes de se 

submeter, num clima tão quente, ao pesado trabalho no solo, coisa para a qual o negro é 

particularmente apto [...]” (WEECH, 1831, p. 101). Em outro momento o viajante também 

relata que o trabalho de levar as mercadorias pela cidade para vender e aos seus destinos de 

venda é feito exclusivamente pelos negros. 

 

(cit. 132) 
Pelo fato de que se servem dos negros exclusivamente para transportarem pesos de 
toda espécie, e para fazê-los carregarem a esmo pelas ruas da cidade todos os víveres 
imagináveis dos habitantes para a venda, estas estão permanentemente lotadas com 
uma quantidade extraordinária de negros, de modo que a animação das mesmas não 
é sobrepujada nem mesmo pela das partes mais freqüentadas de Londres. (idem, p. 
88). 

 

Adalbert von Preussen passeando pelas ruas do Rio de Janeiro observa os negros que 

trabalham carregando mercadorias sobre suas cabeças (cit. 133): “Logo em seguida encontrei-

me com um viajante envolvido em um casaco de borracha escuro, cavalgando sobre um 

cavalo e depois muitos negros, que guiavam a carroça ou carregavam pequenas mercadorias 

sobre a cabeça”. (ADALBERT VON PREUSSEN, 1847, p. 312).  

Tschudi (1866) também relata-nos o trabalho de carregar mercadorias, realizado pelos 

negros, estes indivíduos fortes (cit. 134): “Estes escravos, a maioria indivíduos muito fortes, 

são utilizados principalmente como carregadores na alfândega [...]” (TSCHUDI, 1866, p. 

187). 

Outro que não só observou a força dos negros, mas também fez uso da mesma foi 

Canstatt quando chegou ao porto da cidade do Rio de Janeiro e relatou desta forma: 

 

(cit. 135) 
Depois de uma permanência de muitos dias na Bahia e seus arredores, resolvi 
aproveitar a passagem do primeiro vapor, e apressar minha viagem para a capital do 
Império, Rio de Janeiro. Depois de me despedir dos amáveis hospedeiros, não sem 
um secreto desejo de encontrar melhor pousada na capital, tomei, em companhia de 
um gigante negro, que levava minha bagagem, que não era pequena, na cabeça, 
como se fosse um brinquedo de menino, o caminho do cais, muito movimentado [...] 
(CANSTATT, 2002, p. 293). 
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Mais adiante, o mesmo Canstatt nos conta que o trabalho pesado dos negros, aos poucos, está 

sendo substituído por outro ‘animal’, as mulas. 

 

(cit. 136) 
A vida nas ruas do Rio deve ter mudado muito ultimamente. Sobretudo porque os 
negros carregadores estão sendo substituídos por carroças puxadas por mulas. 
Dantes o transporte do principal produto do comércio do Rio de Janeiro, o café, era 
quase que exclusivamente feito na cabeça dos famosos carregadores. [...] Não se 
pode fazer uma idéia do que um desses negros pode carregar, mesmo se tratando de 
volumes difíceis de manejar. (idem, p. 303). 

 

Ritter von Schäffer também comenta o fato dos negros carregarem as mercadorias 

sobre a cabeça: (cit. 137) [...] (os negros) carregando os fardos presos em varas ou sobre a 

cabeça, ou em carroças, sobre as quais a mercadoria é transportada pela cidade [...] 

(SCHÄFFER, 2009, p. 328). 

Nos trechos citados acima, encontrados nos relatos de viagem de viajantes de língua 

alemã, foi possível identificar a referência que é feita à utilização da cabeça pelos negros. O 

negro não utiliza sua cabeça, segundo os relatos, como um órgão de reflexão e 

desenvolvimento intelectual, mas como instrumento útil para o trabalho físico. E a construção 

deste discurso vai de encontro aos três pontos analisados nos sub-ítens anteriores. O animal 

exótico, de costumes estranhos e irracionais, não poderia utilizar a cabeça para algo que não 

fosse o trabalho físico. 

As referências dos viajantes passam por três aspectos: admiração, espanto e 

perplexidade em relação a força dos negros que carregam mercadorias pela cidade ou do porto 

para a cidade sobre suas cabeças. 

Como em outros momentos o discurso do viajante europeu cria uma dicotomia que 

coloca negros e europeus em lados opostos. De um lado está aquele ser que utiliza sua cabeça 

para fazer força, para a atividade física. Do outro está aquele que a utiliza para a atividade 

mental, para a reflexão, para (simplesmente) pensar. 

E muitos viajantes, como também visto acima, desenvolvem um pouco mais este 

pensamento. Eles afirmam que os negros carregam pesadas mercadorias sobre suas cabeças, 

pois “são bons andadores” (WEECH) e também são “incansáveis” (MANSFELDT). Além 

disso, eles aparentam estar felizes com este trabalho, pois carregam as mercadorias “cantando 

e com andar leve” (WEECH). 

A adjetivação atribuída anteriormente aos negros, vistos como ignorantes, sujos, 

irracionais e etc, se transforma em elogios não desinteressados. Como visto na citação 123 os 

negros “possuem semelhante habilidade, que eles carregariam uma xícara de chá cheia, sem 
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ajuda das mãos e sem derrubar uma gota” sequer (EBEL, 1828, p.10). O que está por trás 

deste discurso que aparenta estar defendendo os negros ou os elogiando é uma ideologia 

européia que busca defender seus valores como absolutos e superiores, reconhecendo na 

figura do negro uma peça de trabalho fundamental para manutenção do sistema econômico no 

Brasil, distintamente do europeu. 

Em outra passagem de seu relato, Leithold repara que são os negros que exercem todas 

as atividades dentro da sociedade: (cit. 138) “Os escravos aqui precisam fazer tudo e recebem 

por isso diariamente dois vinténs (dois Groschen) de farinha de mandioca, um tipo de farinha, 

que é preparada da raiz da mandioca”. (LEITHOLD, 1820, p. 75). 

Ernst Ebel, com outras palavras, e com uma discreta observação, também conclui que 

os serviços dentro da sociedade são feitos por negros, já que não existem criados brancos: (cit. 

139) “Eu admiti logo de início um negro como criado, pois não existem serviçais brancos”. 

(EBEL, 1828, p. 18). 

Leithold e Julius Mansfeldt também apresentam uma passagem, na qual descrevem a 

atividade do porto, e lá mais uma vez é o escravo que vai ser o encarregado de transportar as 

cargas e mercadorias para o seu destino, caracterizando mais uma vez o negro como forte. 

 

(cit. 140) 
Na alfândega no porto estavam parados um grande número de transportes de todos 
os gêneros, que eram conduzidos por negros. Existe uma embarcação bem pequena, 
na qual se encontra apenas um escravo para remar, mas também grandes gôndolas 
meio cobertas, nas quais muitos escravos exercem esta atividade. (LEITHOLD, 
1820, p. 149). 

 

(cit. 141) 
Perante a casa de alfândega no porto param diversos transportes, principalmente a 
espécie, que é conduzida por negros. Têm-se pequenos botes, os quais apenas um 
remador se encontra, então, novamente grande e meio coberto, no qual se encontram 
muitos escravos. (MANSFELDT, 1828, p. 101). 

 

Esta caracterização do negro como hábil para o trabalho pesado, o atribuindo adjetivos 

como “forte” representa o interesse do viajante, representante da burguesia européia, na 

manutenção e sustentação dos valores europeus em detrimento aos valores culturais de outras 

nações e povos. 

O príncipe von Wied-Neuwied segue o mesmo raciocínio: (cit. 142) “Negros, em parte 

com o corpo seminu, trazem cargas pesadas, e através desta classe humana necessária são 

trazidos para a cidade todos os tipos de bens comerciais [...]” (WIED-NEUWIED, 1820, p. 

28). 
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Ritter von Schäffer observa, da mesma forma, que os trabalhos no campo, (quase) 

todos, são realizados por negros, mesmo que eles sejam incapazes: (cit. 143) “Praticamente 

todo trabalho na terra foi entregue aos negros. Embora lhes faltem aptidões [...]” 

(SCHÄFFER, 2009, p. 265). 

Rugendas descreve a atividade dos negros em algumas fazendas e o ritmo imposto a 

eles parece algo inacreditável, algo que os brancos, com certeza, não suportariam, ou seja, 

algo desumano. Rugendas também explora a resistência dos negros ao calor, justificando, 

desta forma, o horário do trabalho dos negros. Para trabalhar, o negro é caracterizado, apesar 

de ser irracional e burro, como de força inacreditável, como um ser exótico, pois suporta o 

calor de maneira inacreditável. 

 

(cit. 144) 
Enviam-se os escravos para o trabalho logo ao nascer do sol. A frescura da manhã 
parece ser-lhes muito mais desagradável do que o grande calor do dia, e eles ficam 
entorpecido até que o sol, erguendo-se, os queime com seus raios. Às oito horas 
concede-se-lhes meia hora para almoçar e descansar. Em algumas fazendas fazem os 
escravos almoçar antes de partirem para o trabalho, isto é, imediatamente depois do 
nascer do sol. Ao meio-dia eles têm duas horas para o jantar e o repouso e, em 
seguida, trabalham até as 18 horas. Entretanto, na maioria das fazendas, em vez de 
fazê-los trabalhar nos campos de cinco às sete horas, empregam-nos a juntar 
forragem para os cavalos ou procurar palmitos nas florestas vizinhas ou ainda 
lenhar; muitas vezes, eles voltam fortemente carregados e muito tarde. 
(RUGENDAS, 1972, p. 237). 

 

Apesar de saber que o horário de trabalho dos negros é cruel, Rugendas chega a ser 

irônico quando afirma que o horário mais fresco é desagradável para os negros, e afirma que 

eles preferem o horário de sol mais forte. Igualmente contrastante é dizer que eles têm “ao 

meio dia” duas horas para “jantar” e repousar. Os atos desumanos são descritos como se fosse 

fatos normais e corriqueiros na vida de qualquer um. 

O horário de trabalho dos negros é destacado por Wendelin Schlossers. Este viajante 

destaca em um determinado horário, aquele hoje conhecido como horário de pico do sol, não 

recomendado pelos médicos para se pegar sol, por exemplo, é o horário em que só se vê os 

escravos pelas ruas da cidade: (cit. 145) “Todo o resto do tempo do dia, de 10 da manhã até as 

16 horas, quando está muito abafado, se vê nas ruas ninguém mais do que escravos 

ocupados.” (SCHLOSSERS, 1839, p. 8). 

Ao retratar que em algumas cidades do Brasil os escravos estavam sendo substituídos 

por chineses, Karl von Scherzer, que na citação 97 comentou sobre o trabalho forçado 

realizado pelos negros como algo improdutível, nesta próxima passagem, contudo, vai se 

contradizer ao afirmar que: (cit. 146) “(Os trabalhadores chineses) não conseguem suportar o 
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clima, e com seus corpos fracos e de poucos músculos dão provas de sua incapacidade e 

desvantagem para substituir os negros em seus múltiplos trabalhos, frequentemente trabalhos 

pesados” (SCHERZER, 1861, P. 143). 

Georg Freyreiss, falando em seu relato do trabalho dos negros, compara os que ele 

chama de brandos, e não tão cansativos, com outros mais pesados. Porém, todos eles 

exercidos pelos negros: (cit. 147) “Mais feliz é geralmente aquele que é destinado ao trabalho 

de casa, do que o escravo que tem que cuidar do campo. O trabalho na plantação de açúcar e 

na mina é em geral o mais penoso”. (FREYREISS, 1815, p. 96). 

Ida Pfeiffer se depara com os negros exercendo outras funções dentro da sociedade, 

algo que lhe surpreende, mas não deixa passar a oportunidade de reafirmar que o trabalho que 

compete aos negros é o pesado e sujo. 

 

(cit. 148) 
No Brasil, todos os trabalhos pesados e sujos dentro e fora de casa são destinados 
aos pretos, que representam aqui a função dos povos inferiores. No entanto, muitos 
aprendem um ofício, e vários deles são em seu desempenho comparáveis aos 
europeus mais hábeis. Eu vi nas oficinas mais elegantes pretos ocupados com a 
confecção de vestidos, sapatos, trabalhos de tapeçaria, de ouro, prata etc., e 
encontrei várias meninas negras com roupas adornadas trabalhando nos mais finos 
enfeites femininos, nos mais delicados bordados. Eu realmente acreditava estar 
freqüentemente sonhando, quando via estas pobres criaturas, que eu concebia como 
selvagens livres em suas florestas natais, executando em suas lojas e quartos 
trabalhos tão finos! (PFEIFFER, 1850, p. 34). 

 

Interessantíssima é a oposição estabelecida por Ida Pfeiffer neste breve trecho. A viajante 

parece chamar o leitor para uma reflexão sobre a possibilidade dos negros de exercerem 

outras funções que não somente os trabalhos pesados e sujos. Trata-se de um conflito interior, 

que ela expressa. Esta oposição fica nítida entre a narração que ela faz quando pensa estar 

sonhando e estar vendo a verdade. O plano do sonho é o do trabalho fino, e o da escrava 

inferior, solta como bicho nas florestas, é o da verdade.  

Quase no fim do século dezenove e a beira do fim da escravidão, Ina von Binzer relata 

que além de fazerem o trabalho pesado, como nas plantações, os negros não tinham a semana 

regulada como as outras pessoas dentro da sociedade, já que cabia ao seu proprietário escolher 

o dia de folga deles. 

 

(cit. 149) 
Quando atravessamos a plantação, os pretos estavam trabalhando, porque o domingo 
para os escravos desta fazenda cai na quarta-feira. A lei exige um feriado por 
semana para eles, mas deixa ao patrão o direito de escolher o dia que melhor lhe 
convenha, de maneira a não coincidir com o feriado da fazenda vizinha, evitando 
assim as relações dos pretos entre si. (BINZER, 1980, p. 30). 
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Tschudi (1866) descreve que todo o trabalho realizado nas casas é feito pelos negros: 

(cit. 150) “O trabalho doméstico com raras exceções é realizado no Rio de Janeiro pelos 

escravos. Eles são cozinheiros, cocheiros, lacaios, serviçais, atendentes, lavadoras, costureiras 

etc” (TSCHUDI, 1866, p. 185). Em seguida, abre espaço para falar do talento dos negros, mas 

é um talento para os trabalhos pesados. 

 

(cit. 151) 
Seria um erro e ao mesmo tempo injusto negar aos negros capacidades e talentos. 
Para os trabalhos mecânicos eles se mostram muito hábeis; eles têm especialmente 
uma declarada força de imitação, enquanto lhes falta puro talento produtivo. Como 
trabalhadores manuais eles são muito utilizados, e como pedreiro. Às vezes como 
carpinteiro, marceneiro, seleiro etc distintamente jeitosos. (idem, p. 186). 

 

Nos dois trechos acima, o de Binzer e de Tschudi, vemos descrições que o aproximam 

ou o enxergam concretamente como objetos (máquinas) de produção, comandadas Pelos 

patrões e donos. 

No primeiro momento o patrão decide em que dias eles vão funcionar, ou melhor, 

trabalhar, fazendo com que seu dia de folga seja em uma quarta-feira, o que equivale a um 

domingo. As máquinas funcionam conforme a vontade de seus donos. Os negros trabalham 

conforme a vontade e necessidade de seus donos. 

No segundo trecho temos a descrição das várias funções, as quais o negro se adapta 

como uma máquina controlada por seu dono. Ele é multifuncional. Porém, sua inteligência e 

capacidade intelectual advêm de seu dono e nunca dele próprio. O negro dentro deste sistema 

pode ser visto no mesmo nível de uma simples mercadoria. 

Em outro momento, Binzer lembra ao seu leitor que, mesmo estando no final do 

século XIX, ainda é o negro que realiza todos os trabalhos dentro da sociedade. 

 

(cit. 152) 
Neste país, os pretos representam o papel principal; acho que no fundo, são mais 
senhores do que escravos dos brasileiros. Todo trabalho é realizado pelos pretos, 
toda riqueza é adquirida por mãos negras, porque o brasileiro não trabalha [...] Todo 
o serviço doméstico é feito por pretos; é um cocheiro preto quem conduz, uma preta 
quem nos serve junto ao fogão o cozinheiro é preto e a escrava amamenta a criança 
branca [...] (BINZER, 1980, p. 34). 

 

Observa-se, contudo, que os trabalhos descritos pela viajante são aqueles vistos como de 

baixo valor relativo. Já que na moral do trabalho capitalista da autora, o homem branco é 

igual ao preto em sua inferioridade diante do europeu. O branco brasileiro é preguiçoso, o 

branco europeu é empreendedor, e jamais deixaria o negro ser “seu senhor”. 
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O que pode ser observado fundamentalmente nesta última parte é a construção de um 

estereótipo dos negros de maneira oposta à que vinha sendo feita. Nas três primeiras sub-

seções os negros são caracterizados com adjetivos de sentido pejorativo ou negativo. Sua 

intelectualidade é posta em questão. Agora, nesta última sub-parte os negros são qualificados 

positivamente, ou seja, suas aptidões físicas são louvadas e valorizadas. 

Esta dicotomia, menoridade intelectual e maioridade física, está presente em todos os 

relatos analisados. Estes relatos nos trazem o padrão ou modelo cultural dos viajantes 

europeus como elemento base da ideologia européia que via os negros e os não europeus 

como seres inferiores que deveriam se submeter a este padrão de vida europeu. O negro se 

encaixa na sociedade, conforme os padrões europeus, como uma peça fundamental no 

desenvolvimento de uma nação ao ser útil no trabalho pesado, aquele que o europeu, 

desenvolvido intelectualmente, não faz, já que seu cérebro superior está destinado a outras 

funções dentro desta mesma sociedade. Cada ser encontra sua função dentro deste modelo de 

sociedade europeu. 

Inicialmente foram vistas descrições que se baseavam principalmente na aparência dos 

negros, exaltando a diferença entre eles e os europeus. Estas descrições ricas em adjetivos e 

referências, ou mesmo comparações diretas ou indiretas, tinham também por base a descrição 

primeira feita pelo naturalista Lineu no século XVIII para a raça negra. Vimos que mesmo 

aqueles viajantes que não eram cientistas fizeram uso do discurso especializado para 

caracterizar os aspectos físicos dos negros. 

