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RESUMO 

 
A representação da paisagem brasileira das primeiras décadas do século XIX configurou-se como um importante tema para a construção da identidade imagética do Império; inserido neste corpus iconográfico, destaca-se a produção de viajantes europeus que, sob as mais distintas insígnias, relataram à bico de pena, aquarelas e tintas, as mudanças na colônia recém alçada à condição de sede do Império português. Esta produção pictórica auxiliou na construção do que se convencionou como paisagem urbana brasileira do Oitocentos, permeou pelos estudos e foi consolidada e legitimada pela historiografia ao longo da primeira metade do século XX. Esta dissertação propõe analisar as representações iconográficas da paisagem urbana das províncias de Pernambuco, da Bahia e do Grão-Pará realizadas no primeiro quartel do século XIX por dois viajantes ingleses: William John Burchell e Charles Landseer.  Pretende-se observar nas perspectivas que se abrem a partir da leitura que os manuseios dessas imagens oferecem, o vislumbre de uma via de acesso distinta para interpretar o complexo quadro da paisagem urbana das vilas e cidades brasileiras da primeira metade do século XIX. Membros da Missão Diplomática Inglesa, chefiada por Sir Charles Stuart e cujo objetivo era a negociação do reconhecimento por parte de Portugal do recente império brasileiro, foram designados a retratar e documentar o trajeto em solo brasileiro da comitiva. A análise fundamentou-se na revisão bibliográfica, com enfoque na problematização do material iconográfico produzido por Burchell e Landseer como fonte historiográfica sobre o assunto e na análise da iconografia elencada por meio de sua leitura formal e interpretativa.  O material iconográfico revela transformações históricas vividas pela sociedade ao qual pertence; contudo, há mais neste discurso: obras de arte não são espelho, nos transmitem aspectos da realidade a partir de estratagemas: ora deslocando ou desfocando elementos, ora redimensionando aspectos do real. Investidas de caráter documental desde a sua produção, a obra dos dois viajantes relativas às paisagens urbanas das províncias mostrou-se permeada por esquemas figurativos, cujo emprego adiciona camadas de significação ainda pouco exploradas.  
                                                                                        
Palavras-chaves: Representações. Viajantes. Iconografia. Paisagem urbana. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The representation of the Brazilian landscape of the early nineteenth century set up as an important issue for the construction of imagery identity of the empire; inserted in this iconographic corpus, there is the production of European travelers who, under the most distinctive insignia, reported to pen and ink, watercolors and inks, changes in the colony just heave the seat condition of the Portuguese Empire. This pictorial production helped in the construction of what is as Brazilian urban landscape of the nineteenth century, permeated the studies and has been consolidated and legitimized by historiography during the first half of the twentieth century. This thesis aims to analyze the iconographic representations of the urban landscape of the provinces of Pernambuco, Bahia and the Gão-Para held in the first quarter of the nineteenth century by two English travelers: William John Burchell and Charles Landseer. It is intended to observe the perspectives that open from reading the handlings of these images offer the glimpse of a different approach for interpreting the complex picture of the urban landscape of Brazilian towns and cities in the first half of the nineteenth century. Members of the Diplomatic English Mission, headed by Sir Charles Stuart, whose goal was the negotiation of the recognition by Portugal of the recent Brazilian Empire, were designed to depict and document the path on Brazilian soil of the entourage. The analysis was based on the literature review, focusing on questioning the iconographic material produced by Burchell and Landseer as a historiographical source on the subject and analysis of iconography selected through formal and interpretative reading. The iconographic material reveals historical transformations experienced by the society to which it belongs; however, there is more in this speech: works of art are not mirror, give us aspects of reality from stratagems: either shifting or blurring elements, now resizing aspects of the real. documentary character of investees from its production, the work of two travelers on urban landscapes of the provinces proved to be permeated by figurative schemes whose job adds layers of meaning still little explored.        
Keywords: Representations. Travelers. Iconography. Urban landscape. 
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 Quem retrata, a si mesmo se retrata. Por isso, o importante não é o modelo, mas o pintor, e o retrato só vale o que o pintor valer, nem um átomo mais. 

José Saramago, Manual de Pintura e Caligrafia, 1977, p. 79.  
 