Os aspectos culturais e as tradições dos negros, sua maneira de agir, foram, da mesma 

forma, (des)qualificadas sempre de maneia comparativa em contraste ao padrão europeu de 

ser. A dança, o canto, as festas e os hábitos de beber e fumar dos negros receberam especial 

atenção dos viajantes germânicos com o intuito de construir a imagem de um povo que além 

da estranheza em seu aspecto físico, apresenta também hábitos distintos e exóticos. 
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5 – CO�CLUSÃO 

 

A pesquisa realizada neste trabalho teve por objetivo principal apontar e analisar, com 

base na análise dos relatos de viajantes alemães no Rio, as principais construções discursivas 

do negro postas em circulação. 

Para isso foi realizado um processo de seleção, dentre as inúmeras obras de viajantes, 

daquelas que se enquadravam na proposta de pesquisa com base em critérios de 

adequabilidade e de disponibilidade, como apontados no capítulo 4. A análise da linguagem 

teve como base teórica a ACD, conforme a metodologia proposta por um de seus principais 

representantes, Norman Fairclough, exposta na obra “Discurso e mudança social” (2001). Em 

caráter complementar, conquanto não menos importante, do ponto de vista da moldura teórica 

da presente dissertação, especialmente em auxílio da análise dos relatos enquanto práticas 

discursivas específicas tal como proposta por Fairclough, utilizou-se a obra de Mary Louise 

Pratt “Os olhos do império” (1999). O acréscimo feito à análise com a proposta de Pratt 

promoveu um melhor entendimento, uma vez que as escolhas lexicais destes viajantes 

puderam ser mais bem entendidas com a contextualização das mesmas, possibilitando, ao 

mesmo tempo, que se chegasse a algumas conclusões. 

Desta maneira foi possível analisar o discurso sobre os negros destes viajantes alemães 

como prática social que se divide em três partes relacionadas entre si: a dimensão textual, a 

dimensão de circulação, produção e leitura e a dimensão social.  

Na análise discursiva que procedemos foi possível perceber a relação dialética entre os 

relatos e o meio social em que foram produzidos. Desta forma pudemos identificar diversos 

procedimentos discursivos nos relatos que almejavam a consecução consciente de suas 

finalidades. Diversas estratégias discursivas com vistas à afirmação da “objetividade dos 

fatos” tais como o uso de modalizadores, apagamento de índices de subjetividade, citações, 

discursos indiretos e referências a autoridades etc têm como finalidade a afirmação dos relatos 

como “discursos de veracidade”. Deixamos clara, através da análise de diversas descrições, 

passagens, construções de frase e escolhas lexicais, a funcionalização interdiscursiva de 

relatos de viagens levada a cabo pelos próprios viajantes, com vistas a reforçar seus 

argumentos. 

Na análise se produção, circulação e leitura o que pode ser concluído é que as obras 

destes viajantes circularam entre os mesmos, permitindo a já referida intertextualidade, e que 

não foram escritas apenas para os chamados patrocinadores, reis e príncipes, que em grande 
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parte financiaram as vindas dos viajantes. Porém, estas obras foram produzidas em um 

processo de interação e, desta maneira, ao sofrerem influência do meio, pode-se dizer que 

foram escritas também para servir de informação aos próprios alemães sobre o país que eles 

desconheciam. 

Na análise de dimensão social foi visto que os relatos de viagem tiveram uma função 

de levar ao conhecimento de amplos círculos de leitores uma imagem dos negros no Rio de 

Janeiro construída por gente que os viu, e não “ouviu falar”. Ainda que frequentemente num 

contexto discursivo de entretenimento, os relatos puseram um circulação estereótipos 

discursivos que reforçam visões etnocêntricas e eurocêntricas com repercussões discursivas 

observáveis na atualidade. E demonstraram peso ideológico ao influenciarem não só a escrita 

de outras obras de viagem, mas também os livros de história, posteriormente escritos, como as 

duas primeiras obras de história sobre o Brasil: História do Brasil (1854) de Varnhagen e 

Geschichte von Brasilien (1860) de Handelmann. 

Em verdade, este trabalho desdobrar-se-á possivelmente na análise comparativa destes 

estereótipos com os estereótipos em circulação na contemporaneidade na mídia (escrita). 

Não deixamos, entretanto, de questionar a utilização destas obras de viagem como 

documentos históricos. Algumas restrições devem ser feitas já que muitas destes textos trazem 

possíveis descrições alegóricas, pois eram produzidas para algum rei ou príncipe, outras, 

foram escritas de uma viagem não realizada, já que o autor copilou partes de outros relatos de 

viagem. 

Uma outra conclusão a que se pode chegar foi a influência definitiva do discurso 

naturalista na linguagem dos viajantes. Com o desenvolvimento das ciências naturalistas na 

Europa, este discurso passou a influenciar as mais distintas áreas do conhecimento e também 

se fez presente nos relatos de viagem. Mesmo aqueles viajantes que não eram naturalistas 

apresentaram em seus textos referências diretas aos termos cunhados pelos naturalistas. 

Vimos principalmente a forte presença das descrições originais de Lineu em grande parte 

destas obras. 

A análise das obras de viagem que foram produzidas e escritas ao longo do século 

XIX permitiu-nos afirmar que não houve muita mudança no padrão discursivo no decorrer do 

tempo. A influência da linguagem naturalista de cunho cientificista também permaneceu, um 

pouco menos presente; contudo, algumas descrições semelhantes foram encontradas em obras 

do início e do final deste século. A intertextualidade, seja ela manifesta ou constitutiva, 

continuou a existir, entre nos textos dos escritores-viajantes. 
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Não importando a origem, ou profissão do viajante, todos eles usaram como padrão ou 

modelo o europeu. O chamado eurocentrismo esteve presente em todos os momentos de suas 

descrições, e no caso dos negros não foi diferente. Sempre os comparando ao padrão europeu, 

foram colocados em posição de inferioridade e submissão pela necessidade de alcançarem o 

padrão. Justificando da mesma forma o tratamento que lhes era aplicado pelo senhor de 

escravo e a escravidão, a qual estavam sujeitados, como espécie de aprendizado para 

evoluírem como seres humanos, mesmo que em diversas descrições estivessem mais 

próximos de um animal, como o macaco, do que de um homo sapiens. 

A pesquisa concretizada neste trabalho não teve por objetivo tratar da relação entre os 

estereótipos dos negros produzidos nos discursos presentes nos relatos de viagem de língua 

alemã do século XIX e a sua possível reprodução, ou influência, nos discursos de alemães e 

brasileiros sobre os negros. Todavia, pode se afirmar que no nosso tempo, no presente, nos 

deparamos ainda com algumas realidades descritas nestas obras do século XIX. Não seria erro 

algum afirmar que, de alguma maneira, os discursos estrangeiros (alemães) sobre os negros, 

também influenciaram a nossa interpretação e o nosso discurso sobre os mesmos. 

O ano de 2010, da realização da Copa do Mundo de Futebol – justamente na África do 

Sul, país que passou recentemente por um regime de segregação racial durante longos anos – 

renovou-nos a esperança de que podemos contribuir de alguma forma para liquidarmos a 

exclusão social e étnica, e fomentar a união entre os povos de todos os quadrantes do planeta. 
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APÊ�DICE 

 

A seguir estão os textos originais dos trechos utilizados em algumas partes do 

trabalho. Nem todas as passagens apresentam a versão original em alemão, pois foram 

encontradas apenas em português. A numeração das citações se inicia em cada parte. 

 
Textos do item 3.4 Relatos como discurso de verdade 

 

Citação 3 
 
Ein langjähriger Aufenthalt in einem Land erschwert eine vorurteilsfreie Anschauungung und 
beirrt das Urteil durch die Masse des zu bewältigenden Stoffes, der um so gewissenhafter 
abgewogen werden muss, je bedeutender er ist. (TSCHUDI, 1866, vi). 
 
 
Citação 4 
 
Ich habe mir bewusst, mich stets gewissenhaft bemüht zu haben, bei meinen Darstellungen 
einen möglichst vorurteilsfreien Standpunkt innezuhalten [...] (idem, ix). 
 
 
Citação 5 
 
Reisebeschreibungen sind der Ausdruck individueller Anschauungen, daher auch 
verschiedenen oft diametral entgegengesetzten Urteile der Reisenden über ein Land und 
dessen Bewohner. [...] Der Europäer, der längere Zeit z.B. in einem südamerikanischen Staate 
gelebt hat, wird schliesslich an dessen Beurteilung immer einen egoistischen Masstab legen; 
sie wird anders ausfallen, wenn er in demselbem sein Glück gemacht hat, oder dort in 
angenehmen socialen Verhältnissen als Kaufmann, als Grundbesitzer, als Künstler, als 
Diplomat usw gelebt hat, als wenn er mit der Ungunst des Schicksals zu kämpfen gehbt hätte. 
(idem, v e vi). 
 
 
Citação 6 
 
Ich kann noch einen wichtigen Punkt nicht unerwähnt lassen. Der Reisende ist angewiesen, 
bei den Eingeborenen Erkundigungen über das Land, seine Bewohner und deren Sitten und 
dgl einzuziehen. Nun geschieht ES aber häufig, dass ihm diese, besonders halbgebildete 
Personen, absichtlich falsche Mitteilungen machen. [...] Manche aber, und diese sind gerade 
die gefährlichsten, und machen absichtlich unrichtige Angaben und zwar mit einer gewissen 
täuschenden Feinheit, um sich nachher im Kreise ihrer Freunde über den neugierigen aber 
angeführten Fremden zu belustigen. (idem, viii). 
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Citação 8 
 
Wenn ein Neger etwas recht und ordentlich macht, so geschieht es nur, weil er fehlt, denn 
seiner Natur nach muss er alles verkehrt und schlecht machen; man darf sich daher nicht 
wundern, wenn wir oft die Geduld verlieren und hart strafen lassen", sagte mir einst ein alter 
Mann, der mehr als 70 Jahre lang stets von zahlreichen Sklaven umgeben war. Diese 
eigentluimliche Ansicht überraschte mich und kam mir anfangs fast lächerlich vor; ich habe 
aber mit der Zeit vollkommen begriffen, dass man nach längerm Verkehr mit Negern diese 
Anschauungsweise dennoch nicht ganz so irrig findet, als es auf den ersten Moment den 
Anschein hat. Sicherlich reisst auch dem sanftesten Gemüthe endlich die Geduld, wenn die 
dienstthuenden Neger tagtäglich, sei es aus Absicht, Leichtsinn, Bosheit, Trägheit oder 
Dummheit, selbst die einfachsten Dienstleistungen immer wieder verkehrt machen. (idem, p. 
185). 
 
 
Citação 9 
 
Im allgemeinen ist, nach dem Urteile competenter Männer, die Behandlung der Sklaven in 
Districte Cantagallo ziemlich gut und soll sich, besonders seit ungefähr 15 – 20 Jahren, 
auffallend zu Gunsten der Schwarzen verbessert haben. (TSCHUDI, 1867, p. 130). 
 
 
Citacão 13 
 
[...] und die Neger leben in geschlechtlicher Beziehung so ziemlich wie die Viehheerden in 
den Pampas. Ein alter sehr erfahrener Fazendeiro versicherte mir, dass bei dieser „natürlichen 
Züchtung“ stets der kräftigste und gesündeste Sklavennachwuchs erzielt werde. (idem, p. 
134). 
 
 
Citacão 14 
 
So viel scheint gewiss zu sein, dass in Brasilien die Kinder der Neger weit empfindlicher sind 
als die der andern Rassen. Die Frau eines Fazendeiro, die ich bei dem grossen Sklavenstande 
ihres Gutes und der zahlreichen eigenen Familie als Autorität betrachten muss, versicherte 
mir, dass sie leichter und sicherer 3-4 Kinder von Weissen oder Indianern grossziehe als ein 
Negerkind. (idem, p. 139). 
 
 
Citação 19 
 
Bei einem so kurzen Besuche von Rio de Janeiro wie der unsrige, vermögen wir daher kaum 
mehr als unsere flüchtigen Erlebnisse zu skizziren [...] was sich in der Physionomie der Stadt 
und ihrer Umgebung, seit jener Zeit verändert hat, wo Martius und Spix, Rugendas, Prinz 
Neuwied, Helmreichen, Natterer, Pohl, D´Orbigny, Wilkes, Castelnau, Burmeister und andere 
Forscher Brasilien besucht und in Schrift und Bild ausfürlich geschrieben haben. 
(SCHERZER, 1861, 113) 
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Citação 20 
 
[...] Ich bitte in dieser Hinsicht um Entschuldigung, um so mehr, da ich keinesweges 
Schriftsteller bin. Der einzige Wert, den dieses Bücherchen haben kann, ist, dass es durchaus 
nur Wahrheit enthält [...] (EBEL, 1828, Vorwort). 
 
 
Citação 21 
 
[...] So kann ich zu meiner Entschuldigung nichts weiter sagen, als die Wahrheit, so wie ich 
solche erfuhr, die Triebfeder meines Wirkns ist, und dass ich gütige Nachsicht zu verdienen 
hoffen darf, wenn einzelne Züge auch den gewöhnlichen Zuschnitt einer Reisebeschreibung 
überschritten haben sollen. (MANSFELDT, 1828, p. 4). 
 
 
Citação 22 
 
Ich vermag nur schmucklos das zu erzählen, was mir begegnet, was ich gesehen, und will ich 
etwas beurteilen, so kann ich es blos von dem Standpunkte einfacher Anschauung aus. 
(PFEIFFER, 1850, Vorrede). 
 
 
Citação 23 
 
Obgleich ich weiss, dass es ein undankbares Geschäft ist, jemanden die Wahrheit zu sagen, 
der lieber getäuscht sein möchte, und obgleich es nicht schwer fällt, sich den Begrif, den diese 
verblendeten Menschen vom Glück haben, zu erklären; denn Glück und Geld sind ihnen 
ziemlich gleichbedeutenden [...] (RANGO, 1832, V). 
 
 
Ciação 24 
 
Daher günstiger Leser, eine schlichte, einfache, ungeschminkte Darstellung dessen, was ich 
grössenteils selbst sah und hörte, oder was dir, wie mir, in Aktenstücken vorgelegt ist. 
Wahrheit, reine Wahrheit, ist mein Zeck und Ziel, unparteiische Wahrheit, die Bannwaare 
sein sollte; wenn diese nicht wohlgefällt, für den habe ich nicht geschrieben. (SCHÄFFER, 
1824, XII). 
 
 
Citação 25 
 
Das Werk, welches hier dem Publikum dargeboten wird, ist nicht in der heiteren Ruhe eines 
sorgenlosen Lebens geschrieben, sondern mitten unter den Stürmen des Meers, wie der 
Leidenschaften, unter Gefahren und Entbehrungen jeder Art. Deshalb macht es auf Nachsicht 
Anspruch. Findet der Verfasser sich durch einen günstigen Erfolg bewogen, späterhin 
denselben Gegenstand wieder aufzunehmen, so wird er sich bemühen, etwas vollkommneres 
zu liefern: ächten. (SCHLICHTHORST, 1829, p. 4). 
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Ciação 27 
 
Dem Zeck dieses Werkchen getreu, wird daher dem mißbegierigen Leser nichts weiter 
mitgeteilt, als was zu seinem Fortkommen in den verschiedenen Gewerbszweigen des 
bürgerlichen Lebens erforderlich ist. [...] Ich bin weit entfernt, meine Ansichten über 
Colonien und die zweckmäßigsten Mittel zu ihrem Gedeihen in frenden Ländern den Lesern 
als erschöpfend oder gar unfehlbar aufzudringen: sie mögen jedoch überzeugt sein, hier nur 
Wahrheit zu finden. (WEECH, 1828, p. 4). 
 
 
Citação 34 
 
Ich habe oben gesagt, dass durch die Neger ein böses Element zur Rassenmischung nach 
Brasilien gebracht wurde. Die Erfahrung hat in allen Ländern, in denen Sklaverei bestand 
oder noch besteht, unwiderlegbar nachgewiesen, dass jede Rasse und Vermischung mit 
Negern einen bedeutenden Rückschritt macht. Man hat sogar behauptet, dass die gemischten 
Abkömmlinge von Negern noch weit unter diesen selbst stehen. Diese Angabe scheint mir nur 
zum Theil begründet zu sein. Es steht wol fest, dass die Kinder von Negern mit einer höher 
begabten Rasse an intellectucllen Fähigkeiten ihren schwarzen Aeltern im allgemeinen 
bedeutend überlegen sind, weniger in rein mechanischen Fertigkeiten; der Charakter aber der 
Mischlinge ist durchschnittlich weit schlechter als der der Neger. (TSCHUDI, 1866, p. 173). 
 
 
Textos do item 4.1. Estereótipos 

 

Citação 2 
 
Betrachtet man nun die Lage der freien Farbigen in Brasilien im Vergleich mit ihrer freien 
Stammesgenossen in Afrika, so muss jeder Unparteiische gestehen, dass die Sklaverei 
jedenfalls die entschiedene Lichtseite hat, dass sie durch das freilich bittere Mittel der 
gezwungenen Knechtschaft aus der grössten Barbarei, der erdenklich ist, den Neger, wenn 
auch nicht jedes Individuum, doch die Race in die Reihe der Kulturvölker führt. 
(HÖRMEYER, 1857, p. 180). 
 
 
Textos do sub-ítem 4.1.1 O negro como animal 

 

Citação 4 
 
Es besteht, mit Ausnahme von Fremden, welche in brasilianische Dienste getreten sind, aus 
Negern, und es ist in der That kein Scherz, wenn ich sage, daß der erste Anblick dieser 
Krieger mich an eine Affen- Komödie erinnert hat. Sich selbst überlassen, stehn die 
Schwarzen meist mit gebogenen Knieen, wodurch die ohnedies langen Arme noch länger 
erscheinen und dies, vereint mit den schwarzen, bisweilen wirklich fratzenhaften 
Physiognomien bringt jenen pavianartigen Typus zuwege. Doch stehen sie wacker und 
ernsthaft Schildwacht und wissen, ganz auf europäische Weise, Zndringliche von verbotenen 
Stellen zu entfernen. (BIBRA, 1854, p. 127). 
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Citação 7 
 
Wir betrachteten sie natürlich mit der größten Aufmerksamkeit, ich muss euch aber gestehen, 
dass ich gleich von vornherein eine wahre Abneigung gegen diese Kerle empfand, die in 
ihrem ganzen Wesen, mit ihrem eigentümlichen Körperbau und den ungebürglich langen 
Armen einen rein tierischen Anblick gewährten, der bewies, dass diese Menschengattung in 
der Kette der Schöpfung das unterste Glied der Menschheit und den Übergang zum Affen 
bildet. Ich habe jetzt in London einen ausgestopften Gorilla gesehen, den größten Affen, und 
bei meiner Seele, ich habe viele neger gesehen, die mehr vom Affen an sich hatten als dieser 
Gorilla. (HÖRMEYER, 1863, p. 75). 
 
 
Citação 8 
 
[...] “einen so geschornen nackten Neger, der mit affenähnlicher Neugierde alles begasst, dem 
Orangutang näher, als dem Europäer zu sehen, scheint mir keine Unwahrscheinlichkeit.“ 
(FREYREISS, 1815, p. 90). 
 
 
Citação 10 
 
Es war vor wenig Tagen eins (Sclavenschiff) angekommen mit 250 Schwarzen, größtenteils 
Kinder von zehn bis vierzehn Jahren; sie höckten in verschiedenen Häusern, in drei Reihen 
auf der Diele, gleich den Affen, waren zwar munter und lustig, sahen aber hässlich und 
abgezehrt aus. (EBEL, 1828, p. 28). 
 
 
Citação 11 
 
[...] wahrhaft abschrekend sind aber die Menschen, welchen man begegnet – beinahe 
durchgehends nur Neger und Negerinnen mit den plattgedrückten, hässlichen Nasen, den 
wulstigen Lippen und kurz gekrausten Haare. Dazu sind sie meist noch halb nackt, mit 
elenden Lumpen bedeckt, oder sie stecken in europäisch geformten, abgetragenen 
Kleidungsstücken ihrer Herren. Auf 4 – 5 solcher schwarzen kommt dann ein Mulatte, und 
nur hier und da leuchtet ein Weisser hervor. (PFEIFFER, 1850, p. 32). 
 
 
Citação 12 
 
Unter der hiestigen sogenannten gebildeten Klasse sind manche, die, nach all den Beweisen 
mechanischer Geschicklichkeit und auch geistiger Auffassung, welche die schwarzen häufig 
entwickeln, noch immer behaupten, dieselben ständen an Geisteskraft so tief unter den 
Weissen, dass man sie nur als einen übergang vom Affen zum Menschengeschlechte 
betrachten könnte. (PFEIFFER, 1850, p. 35). 
 
 
Citação 13 
 
Die Gesichtszüge der Neger sind im Allgemeinen nicht schön, das wollartige Haar, die breite 
platte Nase, der große dicklippige Mund, überhaupt die Gestalt des ganzen Kopfes, welcher 
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das Mittel zwischen Mensch und Affe hält, missfallen besonders dem Europäer [...] (WEECH, 
1831, p. 90). 
 
 
Citação 14 
 
Es ist wahr, die Neger haben wie die Schafe keine eigentliche Physiognomien; der 
Unterschied in ihren Gesichtszügen ist nicht so bedeutend, daß sie daran allein kenntlich sind, 
sondern alle Individuen einer und derselben Nation sehen sich ziemlich ähnlich und man 
verwechselt sie leicht mit einander. (SCHLICHTHORST, 1829, p. 174). 
 
 
Citação 15 
 
Wir wissen aus den merkwürdigen Schriften von Langsdorf, Schlichthorst und mehreren 
anderen, wie es gegenwärtig in Brasilien am leichtesten ist, seine Capitalien zu vergrössern, 
[...] kauft sie, sagt letzterer Schrifsteller (Schlichthorst), für baar Geld, auf Zeit, mit oder ohne 
Verantwortlichkeit des Verkäufer für den künftigen Gesundheitszustand des Sclaven; mit 
einem Wort, dieser Menschenhandel ist das, was in Europa der Pferdehandel ist. (MEYEN, 
1834, p. 79). 
 
 
Citação 16 
 
Mit dem Stocke schiebt ihn der Weiße aus dem Wege, wie man bei uns den Hund behandelt. 
Wenn auf den öffentlichen Plätzen oder im Hafen das Gedränge so groß ist, dass die Sclaven 
nicht ausweichen können, dann schlagen die Weißen darauf los, um sich die Bestien, wie sie 
sagen, aus dem Wege zu schaffen. (MEYEN, 1834, p. 80). 
 
 
Textos do sub-ítem 4.1.2 O negro como ser exótico 

 

Citação 17 
 
Denn in der Hitze ruhig in seiner Wohnung zu sitzen oder auf dem kleinen Balkon zu stehen 
und dabei den unerträglichen Lärm der Neger und Negerinnen, welche mit einer kreischenden 
Stimme Orangen, Bananen, Gemüse usw feil bieten, ist kaum zu ertragen und man muss sich 
wundern, dass sich hier nicht mehr Wahnsinnige befinden, als es wirklich gibt, weil sich hier 
alles dazu vereinigt einem den Kopf zu verwirren. (LEITHOLD, 1820, p. 54). 
 
 
citação 18 
 
Kein Weisser tut sich hier die Schande an, auch nur das allerkleinste Päckchen über die 
Strasse zu tragen; indem er Gefahr läuft, von einem Schwarm zwischen der Neger verfolgt zu 
werden. Bei allen ihren Verrichtungen, vorzüglich aber beim Tragen schwerer Lasten, 
sprechen sie sich, durch einen widerlichen, schreienden Gesang Muth ein, und erfüllen die 
Strassen mit ihrer starken, einen süsslichen Geruch verbreitenden, Ausdünstung, die durch die 
grosse Hitze nur um so unangenehmer wird. (RANGO,1821, p. 137). 
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Citação 19 
 
Je schwerer die Arbeit zu sein scheint, die sie verrichten müssen, desto mehr singen sie einen 
wilden stürmischen Gesang dazu, gleichsam, als ob dieser die Kraft, wie das Hm! Unserer 
Holzfässer, belebe oder anfeuere. (LEITHOLD, 1820, p. 74). 
 
 
Citação 20 

Am anderen Morgen, noch vor Sonnen-Aufgang, wurden wir durch ein fürchterliches Geheul 
dem Schlafe geweckt. Es war kaum drei Uhr. Ich sah vom Verdeck aus eine Menge kleiner 
Böte, welche das Schiff von allen Seiten umkreisten; sie waren mit Negersclaven besetzt, 
deren wilde Gesänge meinen Ohren ein schreckliches Geheul dünkten.“ (MANSFELDT, 
1828, p. 88). 
 
 
Citação 21 
 
Neger, zum Teil mit halbnackten Körper, ziehen schwere Lasten und durch diese nützliche 
Menschenklasse werden alle Kaufmannsgüter vom Hafen in die Stadt geschafft; sie tragen 
vereint zu zehn und zwölf, durch Gesang oder vielmehr Geheul sich im Tacte haltend, 
schwere Lasten an großen Stangen. (WIED-NEUWIED, 1820, p. 28). 
 
 
Citação 23 
 
Hier läuft eine Menge Neger mit Salz-Säcken vorben, sie sind nackt bis auf einen Schurz, 
laufen trotz ihrer Last, und der Hitze, gleichsam in die Wette und schreien dazu so stark sie 
können. [...] ein paar andere rafen Wasser zum Verkauf mit einer weitschallenden, 
kreischenden Stimme aus [...] (EBEL, 1828, p. 10). 
 
 
Citação 24 
 
In der Regel sind sie lustig, singen oder schreien vielmehr fast den ganzen Tag, und da die 
glühende Sonnenhitze keinen Eindruck auf ihre nackten Körper macht, so können sie die 
größten Lasten mit Leichtigkeit tragen, welches immer auf dem Kopfe, und unter 
Anstimmung besonderer Gesänge geschieht. (idem, p. 30). 
 
 
Citação 25 
 
Die verschiedenen Sprachen und Kraftäusserungen der sich durchkreuzenden 
Menschenmenge [...] womit die Neger, die überhaupt alle Arbeit singend verrichten, die 
Lasten auf Stangen, auf dem Kopfe oder Karren hin- und herschleppen, das Knarren der 
schwerfälligen, ungeschmierten Ochsenkarren, auf welchen Lasten durch die Stadt gefahren 
werden [...] (SCHÄFFER, 1824, p. 376). 
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Citação 26 
 
Hunderte von Sclaven, mit Kaufmannsgütern beladen, laufen hintereinander, ein monotones 
Geschrei ausstossend, woran der ganze Chor Teilnimmt, und was ihren Gesang darstellt, mit 
dem sie sich die Arbeit versüssen. (MEYEN, 1834, p. 95). 
 
 
Citação 27 
 
Den meisten Lärm machen die lasttragenden Neger, und darunter besonders Jene, welche die 
Kaffeesäcke an Bord der Schiffe schleppen; sie stimmen dabei einen eintönigen Gesang an, 
der ihnen zum Takte dient, um gleichen Schritt zu halten, übrigens sehr widrig klingt [...] 
(PFEIFFER, 1850, p. 34). 
 
 
Citação 28 
 
Ein eintöniger Gesang, aus zwei Achtelund einer Viertelnote bestehend, begleitet, von jedem 
Folgenden wiederholt, die Arbeit beständig; nur wenn Schwarze vereint vor einer größeren 
Last stehen, z. B. einen großen Felsblock heben wollen, singt Einer vor und die anderen fallen 
ein, ganz ähnlich wie bei uns Arbeiter, die z. B. Pfähle einrammen oder dergleichen 
gemeinsame Geschäfte ausüben. (BURMEISTER, 1853, p. 89). 
 
 
Citação 30 
 
[...]häufig trugen dei vorübegehenden Neger Glaskasten mit Krämerwaaren darin zum 
Verkauf auf dem Kopfe; oft auch Zuckerrohrbündel. Sehr sonderbar, fast lächerlich sind die 
singenden und brüllenden Töne, mit denen sie ihre Waaren ausbieten. (ADALBERT VON 
PREUSSEN, 1847, p. 257). 
 
 
Citação 31 
 
[...] und hatte mein Vergnügen daran, die Neger, die der Straße zogen, zu beobachten, und 
mich an ihrer unverwüstlich guten Laune zu erfreuen. Sie sind ein curioses Volk! Gehen sie 
allein, so reden sie mit sich selbst oder lachen laut für sich, pfeifen oder singen. Besonders 
scheint das Singen, doch ohne ins Ohr fallende Melodie, ihnen großes Vergnügen zu machen. 
(idem, p. 312). 
 
 
Citação 32 
 
Mein freudiges Erstaunen war daher sehr groβ, als ich die Straβen der Hauptstadt mit vielen 
Tausend Negern angefüllt fand, welche sich dort so freudig und ungezwungen bewegten, als 
es in ihrer Heimat nur immer möglich gewesen wäre. Sie lärmten, sangen, tanzten, 
gebährdeten sich überhaupt wie Menschen, die ihres Daseins herzlich froh sind. (WEECH, 
1831, p. 81). 
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Citação 33 
 
Die Gewohnheit dieses Volks, manche Arbeit nach dem Takte einer vaterländischen Melodie 
zu verrichten, der Gebrauch, die feil habenden Waaren, mit ihrer äuβerst starken Stimme 
auszurufen, und die tobenden Ausbräche der Freude, welcher sie sich ohne Zwang überlassen, 
verursachen einen Lärm, der den Fremden, bis sich sein Ohr daran gewöhnt, völlig betäubt; er 
glaubt sich anfangs in die Residenzstadt eines afrikanischen Fürsten versezt. (Idem, p. 89). 
 
 
Citação 36 
 
Den Regen scheinen die Neger nicht gut vertragen zu können, weil ihre Haut, wie bekannt, 
sehr fein, sehr glatt und fettig ist. (LEITHOLD, 1820, p. 82). 
 
 
Citação 37 
 
Man klagte sehr über Mangel na Regen; — den jedoch die Neger wegen ihrer fettigen und 
glänzenden Haut nicht gut vertragen können.“ (MANSFELDT, 1828, p. 132). 
 
 
Citação 38 
 
Die Neger befinden sich nie besser, als wenn die Sonne die Gluth ihrer Strahlen mit 
versengender Hitze auf die Erde herabsendet. Dagegen leiden sie besonders von der kalten 
Temperatur, die gewöhnlich, und oft mit empfindlichem Wechsel, nach Regenwetter eintritt. 
(WEECH, 1828, p. 114). 
 
 
Citação 39 
 
Die Neger sind von starker Leidesbeschaffenheit, sie befinden sich nie besser, als wenn die 
Hitze den höchsten Grad erreicht hat; Wärme ist ihnen überhaupt Bedürfniss, bei kalter, 
feuchter Witterung fühlen sie sich sogleich unwohl, und gegen Regen sind sie sehr 
empfindlich. Sie ertragen jede Entbehrung spielend, und sind in einem 
bewunderungswürdigen Grade ausdauernd. (Idem, 1831, p. 99). 
 
 
Citação 43 
 
Der Platz davor (Largo do Paço), mit einem einfachen Brunnen geziert, ist sehr unrein, und 
dient des Nachts vielen armen, freien Negern zur Schlaffstelle, die dann des Morgens ihre 
Toilette ganz ungenirt vor aller Leute Augen machen. Ein Theil des Platzes ist von einer 
Mauer umfasst, und wird als Fisch-, Obst-, Gemüse- und Geflügelmarkt verwendet. 
(PFEIFFER, 1850, P. 31). 
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Citação 44 
 
Der schmutzigste Platz in den Wohnungen der Eigeborenen ist die Küche; dort wirtschaften 
nur Negerinnen, welche von niemand zur Reinlichkeit angehalten werde; besonders eckelhaft 
ist ein Kübel, in welchen aller Unrath des Hauses und der Küche geschüttet, und der nicht 
eher zu Ausleeren fortgebracht wird, als bis er angefüllt ist. (WEECH, 1831, p. 80). 
 
 
Citação 45 
 
Beinahe der größte Teil der Bevölkerung von Rio de Janeiro besteht aus Negern und farbigen 
Sclaven; diese Menschenrasse ist merkwürdig genug um die Teilnahme meiner Leser zu 
erregen.” (idem, p. 80). 
 
 
Citação 46 
 
Nach unsern Begriffen von Schönheit ist solche sehr tief und sonderbar ist es, dass die Tänze 
der Neger, gerade das Gegenteil der unserigen sind; denn während wir uns bemühen den 
Körper bei denselben im vorteilhaftesten Lichte zu zeigen und während unsere Tanzmeister 
sich alle erdenkliche Mühe geben, ihre Zöglinge, die Basis des Tanzes, eine aufrechte, 
ungezwungene Stellung, zu lehren; sinnet der Neger darauf seinen Körper auf das 
fürchterlichste beim Tanze zu verzerren, jede Muskel, die er in seiner Gewalt hat, ist dabei in 
unnatürlicher Bewegung und jemehr es ihn gelingt sich durch Zerren, zu verunstalten, desto 
lauteren Beifall zollen ihm seine Landsleute. [...] Hier finden wir nun einige Hunderte 
geschorner, nackter Neger, sowohl verschieden im Geschlechte als dem Alter einen großen 
Kreis bilden, die flachen Hände aus Leibeskräften zusammen schlagen, mit den Füssen 
trampeln und mit aller Kraft der Stimme einen immerderselbe bleibenden 3 tönigen Gesang 
herbrüllen. (FREYREISS, 1815, p. 94). 
 
 
Citação 49 
 
Musik und Tanz, wenn sie auch noch so einfach sind, lieben sie besonders [...] Als ich bei 
einem solchen Laden vorüber ging, sah ich mehrere Neger und Negerinnen einen schlechten 
unanständigen Tanz aufführen, wobei sie gewaltig schrieen und jauchzten. (LEITHOLD, 
1820, p. 74). 
 
 
Citação 50 
 
Gesang, Tanz und Spiel füllen die Freistunden des Sclaven aus. Wenn man fröhliche Leute 
sehen will, so muß man sie unter dieser Classe Menschen suchen. Der Brasilier ist von Natur 
melancholisch, sehr sinnlich, ceremoniös und mißtrauisch, lauter Eigenschaften die nicht zum 
wahren Frohsinn führen. Der Neger besitzt jenen glücklichen Leichtsinn, der ihn das genießen 
lehrt, was der Augenblick ihm bietet, für die Zukunft sorgt er nicht. Der Lieblingstanz der 
Schwarzen, man nennt ihn Faddo, besteht aus einer sanftwiegenden, zitternden Bewegung des 
Körpers und drückt die sinnlichsten Empsindungen des Menschen auf eine eben so natürliche 
als unanständige Weife aus. (SCHLICHTHORST, 1829, p. 180). 
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Citação 51 
 
Der immer gleich Frohsinn dieses Volkes steht im mächtigen Contraste mit dem düsteren und 
melancholischen Charakter der Brasilianer; nur im Genusse des Augenblickes lebend, 
unbekammert um die Zukunft, benutzt der Neger jede Veranlassung zur Freude und 
verrrichtet tanzend und singend [...] (WEECH, 1831, p. 93). 
 
 
Citação 53 
 
Hier kommen am Sonntag, ihrem einzigen freien Tage, alle aus einerlei Gegend stammenden 
männlichen und weiblichen Geschlechts, zusammen, und ergötzen sich an den 
ausgelassensten Tänzen oder an Übungen mit Spießen und Pfeilen. Dabei trinken sie den 
beliebten Caschas, ein sehr hitziges Getränk, welches aus einem hinter der Tür befindlichen 
Fasse in großen hölzern Gefäßen geschöpft wird. (SCHLOSSERS, 1839, p. 10). 
 
 
Citação 55 
 
Er war sehr hässlich und hatte eine so starke Stumpfnase, mit großen auseinandergespreizten 
Nasenlöchern[...]” (LEITHOLD, 1820, p. 79). 
 
 
Citação 57 
 
Die Gesichtszüge der Neger sind im Allgemeinen nicht schön, das wollartige Haar, die breite 
platte Nase, der große dicklippige Mund [...] (WEECH, 1831, p. 90). 
 
 
Citação 59 
 
Alle Neger sind im Allgemeinen von mittlerer Statur und die Weiber wenig kleiner als die 
Männer; selten bemerkt man einen so auffallenden Unterschied in der Körperlänge, wie bei 
den mehrsten europäischen Nationen. Arme und Beine sind fleischig, die Muskeln gerundeter, 
wie bei der arbeitenden Classe in Europa, der Nacken außerordentlich kräftig, was seinen 
Grund darin haben mag, daß sie alle Lasten auf dem Kopfe tragen; der Rückgrat liegt tief, 
Schultern und Rippen springen in starken Wölbungen hervor. Dies und die mehr weiblich 
gebildete Brust des Schwarzen sind die characteristischen Zeichen der Negerraze; denn völlig 
bartlos sind sehr wenige und ob dies bei ihnen Natur ist oder durch eine künstliche Operation 
hervorgebracht wird, ist schwer zu entscheiden; ich glaube das Letztere. Begreiflich ist es, 
daß, wenn eine solche Sitte, wie die Ausrottung des Bartes, Iahrhunderte hindurch bei einer 
Nation geherrscht hat, die späteren Generationen nach und nach den Bart völlig verlieren. 
(SCHLICHTHORST, 1829, p. 172). 
 