O artesão ao iniciar o preparo da madeira, deveria eleger dentre espécies de pinus e cerejeira 

uma peça de dimensões e densidade favoráveis; escolhida, receberia uma camada de goma laca ou 
indiana e, seca, pacientemente lixada. Uma faca poderia ser utilizada para marcar as linhas mais 
finas do desenho; as goivas serviriam para produzir sulcos profundos e os formões retirariam áreas 
generosas da madeira. 

A imagem original apresenta uma exótica paisagem2: um casario caiado, uma costa litorânea 
acidentada e uma profusão de coqueiros competem pela atenção do observador em meio à um 
colorido estranho (que não será reproduzido) e uma luz intensa (que será comumente exacerbada 
pelos sulcos das ferramentas). 

Até o instante em que pousam na oficina do artesão, estas imagens a serem replicadas 
fizeram uma longa travessia, foram concebidas, em sua forma final ou em esboços, abaixo da linha 
do Equador e banhadas pela luz dos Trópicos.   

Paisagens geralmente não presenciadas in loco pelo artista gravador são constantemente 
reproduzidas pelo mesmo. Enquanto transfere a imagem para a matriz em madeira, se pergunta 
como reproduzi-la, quais elementos destacará. Essas matrizes pictóricas que dão suporte a um sem-
fim de reproduções são, sobretudo, imagens viajantes3. 

Imagens cujo conteúdo era, muito vezes, ocupado por belos panoramas, como já evidencia 
o título desta dissertação; como plano de fundo para uma cena ou protagonizando a obra de arte, 
                                                 
2 Utiliza-se nesta dissertação o termo genérico paisagem no sentido de designar vistas de cidades e seus arredores em tomadas panorâmicas e amplas. Para designar tomadas de cenas internas à malha urbana, utilizaremos o termo veduta. 
3 Toma-se como analogia às imagens viajantes aqui propostas, o conceito que permeará a tese de George Dantas, o de leituras viajantes. Em Dantas (2009) as leituras são viajantes pois foram concebidas em trânsito e, imersas em uma categoria literária própria, são lidas mediante lentes diversas, contudo, são leituras que também viajam, temporal e geograficamente, tal como as imagens nesta dissertação. 
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a porção urbana do território brasileiro será largamente representada. Os matizes imaginários – 
metáfora que serve de premissa para as discussões aqui propostas - como em toda representação 
do real, seriam inevitáveis. 

Enfastiado pelo longo trajeto em meio ao anil do Atlântico, o viajante4 enfim divisa os 
primeiros tons da vegetação tropical. A viagem iniciada há pelo menos seis semanas, poderia se 
estender por nove, caso a embarcação atracasse em portos intermédios nos arquipélagos ao longo 
do caminho. 5  Os mesmos ventos alísios que empurraram até então as velas da embarcação 
ondulam, agora, a baía da Guanabara, “transmitindo um tom violáceo”6 ao envolver as serras e 
suas sombras que “parecem riscadas de rosa e púrpura”7. O viajante francês Auguste de Saint-
Hilaire, em passagem pelo Brasil em 1822, afirmaria que não havia nada no mundo mais belo que 
os arredores do Rio de Janeiro8. Do fascínio pelos matizes celestes ao arrebatamento produzido 
pelas espécies botânicas, “tão antigas quanto o mundo”9, Saint-Hilaire produz, assim como outros 
viajantes, notas que embasarão o corpus informativo sobre o Brasil do século XIX. Se nos relatos 
de Daniel Kidder e James Fletcher a mesma baía imergia em um “perpétuo verão”10, o viajante 
inglês Richard Burton atribuía-lhe um esmalte semelhante, de “perpétua primavera”11, epítomes do 
permanente arrebatamento produzido pela paisagem tropical, tentativas de descrever suas 
impressões dos primeiros vislumbres brasileiros. 