 
Citação 60 
 
Viele sind tatuirt, oder haben sich allerhand Zeichen als: Mond, Sterne usw ins Gesicht 
eingeschnitten, oft fehlen ihnen die zwei obesten Schneidezähne,andere haben sich dieselben 
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ganz spitz zugefeilt, kurz ihre afrikanischen Verschönerungsmittel machen sie vollends 
abscheulich in den Augen eines Europäers. (EBEL, 1828, p. 31). 
 
 
citação 61 
 
Die Negerinnen sind durchgängig hässlich, selbst ihr Wuchs ist nicht einmal erträglich, und 
sie sind sehr zum Fettverden geneigt, doch haben sie allgemein schöne Arme, kleine schmale 
Hände und Füße, obgleich sie keine Fußbedeckung tragen dürfen. Viele sind tatuirt, oder 
haben sich allerhand Zeichen als: Mond, Sterne usw ins Gesicht eingeschnitten, oft fehlen 
ihnen die zwei obersten Schneidezähne [...] (idem, p. 30). 
 
 
Citação 62 
 
Die Gestalten der Neger sind oft hübsch und meist kräftig; ihre Gesichter dagegen fast immer 
hässlich, besonders bei den Frauen. (ADALBERT VON PREUSSEN, 1847, p. 323). 
 
 
Citação 63 
 
Die Neger zeichnen sich gewöhnlich durch schönes Ebenmass der Gliedmaassen aus und 
dieses ist mitunter auch bei den Weibern der Fall. Herr Langsdorff geht jedoch meiner 
Meinung nach zu weit, wenn er glaubte unter den Negerinnen eine medicaeische Venus 
finden zu können und würde wahrscheinlich ohne den Kopf der Venus und die blühende 
Farbe, einer Europaeerin beim Suchen viele Zeit verlieren Die Negerinnen haben gewöhnlich 
hängende Brüste und nur Mädchen von zartem Alter, sieht man, so lange sie noch kein Kind 
hatten, mit Brüsten die selbst nach unsern Begriffe von Schönheit, gefallen. (FREYREISS, 
1815, p. 93). 
 
 
Citação 64 
 
Es ist anatomisch erwiesen, dass die Neger einen stärkeren Hirnschädel als andere Nationen 
haben.“ (MANSFELDT, 1828, p. 110). 
 
 
Citação 65 
 
Die Negersclaven werden in Rio „Mulekki“ genannt, sind von kohlrabenschwarzer Farbe und 
größtentheils von Angola in Afrika dahin gebracht. Bei beiden Geschlechtern ist der 
Körperbau regelmäßig; dagegen sind die Physiognomien der Männer meistentheils 
grundhäßlich. (idem, p. 138). 
 
 
Citação 70 
 
Indessen giebt es unter den verschiedenen Völkerschaften National - Physiognomien, die 
außerordentlich abweichend sind; es giebt sehr häßliche, wie die von Mosambique, und recht 
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hübsche, wie die von Angola und aus dem Inneren von Afrika.“ (SCHLICHTHORST, 1829, 
p. 176). 
 
 
Citação 72 
 
Sonderbar ist die Empfindung des Anlandens. Statt weißer Menschen sieht man fast nichts als 
halbnackte Neger, die ein betäubendes Geräusch machen, und zugleich der Luft eine 
Ausdünstung mitteilen, die ganz besonders unangenehm auf die Geruchsnerven wirkt. (EBEL, 
1828, p. 9). 
 
 
Citação 73 
 
Fast alle haben eine unangenehme, gleichsam tierische Ausdünstung, die es einem Europäer 
zuwider macht, in ihrer Atmosphäre zu sein. (idem, p. 29). 
 
 
Citação 75 
 
Auf mich haben die Neger immer einen unangenehmen Eindruck gemacht; fürs Erste haben 
sie alle eine sehr starke Ausdünstung mit so unleidlichen Geruche, dass jedem Hause, wo 
Neger sind, fortwährend Lavendel gebrannt wird, der einen betäubenden Geruch verbreitet 
und so die Negerausdünstung nicht empfinden lässt. Ein Hund meldet einen Neger schon auf 
zweihundert Schritt, während er Weiße erst auf sechzig bis achtzig Schritte anbellt. 
(HÖRMEYER, 1863, p. 25). 
 
 
Textos do sub-ítem 4.1.3 O negro como um ser inconfiável, inferior em seus atos e 
irracional. 
 

Citação 76 
 
“[...] aber selten denkt der Neger na den nächsten Tag, und wenn er einige Vintem erübrigt 
hat, eilte er, sie zu vertrinken.” (EBEL, 1828, p. 29). 
 
 
Citação 77 
 
“Da sie in der Regel gern trinken und Taback rauchen, so verwenden sie das Erübrigte dazu.” 
(MANSFELDT, 1828, p. 90). 
 
 
Citação 78 
 
Fast ohne Ausnahme trinken alle Schwarzen gern, sie können aber auch sehr viel vertragen. 
Ganz junge Mädchen trinken ihre H Medide in Einem Zuge aus; betrunken sieht man sie 
selten. So lebt der Sclave ein völlig sorgenfreies Leben; mit Tagesanbruch verlässt er das 
Haus seines Herrn und kehrt am Abend wieder dahin zurück. (SCHLICHTHORST, 1829, p. 
169). 
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Citação 79 
 
[...] sind die Stadt-neger daher grösstenteils verdorbende, lasterhafte Menschen, welche 
Furcht und Feigheit allein von grösseren Verbrechen abhählt; von Natur aus dem Trunke, der 
Neigung, zum Stellen ergeben, und äussert träge, fröhnen sie diesen Leidenschaften bei jeder 
Veranlassung, und sind selbst Ursache, wenn sie hart und oft scheinbar grausam behandelt 
werden. (WEECH, 1831, p. 93). 
 
 
Citação 83 
 
Einer Barbarei muß ich noch erwähnen, die mich mehr als alle andere empört hat. Wenn der 
Afrikaner seines Lebens überdrüssig wird, so macht er es nicht wie der Engländer, welcher 
sich erhängt, oder wie der Franzose , der sich eine Kugel durch den Kopf jagt, sondern er 
fangt an, Erde zu essen und verkürzt dadurch sein Leben auf eine langsame und schmerzhafte 
Weise. Die Folgen einer solchen Vergiftung zeigen sich bald, er wird sehr mager, die Haut 
wird aschgrau und schrumpft zusammen, die Augen verlieren ihr Feuer. 
(SCHLICHTHORST, 1829, p. 171). 
 
 
Citação 84 
 
Was den Charakter der Neger im Allgemein betrifft, so ist darüber nu reine Stimme, dass sie, 
selbst bey der besten Behandlung, nichts taugen und nur durch Strenge im Zaum gehalten 
werden können. Die Männer sind dem Trunk, dem Diebstahl und der Fauheit auf das äußerste 
ergeben; die Mädchen besonders der Venus Vulgivaga; und da es schwer ist, sie strenge dafür 
zu hüten, so treiben sie ihr Wesen so ungescheut als möglich. (EBEL, 1828, p. 31). 
 
 
Citação 85 
 
Es hat mir immer übertrieben geschienen, wenn ich die vielen sentimentalen Gschichten von 
Negern gelesen habe, seitdem ich aber viele diese Menschen näher kennen gelernt, kommen 
sie mir vollends lächerlich vor. [...] so wird doch kein unbefangeber Beobachter leugnen, dass 
diese Rasse noch in einer Art Kindheit sich befindet, und besonders eine ihr ganz eigne 
Apathie besizt, die sie für alle höheren moralischen Gefühle unfähig macht, und ihnen nur den 
unbedachtsamen Frohsinn der Kinder lässt, so dass sie nie an den nächsten Augenblick 
denken, keiner dauernden Zuneigung fähig sind, und für nichts Sinn haben als zu essen, zu 
schlafen und zu lieben. [...] Wahrlich! Alle die menschenfreundlichen Männer, die ihre Kräfte 
erschöpfen, um über die Menschenrechte der Schwarzen zu deklamieren, sie sollten nur ein 
paar Wochen unter ihnen zubringen, und würden bald anderer Meinung werden. (idem, p. 32). 
 
 
Citação 86 
 
In den Principien der Moral sind ebenfalls die Neger seine Lehrmeister, und da Untreue, 
Faulheit und Sittenlosigkeit ihnen zur andern Natur geworden sind, so kann man sich einen 
Begriff von dem Charakter ihrer Zöglinge machen (idem, p. 120). 
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Citação 89 
 
Die Kinder wachsen heran, bleiben Gespielen und Freunde. Der Negerjunge, Moleque des 
Hauses, und im steten Verkehre mit den übrigen Negern lernt von diesen alle dieser Rasse 
eigenen Schlechtigkeiten und Laster und wird darin nur zu oft ein trefflicher Lehrmeister 
seines weissen Gespielen. Von der ganzen Sklavenbedienung ist der Moleque am innigsten 
mit der Familie verbunden, er bildet gewissermassen ein Glied derselben; da er aber keine 
Erziehung, keinen Untericht geniesst, zu keiner ernsten Arbeit angehalten wird, so gewinnt 
das Böse in ihm die Oberhand und nur herbe Züchtigungen können ihn noch einigermassen in 
Schranken halten; er ist verschmitzt, heuchlerisch, unverschämt, faul, ein Lügner und Dieb. 
(TSCHUDI, 1866, p. 138). 
 
 
Citação 90 
 
Der Moleque ist der böse Geist des Hauses. Ein brasilianischer Dichter, J. de Alencar, hat in 
einem trefflichen Schauspiel „O demonio familiär" den verderblichen Einfluss des Moleque 
im häuslichen Leben mit meisterhaften Zügen geschildert. Es ist ein lebenswahres 
brasilianisches Familienbild. (idem, p. 139). 
 
 
Citação 92 
 
So ist der junge Brasilianer von der Stunde seiner Geburt, bis er unabhängig in der Welt 
dasteht, in einem fast ununterbrochenen, innigen Contacte mit den Negern, der entschieden 
und im höchsten Grade nachtheilig auf sein geistiges, sittliches und physisches Leben 
einwirkt. Der so oft angefeindete Satz, dass die Neger die brasilianische Jugend erziehen, 
entbehrt durchaus nicht jeglicher Begründung. [...]Es ist wahrlich keine schroffe und 
ungegründete Behauptung, dass, solange hierin nicht eine radicale Aenderung getroffen wird, 
die brasilianische Nation nie einen sittlichen Aufschwung nehmen und sich zu einem 
wahrhaft gebildeten Volke entwickeln kann. (idem, p. 140). 
 
 
Citação 93 
 
Diese Sclaven (die freien) darf man nicht prüglen, die nicht freien scheinen aber ohne Prügel 
nicht leben zu können, weil sie ohne diese nicht arbeien, wohl aber sich betrinken und auch 
stehlen.“ (LEITHOLD, 1820, p. 78). 
 
 
Citação 94 
 
Bei dieser Unternehmung darf man durchaus nicht auf seine eignen physischen Kräfte 
rechnen, und muss sein Glück einzig dem Fleisse seiner Sclaven überlassen, die man nur 
durch ungeheure Prügel zur anhaltenden Tätigkeit antreiben kann. (RANGO, 1821, p. 190). 
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Citação 96 
 
Zehn fleissige Bauersleute arbeiten in zwölf Stunden mehr, als fünfzig Neger in derselben 
Zeit. (SCHÄFFER, 1824, p. 310). 
 
 
Citação 97 
 
Die Intelligenz, Thätigkeit und Ausdauer von hunderttausend weissen freien Arbeitern wird 
Brasilien zu gröβerem Reichstume und dauernderem Gl¨ck verhelfen, als die zwangsarbeit 
von zwei Millionen schwarzer Negersclaven. (SCHERZER, 1861, p. 143). 
 
 
Citação 102 
 
[...] Faulenzer, Säufer, Dieb oder Bettler [...] (TSCHUDI, 1866, p. 178). 
 
 
Citação 104 
 
Ich habe oben gesagt, dass durch die Neger ein böses Element zur Rassenmischung nach 
Brasilien gebracht wurde. Die Erfahrung hat in allen Ländern, in denen Sklaverei bestand 
oder noch besteht, unwiderlegbar nachgewiesen, dass jede Rasse und Vermischung mit 
Negern einen bedeutenden Rückschritt macht. Man hat sogar behauptet, dass die gemischten 
Abkömmlinge von Negern noch weit unter diesen selbst stehen. Diese Angabe scheint mir nur 
zum Theil begründet zu sein. Es steht wol fest, dass die Kinder von Negern mit einer höher 
begabten Rasse an intellectucllen Fähigkeiten ihren schwarzen Aeltern im allgemeinen 
bedeutend überlegen sind, weniger in rein mechanischen Fertigkeiten; der Charakter aber der 
Mischlinge ist durchschnittlich weit schlechter als der der Neger. (idem, p. 173). 
 
 
Citação 105 
 
Im Allgemeinen haben Neger wenig Verstand, aber viel Gefühl und Witz; ihre kleinen 
Geschichten wissen sie allerliebst zu erzählen und lügen von ihrem Lande eben so gut als 
manche europäische Reisebeschreiber von solchen, die sie nie besucht haben. 
(SCHLICHTHORST, 1829, p. 177). 
 
 
Citação 106 
 
Die den Negern angeborene Gutmüthigkeit und eine Anhänglichkeit an die Person ihres 
Herrn, die über alle Beschreibung geht, würde sie zu sehr guten Dienern machen, wenn nicht 
ein hoher Grad von Faulheit diesen lobenswürdigen Eigenschaften das Gleichgewicht hielte. 
(idem, p. 178). 
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Citação 107 
 
Dann sind sie dumm, träge und boshaft; und das nicht allein die Sclaven, sondern auch die 
freien Neger. Kurz, ich bin kein Freund von ihnen, so wenig als von den dunklen Mulatten.“ 
(HÖRMEYER, 1863, p. 25). 
 
 
Citação 114 
 
Wenn ein Neger etwas recht und ordentlich macht, so geschieht es nur, weil er fehlt, denn 
seiner Natur nach muss er alles verkehrt und schlecht machen; man darf sich daher nicht 
wundern, wenn wir oft die Geduld verlieren und hart strafen lassen", sagte mir einst ein alter 
Mann, der mehr als 70 Jahre lang stets von zahlreichen Sklaven umgeben war. Diese 
eigentluimliche Ansicht überraschte mich und kam mir anfangs fast lächerlich vor; ich habe 
aber mit der Zeit vollkommen begriffen, dass man nach längerm Verkehr mit Negern diese 
Anschauungsweise dennoch nicht ganz so irrig findet, als es auf den ersten Moment den 
Anschein hat. Sicherlich reisst auch dem sanftesten Gemüthe endlich die Geduld, wenn die 
dienstthuenden Neger tagtäglich, sei es aus Absicht, Leichtsinn, Bosheit, Trägheit oder 
Dummheit, selbst die einfachsten Dienstleistungen immer wieder verkehrt machen. 
(TSCHUDI, 1866, p. 185). 
 
 
Citação 115 
 
Heute sollte ich meine erste traurige Erfahrung in Bezug auf die Unzuverlässigkeit und 
Saumseligkeit der Neger machen. Schon vor 8 Uhr früh war ein Schwarzer zum St. Michele 
geschickt worden, um zu bestellen, dass ich das Offiziercorps des britischen Geschwaders, 
welches sich bei mir hatte angefangen lassn, um zwei Uhr an Bord der Fragatte zu empfangen 
beabsichtigte. Als ich kurz vor der festgesetzten Zeit von Praia do Flamengo aus an Bord 
anlangte, war der Bote kaum eine Viertelstunde vor mir eingetroffen Wenn man die 
Größtmögliche Zeit annimmt, die zur Zurücklegung dieses Weges erfordert wurde, so hätte er 
höchstens zwei bis drei Stunden dazu gebraucht, statt dessen war er mindestens fünf Stunden 
unterwegs gewesen, mithin fast doppelt so lange, als wirklich notwendig! Ein Hauptgrund 
dieser Langsamkeit soll in der unwiderstechlichen Anziehungskraft liegen, welche die Vendas 
de Cachaça (Schnapsläden) auf jeden Schwarzen ausüben. (ADALBERT VON PREUSSEN, 
1847, p. 302). 
 
 
Citação 117 
 
Nur würde ich einem Jeden rathen, sich durch Zeigung einer Waffe in einigen Respect bei 
diesen Negern zu setzen; denn man hat, wenn auch selten, den Fall gehabt, daß sie ihre 
Passagiere beraubten, den Wellen preisgaben oder auch auf einen der Felsen im Hafen 
aussetzten. (MANSFELDT, 1828, p. 89). 
 
 
Citação 118 
 
Aber alle sind faul, und haben große Neigung zum Stehlen und zu hitzen Getränken. 
(WEECH, 1831, p. 109). 
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Textos do sub-ítem 4.1.4 O negro como um empregado, serviçal, bom para o trabalho 
pesado. 
 

Citação 121 
 
Diese Negersclaven haben eine außerordentliche Gewandheit und Körperkraft. Sie können 
unglaublich schwere Lasten auf dem Kopfe tragen. (LEITHOLD, 1820, p. 74). 
 
 
Citação 122 
 
Die engen, aber regelmässig gebauten, Straßen sind mit Negern angefült, die durch unerhörte 
Stockschäge so weit gebraucht werden, dass sie ohne bedeutende Mühe die allerschwersten 
Lasten auf ihren Köpfen tragen und jede Arbeit verrrichten. Kein Weißer tut sich hier die 
Schande an, auch nur das allerkleinste Päckchen über die Sttraße zu tragen. (RANGO, 1821, 
p. 137). 
 
 
Citação 123 
 
Die einheimischen Handwerker gehören der Klasse der farbigen Bevölkerung an (Freie oder 
Sklaven); der weisse Brasilianer, in dessen Augen körperliche Arbeit entehrt und der es 
beinahe für eine Schande ansieht [...] Ein weisser Familienvater sieht lieber seine Söhne als 
Faulenzer, Spieler und Taugenichtse, denn als Handwerker. Handwerker können ja nur die 
tiefer stehenden Schwarzen und höchstens Fremde sein. (TSCHUDI, 1866, p. 176). 
 
 
Citação 124 
 
Alle Waaren werden nur auf dem Kopf getragen, worin Neger eine solche Geschicklichkeit 
besitzen, dass sie eine Teetasse mit Getränk gefüllt auf diese Weise tragen, ohne sie mit der 
Hand zu halten oder etwas davon zu verschütten [...] (EBEL, 1828, p. 10). 
 
 
Citação 125 
 
Die kräftigsten Sclaven arbeiten auf den Straßen als Lastträger. Sie gehen ganz nackend, bis 
auf ein Tuch, welches um die Lenden gegürtet ist. Alle Lasten tragen sie auf dem Kopfe; 
sechs, zuweilen auch nur vier, bewegen sich schnell und leicht unter einer Kiste Zucker, 
welche bis zu 2200 Pf. wiegt. Diese Lastträger bringen ihren Herren einen bestimmten 
Tagelohn nach Hause und müssen für alle ihre Bedürfnisse selbst sorgen;[...] 
(SCHLICHTHORST, 1829, p. 165). 
 
 
Citação 126 
 
Es ist besser, die Milch durch einen Neger oder eine Negerin zur Stadt tragen lassen, als sie 
mit einem Lasttiere dahin zu schicken, selbst wenn die Entfernung mehr als zwei Stunden 
betragen sollte. Erstere sind treffliche Fußgänger, und gewöhnt, Tage lang bedeutende Lasten 
auf dem Kopfe zu tragen [...] (WEECH, 1828, p. 89). 
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Citação 127 
 
Alle Neger zeichnen sich durch eine schöne gerade Haltung und einen leichten, schwebenden 
Gang aus, und die Gewohnheit, die schwersten Lasten auf dem Kopfe zu tragen, macht sie zu 
vollkommenen Meistern ihres Körpers, und stärkt besonders ihren Nacken. Einen Neger zu 
sehen, der mit einer Last von zwei Zentnem auf dem Kopfe, singend und leichten Schrittes, 
von einem oft zwei Stunden entfernten Landgute, nach der Stadt kommt, ist eine gewöhnliche 
Erscheinung. (Idem, 1831, p. 90) 
 
 
Citação 128 
 
Dieser Sclaven gibt es in Rio wegen des bedeutenden Handels [...] eine große Anzahl, und 
man sieht sie hier auf den Köpfen die größten Waarenballen in die Packhäuser tragen. 
(SCHLOSSERS, 1839, p. 10). 
 
 
Citação 129 
 
Überall sieht man Neger im Schweiße ihres Angesichts verschiedene Arbeiten verrichten; sie 
tragen unermüdlich schwere Lasten auf dem Kopfe [...]” (MANSFELDT, 1828, p. 110). 
 
 
Citação 130 
 
Einen eigenen Anblick gewährt in den Straßen Rio’s die Masse Sclaven, welche, mit den oft 
mehrere Centner schweren Lasten auf dem Kopfe, in einer Art Trab diese nach dem 
Bestimmungsorte tragen.“ (idem, p. 138). 
 
 
citação 131 
 
[...] weil es bei seiner, gegenwärtig geringelt Bevölkerung, äuβerordentlichen Mangel an 
Menschen hat, welchen fähig wären, sich in einem so heiβen Klima, der beschwerlichen 
Arbeit des Bondens zu unterziehen, wozu sich besonders der Neger eignet. (WEECH, 1831, 
p. 101). 
 
 
citação 132 
 
Dadurch, dass man sich der Neger ausschlieβlich bedient, Lasten aller Art fortzuschafen, und 
alle erdenklichen Bedürfnisse der Einwohner in den Straβen der Stadt zum Verkaufe umher 
tragen zu lassen, sind diese beständig mit einer auβerordentlichen Menge Neger angefüllt, so 
dass die Lebhaftigkeit derselben nicht einmal von der in den besuchtesten Theilen Londons 
übertroffen wird. (idem, p. 88). 
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Citação 133 
 
Bald darauf begegnete mir ein, in einen dunkeln Gummimantel gehüllter Reisender, auf 
einem Maultier reitend, und später sehr viele Neger, die Maultierzüge trieben oder kleine 
Lasten auf dem Kopfe trugen. (ADALBERT VON PREUSSEN, 1847, p. 312). 
 
 
Citação 134 
 
Diese Sklaven, meist sehr kräftige Individuen, sind hauptsächlich als Lastträger im Zollamte 
verwendet [...] (TSCHUDI, 1866, p. 187). 
 
 
Citação 137 
 
[...] womit die Neger [...] die Lasten auf Stangen, auf dem Kopfe oder Karren hin- und 
herschleppen, das Knarren der schwerfälligen, ungeschmierten Ochsenkarren, auf welchen 
Lasten durch die Stadt gefahren werden [...] (SCHÄFFER, 1824, p. 376). 
 
 
Citação 138 
 
Die Sclaven müssen hier alles tun und erhalten dafür täglich für zwei Vintems (zwei 
Groschen) Farinha, eine Art Mehl, welches aus der Maniokwurzel bereitet wird. 
(LEITHOLD, 1820, p. 75). 
 
 
Citação 139 
 
Ich hatte mir gleich Anfangs einen Neger zur Bedienung agenommen, denn weiße Bedienten 
gibt es nicht. (EBEL, 1828, p. 18). 
 
 
Citação 140 
 
Bei dem Zollhause am Hafen halten eine große Anzahl Fahrzeuge von allen Gattungen, die 
von Negern geführt werden. Es gibt ganz kleine Canots, worauf nur eine Sclave zum Rudern 
sich befindet, aber auch große halb bedeckte Gondeln, worauf mehrere Sclaven dieses 
Geschäft verrichten. (LEITHOLD, 1820, p. 149). 
 
 
Citação 141 
 
Vor dem Zollhause im Haffen halten eine Menge Fahrzeuge von allen Gattungen, die von 
Negern geführt erden. Man hat kleine Böte, worauf nur ein Ruderer ist, dann wieder große 
und halbverdeckte, auf denen sich mehrere Sclaven befinden. (MANSFELDT, 1828, p. 101). 
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Citação 142 
 
Neger, zum Teil mit halbnackte Körper, ziehen schwere Lasten, und durch diese nützliche 
Menschenklasse werden alle Kaufmannsgüter vom Hafen in die Stadt geschafft; [...] (WIED-
NEUWIED, 1820, p. 28). 
 
 
Citação 143 
 
Fast alle Landarbeit ist den Negern überlassen, und ob es gleich diesen an Fähigkeit fehlt, 
gute Bauersleute zu werden. (SCHÄFFER, 1824, p. 306). 
 
 
Citação 145 
 
Die ganze übrige Tageszeit von Morgens 10 bis Nachmittags 4 Uhr, wo es sehr schwül ist, 
sieht man Niemand anders als Sclaven auf den Straßen beschäftigt. (SCHLOSSERS, 1839, p. 
8). 
 
 
Citação 146 
 
[...] konnten das Klima nicht ertragen und bei ihrem schmächtigen, wenig musculösen 
Körperbaue erwiesen sich nicht geeignet, den Neger in seinen vielfälltigen, oft sehr schweren 
Arbeiten mit Vorteil zu ersetzen. (SHERZER, 1861, p. 143). 
 
 
Citação 147 
 
Glücklicher ist gewöhnlich der, der für den Hausdienst bestimmt ist, als der Sclave, der das 
Feld bauen muss. Die Arbeit der Zuckerpflanzungen und der Minen ist im Allgemeinen die 
beschwerlichste. (FREYREISS, 1815, p. 96). 
 
 
Citação 148 
 
In Brasilien werden alle schweren und unreinen Arbeiten in und ausser dem Hause durch 
Schwarze verrichtet, die hier überhaupt die Stelle des niederen Volkes vertreten. Doch lernen 
auch viele Handwerke, und manche derselbe sind dabei den geschicktesten Europäern 
gleichzustellen. Ich sah in den elegantesten Werkstätten Schwarze mit Verfertigung von 
Kleidern, Schuhen, Tapezier-, Gold-, Silber- Arbeiten, usw beschäftigt, und traf manche 
zierlich gekleidetes Negermädchen, am feinsten Damenputze, an den zartesten Stickereien 
arbeitend. Ich glaubte fürwahr oft zu träumen, wenn ich diese armen Geschöpfe, die ich mir 
als freie Wilde in ihren heimatlichen Wäldern vorstellte, in den Läden und Zimmern solch 
feine Geschäfte vollbringen sah! (PFEIFFER, 1850, P. 34) 
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Citação 150 
 
Hausdienste werden in Rio de Janeiro mit seltenen Ausnahmen von Sklaven verrichtet. Sie 
sind Köche, Kutscher, Lakaien, Bediente, Wäscherinnen, Näherinnen u. s. w. (TSCHUDI, 
1866, p. 185). 
 
 
Citação 151 
 
Es wäre ebenso irrig als ungerecht, den Negern Fähigkeiten und Talente abzusprechen. Für 
mechanische Arbeiten zeigen sie viel Geschick; sie haben besonders einen ausgesprochenen 
Nachahmungstrieb, während ihnen rein schöpferische Talente mangeln. Als Handwerker sind 
sie oft sehr brauchbar, und als Maurer. Steinmetzc, Zimmerleute, Tischler, Sattler u. s. w. 
zuweilen ausgezeichnet geschickt. (idem, p. 186). 
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A�EXOS 

 

Biografia dos viajantes 

 

Segue abaixo a lista dos viajantes de língua alemã selecionados para a pesquisa, com 

os dados biográficos. Foram delimitados, então, seis itens: 1) datas de nascimento e morte; 2) 

datas de vinda/ permanência e saída do Brasil; 3) profissão ou ocupação do viajante; 4) 

principais obras (relacionadas ao Brasil); 5) Motivo da vinda ao Brasil; 6) alguns dados sobre 

a obra utilizada na pesquisa de cada viajante. 

 
 
1 - Adalbert von Preussen (1811 –1873) 

 

Heinrich Wilhelm Adalbert Prinz von Preussen nasceu em 29 de outubro de 1811 em 

Berlin e faleceu em 6 de junho de l873 em Karlsbad. 

Adalbert von Preussen esteve no Brasil de 21 de junho de l842 a 26 de março de l843, 

em uma de suas muitas viagens pelo mundo - ele esteve na Holanda, Inglaterra, Rússia, 

Turquia e Grécia. Ele foi militar e participou ativamente da guerra dos 3 anos na Alemanha 

entre dois ducados, o de Schlesung e o de Holstein. 

A obra, utilizada nesta pesquisa, escrita por ele se chama „Aus meinem Tagebuch 

1842 - 1843” e foi publicada em l847 em Berlin, permanece, contudo, até os dias de hoje sem 

tradução. Não obtive informações de outras obras escritas pelo príncipe. 

 

 

2 - Bibra (1806 – 1878) 

 

Ernst Freiherr von Bibra nasceu em 9 de junho de l806 em Schwebheim e faleceu em 

25 de junho de l878 em Murembergue. Estudou direito e química, mas dedicou-se a pesquisas 

naturalistas. 

Viajou para o Brasil, Chile e Peru em l849 para pesquisar a natureza destes países e 

escreveu sobre sua a viagem em 3 obras: „Reise in Südamerika“, publicada em l854, obra 

utilizada nesta pesquisa; „Erinnerungen aus Südamerika“, publicada em l86l, e „Aus Chili, 

Peru und Brasilien“, publicada em l862. 
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Bibra publicou também diversas outras obras no campo das ciências naturais e 

humanas. 

 

 

3 – Binzer (1856 – 1916) 

 

Ina Von Binzer nasceu em 1856 e faleceu em 1916, esteve no Brasil entre 1881 e 

1884, como professora contratada por uma família de fazendeiros do Rio de Janeiro, produziu 

uma obra em forma de cartas chamada “Leid und Freud einer Erzieherin in Brasilien” (Os 

meus romanos, alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil) em 1887, sob o 

pseudônimo de Ulla Von Eck. Esta obra foi traduzida em 1956 para o português. 

 

 

4 – Bösche (1807 – 1875) 

 

Eduard Theodor Bösche nasceu no ano de l807 e faleceu em l875. Era militar e veio 

ao Brasil como mercenário para trabalhar no exército brasileiro. Bösche permaneceu no Brasil 

entre os anos de l824 e l833. 

Escreveu a obra “Wechselbilder von Land- und Seereisen, Abentheuern, 

Begebenheiten, Staatsereignissen, Volks- und Sittenschilderungen: während einer Fahrt nach 

Brasilien und eines zehnjährigen Aufenthalts daselbst, in den Jahren 1825 bis 1834: mit 

Berücksichtigung des Schicksals der nach Brasilien ausgewanderten Deutschen“ sobre sua 

viagem ao Brasil, publicada em l836 e traduzida para o português em l9l9. Além do relato de 

viagem ficou conhecido por escrever um dicionário de alemão – português e uma gramática 

da língua portuguesa. 

 

 

5 - Burmeister (1807 – 1892) 

 

Carl Hermann Conrad Burmeister nasceu em 1807 na cidade de Stralsund e faleceu 

em 1892 em Buenos Aires. Foi um dos mais importantes pesquisadores de sua época. 

Alexander Von Humboldt, que se impressionou com a obra “Geschichte der 

Schöpfung” (História da criação) de 1843, escrita por Burmeister, obteve para este junto à 

universidade de Halle uma autorização especial para que ele pudesse realizar, então, no ano 
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de 1850 uma viagem de caráter científico ao Brasil. No dia 12 de setembro de 1850 iniciou-se 

a viagem que só terminaria em 6 de abril de 1852. 

O resultado desta viagem pode ser considerado de extrema relevância, já que 

Burmeister catalogou 800 espécies de pássaros, 90 espécies de anfíbios, 70 de mamíferos e 

aproximadamente 8 mil espécies de insetos. Além disso, publicou nos anos seguintes 5 obras 

sobre a viagem: “Bericht über eine Reise nach Brasilien” (Relato sobre uma viagem ao Brasil) 

em 1853, “Landschaftliche Bilder Brasiliens” (Imagens paisagísticas do Brasil) no mesmo 

ano, “Reise nach Brasilien, durch die Provinzen von Rio de Janeiro und Minas Gerae ̈s. Mit 

besonderer Rücksicht auf die Naturgeschichte der Gold- und Diamantendistricte” (viagem ao 

Brasil) também em 1853, “Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens -3 Bände” 

(Resumo sistemático dos animais do Brasil em 3 volumes, entre 1854 e 1856, e 

“Erläuterungen zur Fauna Brasiliens” (Comentário sobre a fauna brasileira) em 1856. 

Destas cinco obras publicadas sobre a viagem, a que foi utilizada neste trabalho é a 

obra “Reise nach Brasilien” (viagem ao Brasil) de 1853, que teve tradução para o português 

no ano de 1952, e é onde se encontram relatos do autor sobre a população do Brasil. 

Este autor é, sem dúvida, um verdadeiro representante da época cientificista, pois além 

de professor catedrático da universidade de Halle, foi botânico, zoólogo, geógrafo, geólogo, 

biólogo marinho, palenteólogo, etc e publicou cerca de 300 trabalhos em diversas áreas 

científicas. O que, de antemão, explica a grande circulação de sua obra nos mais diversos 

meios de divulgação. 

 

 

6 - Canstatt (1842 – 1911) 

 

Oscar Canstatt nasceu no ano de 1842 faleceu em 1911. Veio ao Brasil em dois 

momentos: entre 1868 e 1871, e depois retornou em 1874 ficando no Brasil até 1877. Sobre 

estas vindas ao Brasil escreveu Canstatt um relato de viagem chamado „Brasilien: Land und 

Leute” publicado em 1877 e traduzido para o português em 1954. 

Canstatt também é conhecido no Brasil por sua obra „Kritisches Repertorium der 

deutsch-brasilianischen Literatur“ publicada em 1902 e traduzida para o português em 1967, 

na qual o autor apresenta um amplo panorama das obras de alemães sobre o Brasil nas mais 

diversas áreas do conhecimento, de 1500 a 1900. 
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7 – Ebel 

 

Ernst Ebel 21 , cujas datas de nascimento e morte permanecem ocultas para os 

pesquisadores brasileiros, nasceu na cidade de Riga, capital da Letônia, que ficou sobre 

influência alemã até fins do século XIX, quando em 1891 a língua russa foi imposta como 

oficial. À época de Ernst Ebel a maioria da população, cerca de 40%, falava alemão e, sabe-se 

que todos os registros de nascimento, casamento e mortes foram mantidos em alemão até 

1891. 

Em 1824 Ernst Ebel vem ao Brasil a princípio como turista e escreve uma espécie de 

diário para seus amigos. Estes insistem para que Ebel publique suas anotações por acharem 

que elas serviriam como fonte de informações úteis a outros possíveis viajantes que 

resolvessem visitar o país. Desta forma, Ebel decide por reunir suas breves cartas e, após 

organizá-las, resolve publicá-las em 1828. O seu livro é intitulado “Rio de Janeiro und seine 

Umgebungen im Jahr 1824” (O Rio de Janeiro e seus arredores em 1824), traduzido em 1972 

para o português. 

 

 

8 - Freyreiss (1789 – 1825) 

 

Georg Wilhelm Freyreiss nascido em Frankfurt am Main em 12 de julho de 1789 e 

falecido em primeiro de abril de 1825, com apenas 36 anos. 

Em 29 de agosto de 1813 chega ao Brasil na companhia do recém nomeado cônsul 

geral russo no Brasil, o naturalista Langsdorff, que vinha ao Brasil para pesquisar a natureza e 

estudar a botânica do país. 

Freyreiss foi um naturalista e também ornitólogo. Escreveu alguns artigos e textos, 

mas, em vida publicou apenas a obra „Beiträge zur na ̈heren Kenntniss des Kaiserthums 

Brasilien: nebst einer Schilderung der neuen Colonie Leopoldina, und der wichtigsten 

Erwerbzweige für europäische Ansiedler, so wie auch einer Darstellung der Ursachen, 

wodurch mehrere Ansiedelungen missglückten” publicada em 1824 e sem tradução para o 

português. A obra, contudo, que é utilizada nesta pesquisa, chama-se “Reisen in Brasilien” e 

sua data de publicação não é oficialmente certa (1815), assim como sua possível tradução não 

                                                 
21 Ernst Ebel nasceu em uma região que à sua época era de língua alemã, mas que hoje faz parte da Letônia. 
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é um fato confirmado, uma vez que não foi localizada através da obra de referência de Paulo 

Berger. 