Passado a surpresa inicial, o viajante, mergulhado na balbúrdia do porto, logo veria de perto 
o casario que ao longe tingia em opala e granada12 o denso tom de verde da mata. Hospedado em 
pequenas pensões, poderia enfim avistar a cidade e suas cercanias, imerso em sua malha edificada. 
Em muitos relatos, a ilusão edênica desvanece-se ao esquadrinhar as ruas e adentrar em suas 
edificações. Noutros, a arquitetura brasileira muitas vezes será elogiada quando observada sob a 
                                                 
4 A definição “viajante” empregada é ciente das generalizações que podem ocorrer quando inseridos elementos de realidades e anseios distintos em um mesmo  grupo. 
5 LEITE, Joaquim da Costa. O transporte de emigrantes: da vela ao vapor na rota do Brasil, 1851-1914. Análise Social, p. 741-752, 1991. O transporte em longas distâncias a vapor só teria início na década de 1870 e, mesmo assim, de custo oneroso. 
6  BIARD, François Auguste. Dois anos no Brasil. Companhia Editora Nacional, 1941.  Disponível em <http://www.brasiliana.com.br/obras/dois-anos-no-brasil/pagina/144/texto > P. 141. 
7 BURTON, Richard Francis . Viagens aos planaltos do Brasil - Tomo I: Do Rio de Janeiro a Morro Velho. Companhia Editora Nacional, 1941. Disponível em: <http://www.brasiliana.com.br/brasiliana/colecao/obras/123/viagens-aos-planaltos-do-brasil-tomo-i-do-rio-de-janeiro-a-morro-velho> . Acesso em: 11 de set. de 2014. p.57. 
8 SAINT-HILAIRE, A. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo – 1822. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p.18. 
9 Ibidem, p.19. 
10 KIDDER, Daniel P.; FLETCHER, James C. O Brasil e os brasileiros. 2 vols. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941, p.02. Disponível em: http://www.brasiliana.com.br/obras/o-brasil-e-os-brasileiros. Acesso em: 11 set.2016. 
11 BURTON, 1941, p. 57. 
12 BURTON, 1941, p.57. 
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ótica do exótico e pitoresco, em especial pelos exemplares de suas “deliciosas casas de campo”, 
que circundavam a área urbana das cidades como o Rio de Janeiro.13 

Esta paisagem vista muitas vezes por contrastantes lentes, foi representada pelos viajantes, 
tomaram forma em prosaicos diários, longas missivas e tratados científicos; algumas esquecidas 
por entre correspondências cotidianas e outras se tornariam afamadas publicações.   

Houve, nos estudos a respeito da historiografia acerca dos cronistas estrangeiros, esforços 
em abarcar os viajantes em um mesmo grupo, na tentativa de lê-los sob uma mesma lente 
homogeneizadora. Entretanto, esta categoria é constituída por indivíduos que traziam consigo 
diferentes bagagens. Rápidas impressões tomadas a bordo de navios ou breves estadias14  pousam 
ao lado de relatos tecidos em longos períodos percorrendo as terras brasileiras15.  Os objetivos e 
motivações das viagens também variam muito: de contrato como naturalistas à serviço de Coroas 
e príncipes, de militares e diplomatas em missões oficiais/institucionais a artistas. 

A aparente homogeneidade dos discursos será ressaltada à medida em que os relatos foram 
instrumentalizados como fontes históricas por autores fundamentais para a formação do chamado 
pensamento social brasileiro, como Gilberto Freyre 16 , Caio Prado Jr. 17 , Sérgio Buarque de 
Holanda18, Câmara Cascudo 19 e Robert C. Smith20 já no século XX. Embora tenham se utilizado 
das fontes viajantes como documento, apenas distinguem os relatos “confiáveis” daqueles 
“inverossímeis”,  não discutindo as divergências de naturezas deste universo.21 Lê-los em separado 
ajuda-nos a entender como esses viajantes de profissões, anseios e nacionalidades diversas 
auxiliaram na criação de uma iconografia específica do Brasil na Europa. 