Freyreiss trabalho muito pela colonização alemã no Brasil e fundou a colônia 

Leopoldina situada no sul da Bahia. Fato curioso é que este viajante foi enterrado em Vila 

Viçosa, cidade baiana próxima a sua colônia. 

 

 

9 - Hörmeyer (1824 – 1873) 

 

Joseph Hörmeyer nasceu no ano de 1824 e faleceu em 1873. No ano de 1851 

Hörmeyer vem para o Brasil como militar para servir no exército brasileiro no sul do país, 

permanecendo no Brasil até 1854, quando retorna para a Alemanha. 

Na Alemanha escreveu algumas obras sobre a emigração alemã para o Brasil com 

caráter propagandista e incentivador. Seu trabalho foi reconhecido não só na Alemanha como 

no Brasil e, com isso, foi nomeado agente de imigração para o Brasil em Viena, na Áustria. 

A obra de maior êxito escrita por Hörmeyer, e uma das duas utilizadas nesta pesquisa, 

se chama „Was Georg seinen deutschen Landsleuten über Brasilien zu erzählen weiß: 

Schilderungen eines in Süd- Brasilien wohlhabend gewordenen Proletariers; Ein Beitrag zur 

Länder- und Völkerkunde; Mit 25 Holzschnitten in Farben-, Ton- und Schwarzdruck”, 

publicada em 1863 e com tradução do ano de 1966. A outra obra utilizada nesta pesquisa 

escrita pelo viajante se chama „Südbrasilien: ein Handbuch zur Belehrung für Jedermann: 

insbesondere für Auswanderer: mit einer Karte”, publicada em 1857 e sem tradução para o 

português. 

 

 

10 - Kerst (1804 – 1875) 

 

Samuel Gottfried Kerst nasceu em 1804 e faleceu em 1875. O que se sabe sobre este 

viajante é que ele veio ao Brasil em novembro de 1826 para trabalhar como militar no 

exército brasileiro no sul do país, porém, devido as suas manifestações contrárias à abdicação 

de D. Pedro I, foi enviado no ano de 1831 de volta para o Rio de Janeiro numa gaiola em um 

navio. Consta ainda que Kerst tenha sido encarregado na construção de diversos quartéis, 

devido a sua formação de arquiteto. 
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Seu relato de viagem, utilizado nesta pesquisa, publicado no ano de 1853 em Berlin se 

chama „Über brasilianische Zustände der Gegenwart: mit Bezug auf die deutsche 

Auswanderung nach Brasilien und das System der brasilianischen Pflanzer, den Mangel an 

afrikanischen Sklaven durch deutsche Proletarier zu ersetzen, zugleich zur Abfertigung der 

Schrift des Kaiserl. Brasil. Prof. Dr. Gade, Bericht über die deutschen Kolonien am Rio 

Preto”, e permanece sem tradução. 

 

 

11 - Koseritz (1832 – 1890) 

 

Carl von Koseritz nasceu em 7 de junho de 1830 na Alemanha e faleceu em 30 de 

maio de 1890 no Brasil.  

Veio para o Brasil com apenas 21 anos e serviu como mercenário na tropa de 

canhoneiros do 2o. Regimento de artilharia a serviço do império. Ficou poucos dias no Rio de 

Janeiro indo para o sul do Brasil, onde ganhou prestígio como jornalista e político. Koseritz 

fundou mais de 10 jornais dos mais diversos tipos: humorístico, político etc. Contudo o seu 

jornal de mais prestígio foi o „Koseritz deutsche Zeitung“ (1864-1885), no qual escreveu no 

ano de 1883 suas impressões sobre o Brasil. 

Em 1855 casou-se com uma brasileira chamada Eferina Barbosa. Devido a sua visão 

crítica e polêmica a respeito dos acontecimentos desta época foi perseguido e atacado 

fisicamente por opositores e desafetos e teve que ser levado ao hospital por sua esposa. 

Em 1865 naturalizou-se brasileiro e passou a exercer o cargo de representante das 

colônias alemães no Rio Grande do Sul. Tornou-se um grande escritor e jornalista, já que tudo 

que lhe interessava transformava em livro. 

Engajou-se na emancipação dos escravos e em 1884, Porto Alegre, tornou-se uma das 

primeiras cidades a libertar os seus escravos. 

Suas principais obras sobre o Brasil foram: „Ratschläge für Auswanderer”, publicada 

em 1881 e, a obra que é utilizada nesta pesquisa, „Bilder aus Brasilien”, publicada no ano de 

1885, com tradução para o português do ano de 1941. 
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12 - Leithold (1771 – 1826) 

 

Theodor von Leithold nasceu em 1771 e faleceu em 1826. Veio ao Brasil no ano de 

1819 atraído pela transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro e trouxe junto seu 

sobrinho Friedrich von Rango e sua filha. 

Leithold, militar de formação, participou das guerras napoleônicas e fez campanha na 

Prússia. Foi da guarda Real de Berlim e tenente da regimento de Hussardos von Schultz na 

Prússia. 

Por ser cunhado do estadista Silveira Pinheiro, conselheiro de D. João VI, tinha a 

esperança de se estabelecer nos arredores do Rio de Janeiro como fazendeiro de café. Porém, 

desencantou-se logo com o meio, não suportou mais do que 4 meses no Brasil, voltando, 

então, para a Alemanha. 

No mesmo ano (1820) em que volta para a Alemanha publica junto com seu sobrinho 

suas impressões sobre o Brasil. Seu livro recebeu o título de „Meine Ausflucht nach Brasilien 

oder Reise von Berlin nach Rio de Janeiro und von dort zurück: nebst einer ausfu ̈hrlichen 

Beschreibung dieser Hauptstadt, des daselbst herrschenden Tones bei Hofe und unter dem 

Volke, und einigen Winken für diejenigen, welche ihr Heil in Brasilien versuchen wollen”. 

Esta obra foi traduzida em 1966 para o português e publicada em uma edição em conjunto 

com a obra de seu sobrinho. 

 

 

13 – Mansfeldt 

 

Os dados biográficos sobre Julius Mansfeldt tanto em português como em alemão são 

desconhecidos. Sabe-se apenas que este viajante chegou ao Brasil em 1826 e que dois anos 

depois publicou a obra “Meine Reise nach Brasilien im Jahre 1826” em Magdeburg, na 

Alemanha. 

 

 

14 - Maximilian, Prinz Wied-�euwied (1782 – 1867) 

 

O príncipe Maximilian Alexander Phillip zu Wied-Neuwied nascido em 23 de 

setembro de 1782 e que faleceu em 3 de fevereiro de 1867 foi naturalista, zoólogo e etnólogo. 
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Em junho de 1815 ele realizou uma expedição para o Brasil e durante dois anos, até 

maio de 1817, pesquisou e documentou principalmente a flora, a fauna e a vida dos índios. 

Durante sua estadia no Brasil encontrou com Georg Wilhelm Freyreiss, com quem obteve 

informações sobre as espécies de pássaros. Maximilian levou para a Alemanha cerca de 5 mil 

exemplares de plantas e também um menino botocudo (índio), que despertou enorme 

entusiasmo como um exemplar raro da natureza. Fatos e resultados que divulgou através de 

sua obra intitulada “Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817”, publicada em dois 

volumes nos anos de 1820 e 1821, respectivamente. Esta obra foi traduzida para o português 

no ano de 1940. Consta também na sua biografia que suas obras foram lidas pelo escritor 

alemão Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832). 

O príncipe realizou outras viagens que lhe renderam vasto material sobre a fauna, flora 

e os índios das Américas. O resultado de suas pesquisas se encontra em alguns dos principais 

museus da Alemanha, dos EUA e também de diversos países da Europa. 

A sua obra utilizada na pesquisa, a cima citada, é aquela, na qual ele trata de sua vinda 

ao Brasil e, mesmo que de maneira breve, fala sobre os negros no Rio de Janeiro. 

 

 

15 - Meyen (1804 – 1840) 

 

Franz Julius Ferdinand Meyen nasceu em 28 de junho de 1804 em Tilsit e faleceu em 

2 de setembro de 1840 em Berlim. Meyen foi não apenas um viajante, mas também médico, 

naturalista, zoólogo, professor universitário e principalmente botânico. 

Por recomendação de Alexander von Humboldt (1769 - 1859) tomou parte em uma 

expedição pelo mundo durante os anos de 1830 e 1832, que percorreu o Brasil, o Chile, o 

Peru, a Polinésia, a Ilha de Sta. Helena e a China. 

Suas obras, muitas delas publicadas apenas após a sua morte, tratam principalmente da 

vegetação no mundo. Dentre estas obras publicou em 1834 a obra “Reise um die Erde: 

ausgefu ̈hrt auf dem königlich preussischen Seehandlungs-Schiffe Prinzess Louise, 

commandirt von Capitain W. Wendt in den Jahren 1830, 1831 und 1832 - 1 Historischer 

Bericht“, utilizada nesta pesquisa, na qual escreve sobre o Brasil e sobre os negros no Rio de 

Janeiro. Esta obra foi dividida em 2 volumes, dos quais o primeiro trata da parte histórica da 

viagem e o segundo volume trata apenas de questões da botânica não sendo utilizado nesta 

pesquisa. Esta obra permanece sem tradução para o português. 
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Meyen deu nome a diversas espécies de plantas e seu nome é ainda reconhecido no 

campo da botânica, constando no IPNI (International Plant Names Index), ao lado de outros 

viajantes também utilizados nesta pesquisa como Bibra, Freyreiss, Pohl e Spix. 

 

 

16 – Pfeiffer (1797 – 1858) 

 

Ida Pfeiffer, cujo nome de solteira era Ida Reyer, nasceu em 14 de outubro de 1797 em 

Viena na Áustria e faleceu em 27 de outubro de 1858 na mesma cidade. 

Ida Pfeiffer adorava ler narrativas de viagens quando era jovem e sonhava em 

percorrer o mundo. O destino fez com que a leitora se transformasse em escritora e viajante. 

Realizou diversas viagens pelo mundo e escreveu mais de 10 obras que foram traduzidas em 

sete idiomas. 

Sua primeira viagem foi em 20 de março de 1842 e sobre esta escreveu a obra “Reise 

in das Heilige Land”, que obteve grande êxito. 

Realizou duas grandes viagens ao redor do planeta, a primeira entre os anos de 1846 e 

1848 e a segunda entre os anos de 1851 e 1855. Na primeira viagem ao redor do mundo 

passou pelo Brasil em 15 de setembro de 1846, permanecendo no Rio de Janeiro durante dois 

meses. Sobre esta viagem escreveu a obra “Eine Frauenfahrt um die Welt. Reise von Wien 

nach Brasilien, Chili (etc.)“, publicada em 1850 em Viena. Nesta obra Ida Pfeiffer fala de sua 

estadia na cidade e também dos negros. Esta obra permanece sem tradução para o português. 

 

 

17 - Pohl (1782 – 1834) 

 

Johann Baptist Emanuel Pohl nasceu em 23 de fevereiro de 1782 em Kamnitz e 

faleceu em 22 de maio de 1834 em Viena. Pohl foi médico, geólogo principalmente botânico, 

cuja carreira exerceu como professor desta disciplina na universidade de Praga. 

Pohl veio ao Brasil em 4 de novembro de 1817 na expedição austríaca (1817-1835) 

organizada pelo Império austríaco e financiada pelo príncipe de Metternich-Winneburg-

Beilstein Klemens Wenzel Lothar Nepomuk, na qual além de Pohl vieram também outros 13 

cientistas, dentre eles Johann Natterer (1787-1843), Heinrich Wilhelm Schot (1794-1865), 

Thomas Ender (1793-1875), Johann Christian Mikan (1769-1844), todos austríacos e também 

dois cientistas alemães: Spix e Martius. Esta expedição veio ao Brasil acompanhando a 
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arquiduquesa da Áustria e Imperatriz do Brasil Maria Leopoldina, que vinha se casar com D. 

Pedro I. O responsável pela escolha dos cientistas desta expedição foi Karl Anton von 

Schreibers (1775-1852), que nunca veio ao Brasil, mas escreveu uma obra com a reunião das 

notícias e alguns relatos científicos de alguns destes viajantes que vieram ao Brasil. 

Pohl viajou pelo interior do Brasil, permanecendo no país até 28 de fevereiro de 1821 

quando regressou para a Europa e, devido ao êxito de suas pesquisas, foi nomeado o 

conservador do gabinete imperial de história natural de Viena. 

Pohl escreveu um relato sobre sua viagem intitulado “Reise im innern von Brasilien: 

auf allerhöchsten befehl Seiner Majestät des Kaisers von Österreich, Franz des Ersten, in den 

Jahren 1817-1821 unternommen und herausgegeben“ publicado em 2 volumes no ano de 

1832 em Viena. Nesta obra, que foi traduzido para o português em 1951, Pohl apresenta suas 

experiências no Brasil, fala de botânica e também da população. 

 

 

18 - Rango (1794 – 1861) 

 

Friedrich Ludwig von Rango nasceu em 1794 e morreu em 1861. Sobrinho de 

Theodor von Leithold veio ao Brasil juntamente com o tio em 7 de outubro de 1819 e meses 

depois, em 1820, retornou para a Alemanha. 

Rango foi militar por escolha e desde cedo participou de batalhas e guerras, como a 

guerra de libertação (1813-1815), na qual foi ferido e condecorado, entrando em Paris no 

posto de capitão. 

Após retornar do Brasil serviu para o príncipe Heinrich von Reuss e depois para o 

príncipe Oto von Bayern, seguindo o futuro rei até a Grécia, onde serviu como coronel no 

exército até 1836. Voltou para a Alemanha em 1842, onde participou de outros confrontos e 

depois foi para Paris trabalhar ensinando línguas como professor. 

Rango escreveu varias obras como “Memórias sobre a guerra e a poesia” em 1815 e o 

seu relato de viagem, escrito logo após seu retorno a Alemanha, intitulado “Tagebuch meiner 

Reise nach Rio de Janeiro in Brasilien, und zurück. In den Jahren 1819 und 1820 in Briefen“, 

publicado em 1821 em Leipzig e com tradução para o português do ano de 1966. Esta obra, 

em forma de cartas, foi escolhida para a pesquisa, pois nela o viajante trata do Brasil e fala 

também da população do país. 
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19 – Rugendas (1802 -1858) 

 

Johann Moritz Rugendas, filho de uma família tradicional de pintores e gravadores 

alemães, nasceu na cidade de Augsburg no dia 29 de março de 1802 e faleceu em Weilheim 

na data de 29 de maio de 1858. 

Rugendas veio ao Brasil com 19 anos atendendo ao convite do barão de Langsdorff 

para ser o desenhista de sua expedição. Contudo logo após chegar ao Brasil, em 1821, 

Rugendas resolveu se desligar da expedição e percorrer por conta própria o país, 

permanecendo aqui até o ano de 1825. Desta viagem nasceu a obra “Malerische Reise in 

Brasilien“, publicada em 1835 em Paris e com tradução para o português do ano de 1940. 

Rugendas esteve no Brasil, México, Argentina, Peru, Bolívia e Chile e produziu 

milhares de trabalhos sobre suas viagens, principalmente pinturas. Foi graças a suas pinturas 

que muitos aspectos da vida social e natural do Brasil do século XIX puderam ser 

reconstruídos. 

 

 

20 - Schäffer, Ritter (von) (1779 - 1836) 

 

Georg Anton von Schäffer ou como ficou conhecido Ritter von Schäffer nasceu em 7 

de janeiro de 1779 e morreu em 1836. Schäffer conheceu Maria Leopoldina ainda na Áustria, 

com quem teve uma ótima relação de amizade, fato que lhe abriu as portas para a corte de D. 

João VI e também ocasionou sua nomeação, por parte de D. Pedro I, como Major da guarda 

Imperial. Schäffer era militar e poliglota, falava bem alemão, latim, francês, russo e aprendeu 

também o português. Ele exerceu, no Brasil, o cargo de recrutador de militares e colonos para 

trabalharem no Brasil. 

Para se ter uma idéia do trabalho que realizou Schäffer, entre 1822 e 1828 ele trouxe 

cerca de 6 mil alemães para o Brasil. Após 1828, com o desinteresse de D. Pedro I pela 

imigração de colonos alemães, Schäffer desapareceu e não se sabe bem qual foi seu paradeiro. 

No ano de 1824 Schäffer publicou a obra “Brasilien als unabhängiges Reich in 

historischer, mercantilischer und politischer Beziehung“, que além de um relato de viagem, no 

qual trata da população e dos costumes dos brasileiros, era também uma obra que incentivava 

a imigração alemã para o Brasil. Esta obra foi recentemente traduzida e publicada no ano de 

2007. 
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21 – Scherzer (1821 – 1903) 

 

Karl von Scherzer foi pesquisador e diplomata austríaco. Nasceu no dia primeiro de 

maio em Viena, na Áustria e faleceu em 19 de fevereiro na cidade de Görz na Itália. 

Quando jovem dedicou-se ao estudo da topografia. Ainda nos anos de aprendizagem 

viajou pela Itália, Alemanha, França e Inglaterra, durante os anos de 1838 a 1842. Alguns 

anos mais tarde, ao lado do geógrafo alemão Moritz Wagner, realizou uma viagem científica 

(1852 – 1855) pelas Américas do Norte e Central. 

Entre os anos de 1857 e 1859 tomou parte da expedição austríaca Novara como 

relator, atendendo ao convite do Arquiduque Ferdinand Max. Quando retornou da viagem foi 

elevado à categoria de cavaleiro e em 1866 foi nomeado ministro do comércio. 

Participou de outras expedições pelo mundo e publicou algumas obras sobre estas 

viagens. Finalmente em 1896 decidiu se aposentar. Suas obras foram muito apreciadas por 

Alexander von Humboldt e Justus von Lieblig. 

Seus principais livros são: “Reisen in Nordamerika – 3 Bände” (viagem à América do 

Norte em 3 volumes), publicada em 1854; “Reise der österreichischen Fregatte Novara um die 

Erde – 3 Bände” (viagem da fragata austríaca Novara pelo mundo em 3 volumes), do ano de 

1861; “das wirtschaftliche Leben der Völker” (a vida econômica dos povos), de 1886. 

 

 

22 - Schlichthorst (1795 - — ) 

 

Carl Schlichthorst nasceu em 1795 e não se sabe ao certo quando do seu falecimento. 

Schlichthorst foi engenheiro, militar e escritor e chegou ao Brasil em 23 de setembro de 1825 

a bordo do navio Caroline juntamente com um grupo de 192 colonos, 60 soldados e 30 

oficiais, e foi logo alistado no corpo de estrangeiros como tenente de granadeiros alemães, 

servindo até o ano de 1826. 

Schlichthorst, assim como Bösche e Seidler, veio ao Brasil confiando no discurso de 

Schäffer, na esperança de dias melhores, porém desde a primeira noite que passou no Brasil 

Schlichthorst se sentiu enganado. Ao retornar a Alemanha escreveu uma ácida obra sobre sua 

vinda e estadia no Brasil intitulada “Rio de Janeiro wie es ist. Beitra ̈ge zur tagesund Sitten-

Geschichte der Hauptstadt von Brasilien mit vorzüglicher ru ̈cksicht auf die Lage des dortigen 

deutschen Militairs. Huma vez e nunca mais.”, publicada no ano de 1829 e com esta última 

frase escrita no original em português. Nesta obra Schlichthorst faz críticas ao governo 
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Brasileiro e também a imigração e trata dos costumes e também da população do Rio de 

Janeiro. Utilizo esta obra na pesquisa, juntamente com sua tradução do ano de 1943. 

 

 

23 - Schlossers (1806 - — ) 

 

Wendelin Schlossers nasceu em 1806 e a sua data de falecimento permanece 

desconhecida. O que se sabe é que Schlossers veio ao Brasil, chegando ao Rio de Janeiro no 

dia 2 de fevereiro de 1828, em busca de trabalho, e retornou a Alemanha em 12 de fevereiro 

de 1829. 

Sobre sua passagem pelo Brasil Schlossers escreveu o relato de viagem intitulado 

“Reisen in Brasilien und Algier, oder, Lebensschicksale Wendelin Schlossers: zuletzt 

gewesenen Bombaschia des Achmed Bey von Constantine“, publicada no ano de 1839 em 

Erfurt, na Alemanha. Esta obra, na qual ela dedica ao Brasil e sua população apenas 4 

capítulos dos 19 escritos – os outros 14 são dedicados a Argélia, país que visitou entre os anos 

de 1831 e 1837 – , permanece até nossos dias sem tradução para o português. 

 

 

24 – Schreibers (1775 – 1852) 

 

Karl Franz Anton Ritter von Schreibers nasceu em 15 de agosto de 1775 em Bratislava 

e faleceu em 21 de maio de 1852 em Viena. Foi naturalista e trabalho entre os anos de 1802 e 

1807 na Universidade de Viena. Foi o responsável pela composição e elaboração da obra 

sobre a expedição austríaca que veio ao Brasil trazendo a arquiduquesa Leopoldina. A obra, 

intitulada !achrichten von den kaiserl. österreichischen !aturforschern in Brasilien und den 

Resultaten ihrer Betriebsamkeit aus den Amtsrelationen der k. k. Gesandtschaft am Hofe von 

Rio Janeiro an das k. k. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in Wien, aus den 

Berichten und Briefen der !aturforscher an den k. k. Hof-!aturalienkabinetsdirector, Herrn 

Karl v. Schreibers, foi fonte de inspiração para outros viajantes e não viajantes de língua 

alemã. 
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25 – Seidler 

 

Carl Friedrich Gustav Seidler cujas datas de nascimento e morte são desconhecidas foi 

militar contratado por Schäffer para trabalhar no exército brasileiro na guerra da Cisplatina 

(1825-1828). 

Seidler chegou ao Rio de janeiro em 27 de fevereiro de 1826 no navio Caroline e 

retornou para a Alemanha em 1835. Após seu retorno escreveu duas obras sobre o Brasil: 

“Brasiliens kriegs-und Revolutionsgeschichte seit dem Jahre 1825 bis auf unsere Zeit”, 

publicada em 1837 em Leipzig, com tradução para o português do ano de 1939, e a obra 

“Zehn Jahre in Brasilien während der Regierung Dom Pedro's und nach dessen Entthronung: 

Mit besonderer Hinsicht auf das Schicksal der ausländischen Truppen und der deutschen 

Colonisten“, publicada em 1835 também em Leipzig e com tradução do ano de 1931. Nesta 

última Seidler fala sobre o país, a população e principalmente sobre a vinda de colonos e 

militares alemães para o Brasil. Sua obra apresenta semelhanças com a de Schlichthorst, 

alguns traços de amargura por não ter tido êxito no Brasil e críticas a Schäffer. 

 

 

26 – Spix (1781 – 1826) 

 

Johann Baptist von Spix nasceu em 9 de fevereiro de 1781 em Höchstadt e faleceu em 

13 de maio de 1826 em München, foi botânico e naturalista. 

Spix veio ao Brasil a pedido do Rei Maximilian I da Baviera, chegando ao Rio de 

Janeiro em 4 de novembro de 1817, na mesma expedição que trouxe Martius, Pohl e a 

Arquiduquesa da Áustria Maria Leopoldina. 

Spix trabalhou ao lado de Martius e desta expedição os dois colheram cerca de 6 mil 

plantas, 2.700 insetos, 350 pássaros, 120 peixes e 150 anfíbios, levando todo este material 

para a Alemanha. 

Spix permaneceu no Brasil até o fim da expedição em 16 de abril de 1820, retornando 

para a Alemanha. Sobre esta sua viagem ao Brasil, além dos livros sobre sua área de ocupação 

principal, a botânica, escreveu juntamente com Martius a obra em 3 volumes “Reise in 

Brasilien in den Jahren 1817-1820”, publicada entre 1823 e 1831, com tradução do ano de 

1938. Nesta obra, utilizada na pesquisa, Spix e Martius falam sobre a natureza, os costumes 

dos brasileiros, da população, e principalmente dos índios. 
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27 – Trachsler (1811 - 1868) 

 

Heinrich Trachsler nasceu em 24 de janeiro de 1811 em Zürich, na Suíça e faleceu em 

21 de dezembro de 1868 em Paris. 

Trachsler veio ao Brasil em 2 de abril de 1828, com apenas 17 anos, para trabalhar no 

exército brasileiro como mercenário, aliciado pelo major Schäffer. Embora deslumbrado com 

as belezas naturais da cidade, com o tempo desgostou-se do Rio de Janeiro, devido às 

decepções do dia-a-dia da vida militar. 

Consta que Trachsler teria utilizado trechos inteiros da obra “Wechselbilder” (1836) 

de Bösche, para escrever sua própria obra, de 2 volumes e que totalizam 800 páginas cujo 

título é tão grande quanto a mesma “Reisen, Schicksale und tragikomische Abenteuer eines 

Schweizers während seines Aufenthaltes in den verschiedenen Provinzen Südamerikas : Rio 

de Janeiro, Ilha Santa Catharina, Armação, São Pedro do Sul, Rio Grande, Corrientes, 

Montevideo, Buenos-Aires etc. in den Jahren 1828 bis 1835: ein schätzbares 

Unterhaltungsbuch sowohl für alle Stände, aber hauptsächlich für lebenslustige, frohmüthige, 

freisinnige, unbefangene und menschenfreundliche Mitbrüder und Mitschwestern : Land- und 

Seereisen, militärische und cosmopolitische Abenteuer, Begebenheiten, Staatsereignisse, 

werthvolle, interessante Aktenstücke, Volks- und Sittenschilderungen, geographisch-

statistische Notizen”, publicada em 1839 e com tradução de trechos no ano de 1997 na revista 

do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. 

 

 

28 – Tschudi (1818 – 1889) 

 

Johann Jakob von Tschudi nasceu em 25 de julho de 1818 na cidade suíça de Glarus, 

estudou ciências naturais na universidade de Neufchatel e medicina na universidade de Paris, 

foi naturalista, zoólogo, diplomata e embaixador da Suíça no Brasil. 

Em 1857 empreendeu nova viagem à América do Sul, permanecendo em nosso 

continente por dois anos, visitando o Brasil, Argentina, Chile, Bolívia e o Peru. Em 1860, foi 

designado diplomata da Suíça no Brasil, e, dentre outras funções, cabia-lhe a missão de 

estudar os problemas de imigração dos suíços para o Brasil. Permaneceu até 1868, quando 

retornou à Europa e foi nomeado embaixador suíço em Viena. Lá concluiu os seus relatos de 

viagem em cinco tomos dedicados à América Meridional. 
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Tschudi escreveu a obra “Reisen durch Südamerika” em 1866 e composta de 5 

volumes, esta teve parte traduzida para o português em 1953. 

Faleceu no dia 8 de outubro do ano de 1889 na cidade de Jakobshof, próxima à Viena, 

deixando uma bela reputação como uma das mais notáveis figuras das ciências naturais no 

século XIX. 

 

 

29 – Weech (1792 – 1837) 

 

Joseph Friedrich von Weech, nascido em 1792 e falecido em 1837, estudou 

agronomia. Veio ao Brasil em 1823 com a intenção de se estabelecer como agricultor. Em 

1826 comprou alguns escravos e vacas, arredou de um português terras na Ilha Viana por 

alguns anos, porém não teve sucesso. Retornou para a Alemanha em 1827. No ano seguinte 

escreveu a obra “Brasiliens gegenwärtiger Zustand und Colonialsystem: besonders in Bezug 

auf Landbau und Handel: Zunäscht für Auswanderer“, destinada a orientar os emigrantes 

alemães. Esta obra é utilizada na pesquisa e tem tradução do ano de 1992. 

Em 1831 escreveu outra obra sobre suas viagens ao Brasil, Inglaterra e Portugal, 

intitulada “Reise über England und Portugal nach Brasilien und den Vereinigten staaten des 

la-plata-stromes während den Jahren 1823 bis 1827”. Este obra é composta de 3 volumes e 

também foi utilizada na pesquisa, mas permanece até hoje sem tradução para o português. 
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TABELA 2 

 

Data de publicação e tradução 

 

VIAJA�TES OBRA 1ª.Edição 
(ano/ local) 

Outras Edições 
(ano/ local) 

1ª. Tradução  
(ano/ local) 
 

Adalbert von 
Preussen 

Aus meinem 
Tagebuch 1842 
– 1843 
 

1847/ Berlin ---- ---- 

Bibra, Ernst 
Freiherr von 

Reise in 
Südamerika 

1854/ 
Mannheim 
Verlag von 

Wassermann 
und Mathy 

 

---- ---- 

Binzer, Ina von Leid und Freud 
einer Erzieherin 
in Brasilien. 

1884/ Berlin 
Richard 
Eckstein 

Nachfolger 

1887/ Berlin 
Richard 
Eckstein 

Nachfolger 
1994/ Frankfurt 

a. Main 
Teo Ferrer de 
Mesquita (Ed. 

Bilingue) 
 

1956/ S.P. 
Ed. Anhembi 

Bösche, Eduard 
Theodor 

Wechselbilder 
von Land- und 
Seereisen, 
Abentheuern, 
Begebenheiten, 
Staatsereignisse
n, Volks- und 
Sittenschilderun
gen: während 
einer Fahrt nach 
Brasilien ... 
 

1836/ Hamburg 
Ed. Hoffmann 
und Campe 

---- 1919/ R.J. 
Imprensa 
Nacional 

Burmeister, 
Hermann 

Reise nach 
Brasilien, durch 
die Provinzen 
von Rio de 
Janeiro und 
Minas Gerae ̈s. 
Mit besonderer 
Ru ̈cksicht ... 

1853/ Berlin 
Druck und 

Verlag von G. 
Reimer 

---- 1952/ S.P. 
Ed. Livraria 

Martins 
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Canstatt, Oscar Brasilien: Land 
und Leute. 

1877/ Berlin 
Ernst Siegfried 

Mittler und 
Sohn königliche 
Buchhandlung 

 

---- 1954/ R.J. 
Ed. Irmãos 
Pongoti 

Ebel, Ernst Rio de janeiro 
und seine 
Umgebungen in 
Jahr 1824 in 
Briefen eines 
Rigaer's. 
 

1828/ St. 
Petersburg 
Kayserliche 

Akademie der 
wissenschaften 

---- 1972/ S.P. 
Companhia 

Editora 
Nacional 

Freyreiss, 
Georg Wilhelm 

Reisen in 
Brasilien 

1815 1968/ 
Biblioteca e 
Instituto de 

Estudios Ibero 
Americanos da 

Escola de 
Ciências 

Econômicas. 
Estocolmo. 

 

1906 
Typographia do 
Diário Official/ 

S.P. 
 

Was Georg 
seinen 
deutschen 
Landsleuten 
ub̈er Brasilien 
zu erzählen 
weiß: 
Schilderungen 
eines in Süd- 
Brasilien... 
 

1863/ Leipzig 
In Comission 
der Reinschen 
Buchhandlung 

---- 1966/ R.J. 
Ed. Presença 

Hörmeyer, 
Joseph 

Südbrasilien: 
ein Handbuch 
zur Belehrung 
für Jedermann: 
insbesondere 
für 
Auswanderer... 
 

1857/ Hamburg 
Gustav Carl 

Würger 

---- ---- 

Kerst, Samuel 
Gottfried 

Über 
brasilianische 
Zustände der 
Gegenwart: mit 
Bezug auf die 
deutsche 
Auswanderung 
nach ... 

1853/ Berlin 
Verlag von Veit 

u. Comp. 

---- ---- 
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Koseritz, Carl 
von 

Bilder aus 
brasilien. 

1885/ Leipzig 
und Berlin 

Verlag Wilhelm 
Friedrich, K. 
Hofbuchhand-

lung 
 

---- 1941/ S.P. 
Livraria 

Martins Editora 

Leithold, 
Theodor von 

Meine 
Ausflucht nach 
Brasilien oder 
Reise von 
Berlin nach Rio 
de Janeiro und 
von dort 
zurück: nebst 
einer 
ausfu ̈hrlichen 
Beschreibung 
dieser 
Hauptstadt... 
 

1820/ Berlin 
In der 

Maurerschen 
Buchhandlung 

---- 1966/ S.P. 
Companhia 

Editora 
Nacional 

Mansfeldt, 
Julius 

Meine Reise 
nach Brasilien 
im Jahre 1826. 

1828/ 
Magdeburg 
E. Bänsch 

 

---- ---- 

Maximilian, 
Prinz Wied-
Neuwied 

Reise nach 
Brasilien in den 
Jahren 1815 bis 
1817. 

1820/ Frankfurt 
a. Main 
Heinrich 
Ludwig 
Brönner 

1825/ Wien – 
Kaulfuss und 

Krammer 
1900/ F.A.H. – 
H.L. Bönner 

1987/ Leipzig – 
F.A. Brockhaus 

2001/ St. 
Augustin – 

Gardez! Verlag 
 

1940/ S/P 
Companhia 

Editora 
Nacional 

Meyen, Franz 
Julius 
Ferdinand 

Reise um die 
Erde: 
ausgefu ̈hrt auf 
dem königlich 
preussischen 
Seehandlungs-
Schiffe Prinzess 
Louise, 
commandirt 
von Capitain 
W. Wendt in 
den Jahren 
1830, 1831 und 
1832 ... 

1834/ Berlin 
In der 

Sanderschen 
Buchhandlung 

1835/ Berlin – 
Sander (in der 

s. 
Buchhandlung) 

---- 
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Pfeiffer, Ida Eine 
Frauenfahrt um 
die Welt. Reise 
von Wien nach 
Brasilien, Chili 
(etc.). 

1850/ Wien 
Carl Gerold 

1856/ Wien – 
C. Gerold 

1997/1989/199
2/2005/ Wien – 

Promedia 
Verlaggesell-

schaft 
 

---- 

Pohl, Johann 
Emmanuel 

Reise im innern 
von Brasilien: 
auf 
allerhöchsten 
befehl Seiner 
Majestät des 
Kaisers von 
Österreich, 
Franz des 
Ersten... 
 

1832/ Wien 
Strauss s Witwe 

1986/ Wien 1951/ R.J. 
Instituto 

Nacional do 
livro.  

Rango, 
Friedrich 
Ludwig von 

Tagebuch 
meiner Reise 
nach Rio de 
Janeiro in 
Brasilien, und 
zurück. In den 
Jahren 1819 
und 1820 in 
Briefen. 
 

1821/ Leipzig 
Baumgaertner-

sche 
Buchhandlung 

1832/ 
Ronnenburg – 

Friedrich 
Weber 

1966/ S.P. 
Companhia 

Editora 
Nacional 

Rugendas, 
Johann Moritz 

Malerische 
Reise in 
Brasilien. 

 

1835/ Paris 
Engelmann & 

Cie. 

1970/ Sem Ind. 
1986/ Stuttgart 
– Daco-Verlag 

Blase 
 

1940/ S.P. 
Livraria 
Martins 

Schäffer, Ritter 
(von) 

Brasilien als 
unabhängiges 
Reich in 
historischer, 
mercantilischer 
und politischer 
Beziehung. 
 

1824/ Altona 
J.F. Hamerich 

---- 2007/ Santa 
Maria 

Ed. UFSM 

Scherzer, Karl 
von 

Reise der 
österreichischen 
Fregatte Novara 
um die Erde in 
den Jahren 
1857, 1858, 
1859 
 

1861/ Wien 
Gerold in 
Comm. 

1864-66/Wien 
Druck und 

Verlag von Carl 
Gerold's Sohn. 

 

---- 
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Rio de Janeiro 
wie es ist. 
Beiträge zur 
tagesund sitten-
geschichte der 
hauptstadt von 
Brasilien ... 
 

1829/ Hannover 
Hahn Verlag 

---- 1943/ R.J. 
Editora Getúlio 

Vargas 

Schlichthorst, 
Carl 

Briefe aus 
beiden 
Hemisphären. 
Ein 
Sittengemälde 
aus der 
Tropenwelt. 
 

1833/ Celle 
E.H.C. Schulze 

---- ---- 

Schlossers, 
Wendelin 

Reisen in 
Brasilien und 
Algier, oder, 
Lebensschicksa
le Wendelin 
Schlossers: 
zuletzt 
gewesenen 
Bombaschia des 
Achmed Bey 
von 
Constantine. 
 

1839/ Erfurt: In 
Commission bei 
Hennings und 

Hopf. 

1842/ 
Schleusingen: 

Gedruckt in der 
A. 