                                                 
13 GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956, p.55. 
14 O viajante inglês James Justinian Morier permanece pouco mais de 15 dias no Rio de Janeiro. Cf. FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Viajantes estrangeiros no Rio de Janeiro joanino. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, p. 122-123. 
15 O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, i.e, permaneceu em viagem pelo Brasil ao longo de seis anos, três anos a mais que o diplomata e explorador inglês Richard Burton. 
16 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 49ª Ed. São Paulo: Global, 2004. 
17 PRADO JUNIOR, Caio.  Formação do Brasil Contemporâneo : colônia. 12. ed. São  Paulo: Brasiliense, 1972. 
18 HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo, Cia das Letras, 1999. 
19 CASCUDO, Luís da Câmara: História da Alimentação no Brasil. Belo Horizonte, Itatiaia; São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1983. 
20 SMITH, Robert C. A arquitetura civil do período colonial. In: Arquitetura Civil I. Textos Escolhidos da Revista do IPHAN. São Paulo: FAUUSP e MEC-IPHAN, 1975. 
21 Esta problematização dos limites e possibilidades da produção textual e iconográfica dos viajantes como fonte histórica se dará, principalmente, a partir dos anos 1990, com trabalhos seminais como o de Belluzzo (1999) e Valeria Salgueiro (1995). 
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As impressões não ficariam restritas aos relatos textuais, as “cores nacionais”22 também 
tingiriam representações pictóricas, em telas à óleo, desenhos a crayon ou céleres aquarelas; fizeram-
se circular e contam sobre o Brasil para o ávido público europeu. Suas reproduções, tintas pelos 
cálidos verdes e azuis esmaecidos da paleta europeia e rearranjadas em uma composição pitoresca 
aos moldes românticos, voltaram ao local de origem. Ao longo do século XIX, encontraram espaço 
por entre publicações em forma de diários de viagem, jornais e folhetins, até mesmo no interior 
das residências mais abastadas, estampando papeis de parede ao florescer palmeiras em meio aos 
austeros móveis; seriam também impressas em outra dimensão àquela do papel, são paulatinamente 
gravadas no imaginário coletivo brasileiro relativo às nossas cidades antigas.  

Esta produção imagética auxiliou na construção do que se convencionou como paisagem 
urbana brasileira do Oitocentos. Essa “gravura matricial” das representações do urbano no Brasil, 
permeou os estudos e foi consolidada pela historiografia ao longo da primeira metade do século 
XX, foi cunhada, como se observará nos capítulos posteriores23, a partir de um corpus iconográfico 
conhecido e em meio a tantos outros, legitimado pelos que o manusearam.  

O maior nome que ronda este grupo de imagens é o do artista francês Jean Baptiste Debret, 
integrante da Missão Artística Francesa que aportou na Baía de Guanabara em 1816. Como pintor 
imerso na Corte, suas pinturas oficiais eram pinceladas de acordo com a rígida estrutura 
compositiva do neoclássico. No entanto, são seus Brasis dos almanaques compostos por uma visão 
edulcorada das paisagens urbanas e das práticas sociais que nelas eram estabelecidas24 , que foram 
posteriormente instrumentalizados como um ideário de Brasil do início do século XIX. A divisão 
de seu esforço em documentar sua passagem pelo Brasil remete muito mais ao trabalho de um 
naturalista romântico do que sua faceta de artista neoclássico: Após retorno à Europa, Debret 
publicou em Paris três tomos de sua estadia no Brasil, entre 1834 e 1839. Os 26 fascículos foram 
divididos em três temas: no primeiro, índios e a natureza; no segundo, os povos africanos e a 
escravidão são temas predominantes e no terceiro, a vida da corte e paisagens urbanas. Ao elaborar 
sua narrativa descritiva do Brasil, as imagens reproduzidas são de grande poder narrativo, nas 
palavras de Valéria Lima: 
                                                 
22 BURTON, R. Viagens aos planaltos do Brasil - Tomo I: Do Rio de Janeiro a Morro Velho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941, p.57.  
23 O capítulo 2 tratará desse tópico com maior profundidade. 
24 Longe de intentar adentrar nas discussões sobre a obra de Debret, deve-se observar que, anteriormente a sua chegada em terras brasileiras, em março de 1816 como integrante da Missão Artística Francesa, Debret era um pintor neoclássico, primo de Jacques-Louis David e simpatizante das causas revolucionárias francesas. Fugindo da opressão napoleônica, Debret chega ao Brasil e encontra-se imerso em sociedade que trai grande parte dos seus ideais iluministas. Como Rodrigo Naves observa em A Forma Difícil(1996): “São sobretudo os desenhos realizados para compor futuramente a Viagem pitoresca e histórica ao Brasil – ao menos parte significativa deles – que revelam o esforço de Debret para ultrapassar seu dilema brasileiro, fazendo uma arte que mantivesse um vínculo com a realidade do país, sem perder de vista a dimensão crítica da postura ética neoclássica.” (NAVES, 1996, p. 72). 
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Ao invés de toma-las como dados que ilustram uma experiência de viagem [..] Debret elabora um pensamento a respeito do Brasil e autoriza suas imagens a falar a esse público, a partir de suas reflexões.   Assim, não é simplesmente um trajeto ou uma estada o que estará a descrever, mas um projeto intelectual a respeito da marcha da civilização no Brasil25. 
Outro nome que ajudou a compor essa matriz pictórica foi o artista Johann Moritz 