Jungmann'sche 
Buch- und 

Steindruckerei 

---- 

Schreibers, Karl 
Franz Anton 
von  

Nachrichten 
von den kaiserl. 
o ̈sterreichischen 
Naturforschern 
in Brasilien und 
den Resultaten 
ihrer 
Betriebsamkeit 
aus den 
Amtsrelationen 
der k. k. 
Gesandtschaft 
am Hofe von 
Rio Janeiro ... 
 

1820/ Brünn 
Joseph Georg 

Trassler 

---- ---- 

Seidler, Carl 
Friedrich 
Gustav 

Zehn Jahre in 
Brasilien 
während der 
Regierung Dom 
Pedro's ... 
 

1835/ 
Quedlinburg 
und Leipzig 
Verlag von 

Gottfried Basse 

---- 1931/ R.J. 
Imprensa 
Militar 
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 Brasiliens 
kriegs-und 
revolutionsgesc
hichte seit dem 
Jahre 1825 bis 
auf unsere zeit. 

1837/ Leipzig 
Eduard 

Kummer 

---- 1939/ S.P. 
Companhia 

Editora 
Nacional 

Spix, Johann 
Baptist von 

Reise in 
Brasilien in den 
Jahren 1817-
1820 (mit 
Martius, Carl 
Friedrich 
Phillip von). 

1823/ München 
Michael 
Lindauer 

1831/ Leipzig – 
C.G. Kayser 
1846/1854/ 
Augsburg – 
Verlag von 

Georg Jacquets 
Buchhandlung 

 

1938/ R.J. 
Imprensa 
Nacional 

Trachsler, 
Heinrich 

Reisen, 
Schicksale und 
tragikomische 
Abenteuer eines 
Schweizers 
während seines 
Aufenthaltes in 
den 
verschiedenen 
Provinzen 
Südamerikas: 
Rio de Janeiro... 
 

1839/ Zürich 
Verlag von 
Heinrich 
Trachsler 

---- ---- 

Tschudi, 
Johann Jakob 
von 

Reisen durch 
Su ̈damerika. 
Mit zahlreichen 
Abbildungen in 
Holzschnitt und 
lithographirten 
Karten. 

1866/ erster und 
zweiter Band, 
1867/ dritter 

Band, 
1868/ vierter 

Band 
- Leipzig 

F.A. Brockhaus 
 

1971/ Stuttgart 
- F.A. 

Brockhaus 

1953 (parte do 
terceiro tomo)/ 

S.P.  
Livraria 

Martins Editora 

Brasiliens 
gegenwärtiger 
Zustand und 
Colonialsystem: 
besonders in 
Bezug auf 
Landbau... 
 

1828/ Hamburg 
Hoffmann und 

Campe 

---- 1992 Weech, Josef 
Friedrich von 

Reise uber 
England und 
Portugal nach 
Brasilien ... 

1831/ München 
Auer 

---- ---- 
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TABELA 3 

 

Tipo de obra e páginas sobre negros 

 

Páginas sobre negros em VIAJA�TES OBRA TIPO 
ALEMÃO PORTUGUES 

 
Adalbert von 
Preussen 

Aus meinem 
Tagebuch 1842 – 
1843. 

NARRATIVA 235, 238, 
247, 251, 
256, 257, 
258, 292, 
296, 300, 
302, 303, 
306, 312, 
313, 323, 
326 a 330, 
344 e 360. 
 

Não há 
tradução 

Bibra, Ernst 
Freiherr von 

Reise in Südamerika. NARRATIVA 109, 110, 
113, 114, 
119, 120, 
121, 127 
até a 135. 
 

Não há 
tradução 

Binzer, Ina 
von 

Leid und Freud einer 
Erzieherin in 
Brasilien. 

CARTAS 6 a 9, 24 a 
36, 51 a 
60, 68, 123 
a 127, 134, 
145 a 147, 
154 a 160. 
 

17 a 21, 35 a 
45, 59 a 63, 66, 
74, 75, 125 a 
128, 135, 145, 
146, 153 a 158. 

Bösche, 
Eduard 
Theodor 

Wechselbilder von 
Land- und Seereisen, 
Abentheuern, 
Begebenheiten, 
Staatsereignissen, 
Volks- und 
Sittenschilderungen: 
während einer Fahrt 
nach Brasilien und ... 
 

NARRATIVA 24, 61, 
239, 241 
até 246. 
 

20/ 47 e 48/ 
63/ 
109 e 110/ 
114 a 116. 

Burmeister, 
Hermann 

Reise nach Brasilien, 
durch die Provinzen 
von Rio de Janeiro 
und Minas Gerae ̈s. 
Mit besonderer 
Rücksicht ... 

NARRATIVA 
CIENTÍFICA 

66, 68, 69, 
85, 88 a 
91, 119, 
123, 124, 
148, 149, 
532 e 533 

58, 59, 60, 70 a 
74, 91, 93, 
107, 324 e 326. 
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Canstatt, 
Oscar 

Brasilien: Land und 
Leute. 

NARRATIVA 282 a 311 Capt IV 97 a 
101. 
Capt VIII 195 
e 196/ 213 a 
215. 
Capt. XII 
293,298, 302, 
303, 309, 314 e 
315. 
 

Ebel, Ernst Rio de janeiro und 
seine Umgebungen in 
Jahr 1824 in Briefen 
eines Rigaer's. 

CARTAS 9, 10, 18, 
19, 27 a 
34, 37 a 
41, 58, 78, 
79, 109, 
112, 119 e 
120. 
 

12, 13, 29, 42 a 
50, 97 e 189. 

Freyreiss, 
Georg W. 
 

Reisen in Brasilien. NARRATIVA 82, 83 e 
85, 86 a 99 

— 

Was Georg seinen 
deutschen 
Landsleuten ub̈er 
Brasilien zu erza ̈hlen 
weiß: Schilderungen 
eines in Süd- 
Brasilien... 
 

NARRATIVA Capt 1 – 
22 a 26 
Capt 4 – 
75 e 76 
 

35 a 38/ 82 
 

Hörmeyer, 
Joseph 

Südbrasilien: ein 
Handbuch zur 
Belehrung für 
Jedermann: 
insbesondere für 
Auswanderer: ... 
 

NARRATIVA 179 a 187. Não há 
tradução 

Kerst, Samuel 
Gottfried 

Über brasilianische 
Zustände der 
Gegenwart: mit 
Bezug auf die 
deutsche 
Auswanderung nach 
Brasilien und das 
System der 
brasilianischen 
Pflanzer, den Mangel 
an afrikanischen 
Sklaven durch 
deutsche... 
 

NARRATIVA 22 a 29. Não há 
tradução 
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Koseritz, Carl 
von 

Bilder aus Brasilien. CARTAS 89, 103, 
304, 305 e 
307. 
 

71/ 113/ 218 e 
219 

Leithold, 
Theodor von 

Meine Ausflucht 
nach Brasilien oder 
Reise von Berlin 
nach Rio de Janeiro 
und von dort zurück: 
nebst einer 
ausfu ̈hrlichen 
Beschreibung dieser 
Hauptstadt, des 
daselbst 
herrschenden Tones 
bei Hofe und unter 
dem Volke, ... 
 

CARTAS 38, 52, 54, 
57, 60, 61, 
65, 66, 74 
a 82, 95, 
96, 98, 
145, 146, 
149, 153, 
187, 188 e 
189. 

33 a 38 (capt 
XI) 

Mansfeldt, 
Julius 

Meine Reise nach 
Brasilien im Jahre 
1826. 

NARRATIVA 1a. Parte: 
88, 89, 90, 
100, 101, 
110, 113, 
126, 132, 
138 a 142, 
150, 152, 
153, 154 e 
159. 
2a. Parte: 
82 a 107. 
 

Não há 
tradução 

Maximilian, 
Prinz Wied-
Neuwied 
 

Reise nach Brasilien 
in den Jahren 1815 
bis 1817. 

NARRATIVA 28. Não há 
tradução 

Meyen, Franz 
Julius 
Ferdinand 

Reise um die Erde: 
ausgefu ̈hrt auf dem 
ko ̈niglich 
preussischen 
Seehandlungs-
Schiffe Prinzess 
Louise, commandirt 
von Capitain W. 
Wendt in den Jahren 
... 
 

NARRATIVA 72 até 84/ 
93, 94 e 
95.  

Não há 
tradução 

Pfeiffer, Ida Eine Frauenfahrt um 
die Welt. Reise von 
Wien nach Brasilien, 
Chili (etc.). 

NARRATIVA 30 a 38, 
53, 54, 55, 
61, 71, 72, 
73, 87, 92, 
93, e 101. 

Não há 
tradução 
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Pohl, Johann 
Emmanuel 

Reise im innern von 
Brasilien: auf 
allerhöchsten befehl 
Seiner Majestät des 
Kaisers von 
Österreich, Franz des 
Ersten, in den jahren 
1817-1821 ... 
 

NARRATIVA 
CIENTÍFICA 

1a. Parte 
(capt 1) 
31, (capt 
2) 65 a 70. 
2a. Parte 
(capt 9) 
610 e 612. 

1a. Parte 
(capt.1) 51. 
(capt 2) 81 a 
86 
2a. Parte  
(capt 9) 441, 
447 e 448.  

Rango, 
Friedrich 
Ludwig von 

Tagebuch meiner 
Reise nach Rio de 
Janeiro in Brasilien, 
und zurück. In den 
Jahren 1819 und 
1820 in Briefen. 
 

CARTAS 110, 136, 
137, 189 e 
190. 

22 e 40. 

Rugendas, 
Johann 
Moritz 

Malerische Reise in 
Brasilien. 

NARRATIVA — 26, 81, 89, 90, 
111 até 125, 
209, 210, 231 
até 257. 
 

Schäffer, 
Ritter (von) 

Brasilien als 
unabhängiges Reich 
in historischer, 
mercantilischer und 
politischer 
Beziehung. 

NARRATIVA 69, 70, 71, 
309, 310, 
311, 376, 
384, 385, 
397, 419 e 
420. 
 

89 a 91/ 265 a 
269/ 327 e 
328/ 334 e 
335/ 343/ 363 
e 364. 

Scherzer, 
Karl von 

Reise der 
österreichischen 
Fregatte Novara um 
die Erde in den 
Jahren 1857, 1858, 
1859 
 

NARRATIVA 123 a 125. 
142 e 143. 

Não há 
tradução 

Rio de Janeiro wie es 
ist. Beiträge zur 
tagesund sitten-
Geschichte der 
Hauptstadt von 
Brasilien ... 
 

NARRATIVA 162 até 
200 

135 até 160 Schlichthorst, 
Carl 

Briefe aus beiden 
Hemisphären. Ein 
Sittengemälde aus 
der Tropenwelt. 

NARRATIVA 102, 103, 
114, 115, 
130, 131, 
142 até 
171, 189 
até 194, 
259 e 260. 
 

Não há 
tradução 
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Schlossers, 
Wendelin 

Reisen in Brasilien 
und Algier, oder, 
Lebensschicksale 
Wendelin Schlossers: 
zuletzt gewesenen 
Bombaschia ... 
 

NARRATIVA 9 a 11. Não há 
tradução. 

Schreibers, 
Karl Franz 
Anton von  

Nachrichten von den 
kaiserl. 
o ̈sterreichischen 
Naturforschern in 
Brasilien und den 
Resultaten ihrer 
Betriebsamkeit aus 
den Amtsrelationen 
der k. k. 
Gesandtschaft am 
Hofe  Rio Janeiro... 
 

NARRATIVA 
CIENTÍFICA 

83 a 113 Não há 
tradução 

Zehn Jahre in 
Brasilien während 
der Regierung Dom 
Pedro's und nach 
dessen Entthronung: 
Mit besonderer 
Hinsicht auf das 
Schicksal ... 
 

NARRATIVA — 58, 79, 87, 89, 
359 até 368, 
467 e 468. 

Seidler, Carl 
Friedrich 
Gustav 

Brasiliens kriegs-und 
revolutionsgeschichte 
seit dem jahre 1825 
bis auf unsere zeit. 
 

NARRATIVA — 44, 45, 126, 
128, 129, 182, 
212 e 213. 

Spix, Johann 
Baptist von 

Reise in Brasilien in 
den Jahren 1817-
1820 (mit Martius, 
Carl Friedrich Phillip 
von). 

NARRATIVA 2a Parte do 
1o Vol. 
(capt1)96, 
105, 114, 
118 a 120, 
123, 132. 
(capt2) 
146 e 147 
 

48, 54, 66 

Trachsler, 
Heinrich 

Reisen, Schicksale 
und tragikomische 
Abenteuer eines 
Schweizers während 
seines Aufenthaltes 
in den verschiedenen 
Provinzen 
Südamerikas... 

NARRATIVA 
AVENTURESCA 

75, 77, 99, 
100, 136, 
142 e 143. 

Não há 
tradução. 
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Reisen durch 
Südamerika. Mit 
zahlreichen 
Abbildungen in 
Holzschnitt und 
lithographirten 
Karten. (erster und 
zweiter Band). 
 

NARRATIVA 69 a 73, 
114 a 116, 
137 a 140, 
155, 171 a 
174, 176 a 
192. 

Não há 
tradução. 

Tschudi, 
Johann Jakob 
von 

Reisen durch 
Su ̈damerika. Mit 
zahlreichen 
Abbildungen in 
Holzschnitt und 
lithographirten 
Karten. (dritter und 
vierter Band). 

NARRATIVA 82, 83, 86, 
87, 93, 94, 
105, 116, 
124 a 139, 
146, 147, 
160, 171 e 
181. 

15,16, 19, 24, 
36, 48, 49, 50, 
52, 55 a 61, 67, 
76, 84 e 92 
(refere-se às 
páginas da 
tradução de 
parte o terceiro 
tomo) 
 

Brasiliens 
gegenwärtiger 
Zustand und 
Colonialsystem : 
besonders in Bezug 
auf Landbau und 
Handel: Zunäscht für 
Auswanderer. 
 

NARRATIVA 14, 19, 89, 
101 a 122, 
136 a 142. 

90 a 107 Weech, Josef 
Friedrich von 

Reise uber England 
und Portugal nach 
Brasilien und den 
vereinigten staaten 
des la-plata-stromes 
wahrend den jahren 
1823 bis 1827. 

NARRATIVA 1a. Parte: 
299, 332, 
343, 359 e 
364. 
2a. Parte: 
6, 11 a 14, 
19, 20, 33, 
34, 40, 80 
a 102. 

Não há 
tradução 
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TABELA 4 

 

Profissão do viajante, período e motivo da vinda. 

 

VIAJA�TES PROFISSÃO PERÍODO �O 
BRASIL 

MOTIVO DA 
VI�DA 

Adalbert von Preussen 
(1811 – 1873) 
 

Militar 1842 – 1843 — 

Bibra, Ernst F. von 
(1806 – 1878) 
 

Naturalista e escritor 1849 - — — 

Binzer, Ina von 
(1856 – 1916) 
 

Professora 1881 – 1884 Trabalhar. 

Bösche, Eduard 
Theodor. 
(1807 – 1875) 
 

Militar (mercenário) 1824 – 1833 Trabalhar no exército 
brasileiro 

Burmeister, Hermann 
(1807 – 1892) 
 

Professor/ 
Naturalista 

1850 – 1852 Pesquisar 

Canstatt, Oscar 
(1842 – 1911) 
 

— 1868 – 1871/ 1874 – 
1877 

— 

Ebel, Ernst 
 

— 1824 - — — 

Freyreiss, Georg W. 
(1789 – 1825) 
 

Naturalista 1813 – 1815 Pesquisar 

Hörmeyer, Joseph 
(1824 – 1873) 
 

Jornalista (militar ) 1851 – 1854 Trabalhar no exército 
brasileiro 

Kerst, Samuel G. 
(1804 – 1875) 
 

Militar 1826 - — Trabalhar no exército 
brasileiro 

Koseritz, Carl von 
(1830 – 1890) 
 

Militar/ Jornalista 1851 – 1890 Trabalhar no exército 
brasileiro 

Leithold, Theodor von 
(1771 – 1826) 
 

Militar 08/10/1819 – 1820 Trabalhar numa 
fazenda de café. 

Mansfeldt, Julius 
 

Militar e mercenário 1826 - — — 

Maximilian, Prinz 
Wied-Neuwied 
(1782 – 1867) 

Príncipe/ naturalista/ 
etnógrafo 

1815 – 1817 — 
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Meyen, Franz J. F. 
(1804 – 1840) 
 

Botânico — pesquisar 

Pfeiffer, Ida 
(1797 – 1858) 
 

Viajante/ escritora 15/09/1846 – 1847 Conhecer o mundo 

Pohl, Johann E. 
(1782 – 1834) 
 

Naturalista/ botânico 4/11/1817 – 
28/02/1821 

— 

Rango, Friedrich 
Ludwig von 
(1794 – 1861) 
 

Militar 07/10/1819 – 1820 — 

Rugendas, Johann M. 
(1802 - 1858) 
 

Pintor 1821 – 1825 Desenhista para uma 
expedição 

Schäffer, Ritter (von) 
(1779 - 1836) 
 

Militar 1818/1821-1822 Trabalhar no governo 
brasileiro. 

Scherzer, Karl von 
(1821 – 1903) 
 

Pesquisador 5 a 31 de agosto de 
1857 

Acompanhar a 
expedição Novara 
como relator. 
 

Schlichthorst, Carl 
(1795 - —) 
 

Militar (mercenário) 23/09/1825 – 18— Trabalhar no exército 
brasileiro 

Schlosser, Wendelin 
(1806 - —) 
 

— 02/02/1828 – 
12/02/1829 

Buscar um trabalho. 

Schreibers, Karl F. A. 
von 
(1775 – 1852) 
 

Zoólogo/ naturalista — — 

Seidler, Carl F. G. Militar (mercenário) 27/02/1826 – 1835 Trabalhar no exército 
brasileiro 

Spix, Johann B. von 
(1781 – 1826) 
 

Naturalista 4/11/1817 – 
16/04/1820 

Pesquisar 

Trachsler, Heinrich 
(1811 – 1868) 
 

Militar (mercenário) 02/04/1828 - — Buscar um trabalho. 

Tschudi, Johann. J. 
von 
(1818 – 1889) 
 

Naturalista/ 
embaixador 

1857 – 1868 Políticos 

Weech, Josef F. von 
(1792 – 1837) 

Agrônomo/ militar 1823 – 1827 Trabalhar como 
agricultor. 

 