Rugendas, cuja obra Voyage Pittoresque dans le Brésil (Viagem Pitoresca através do Brasil), publicada em 
1835, é fruto de sua primeira passagem pelo Brasil; em 1822, o jovem artista chegou ao país como 
membro da expedição do barão Georg Heinrich Von Langsdorff. Embora as pranchas de sua obra 
venham estampadas com o termo dessiné d’après nature26, Rugendas representou a paisagem brasileira 
seguindo fielmente os cânones da pintura vigente e, como atesta a observação de seus esboços in 
loco e as versões finais das litogravuras que acompanham o livro, pode-se afirmar que neste ínterim, 
as representações foram seguramente manipuladas.  
 Ao gravar a paisagem brasileira em pedra para o Voyage..., avivou-se as nuances pitorescas 
que estavam impregnadas em seus esboços. A tarefa, que pode ter sido realizada por um gravador- 
tal como o apresentado ao iniciar o capítulo - ou pelas próprias mãos do artista viajante, trouxe 
nestas novas adições florestas muito mais imponentes e de uma profusão ordenada, vistas urbanas 
em perspectivas mais aéreas, arquitetura como composição e servindo às vezes de enquadramento; 
são cenas nas quais a paisagem é retratada como uma convergência de elementos-chave: a 
topografia, a vegetação específica e a morfologia de cada região compunham a expressão de uma 
paisagem27, aos moldes do que Humboldt preconizava.  
 Esta releitura e adição nas paisagens não é privilégio das matrizes pétreas de reprodução 
para a obra de Rugendas: muitas vezes respostas a uma exigência do mercado editorial, para atender 
ao gosto do europeu ávido pela exoticidade tropical, tão em voga aos finais do XVIII e início do 
XIX, a paisagem foi montada então a partir de  padrões impostos à realidade que se almejava 
representar, no intuito de transferí-la para o suporte no qual a obra de arte repousará,  tentando 
explicá-la , mediando a sua percepção e, muitas vezes, procurando orientar inclusive, a resposta 
dada por quem observa a obra 28 . O emprego destes padrões – aos quais Ernt Gombrich 

                                                 
25 LIMA, Valéria. J.- B. Debret, historiador e pintor: a viagem pitoresca e historica ao Brasil (1816-1839). Campinas: Editora Unicamp, p.35. 
26. Um desenho ao natural é baseado em um modelo vivo ou desenhos e sítios reais. Cf. ROSSI, Elvio Antônio. "Encontro de Índios com Viajantes Europeus", de Rugendas: um exemplo da idealização do Brasil pelos artistas viajantes. HACER - História da Arte e da Cultura: Estudos e Reflexões, Porto Alegre, 2016. Disponível em: <http://www.hacer.com.br/#!rugendas/qtehr>. Acesso em: 21 abr. 2016. 
27 DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Rugendas e o Brasil. São Paulo: Capivara, 2002, p.248. 
28 A discussão a respeito das eleições de temas que exaltassem a exoticidade da paisagem tropical brasileira e das mudanças de disposição dos objetos representados entre o original e a gravura final é melhor trabalhada no capítulo 2 desta dissertação. Pode ser observada no trabalho dos artistas estudados na pintura a óleo de Charles Landseer, Interior Of A Brazilian Rancho In The Province Of Santo Paulo With A Travelling Merchant (Figura 115). 



28  

 

denominará schemata – é uma discussão que está no seio das indagações desta pesquisa. Entender 
que quaisquer representações artísticas são produzidas a partir de uma série de schemas é 
fundamental para empregar estas imagens como fontes. 

A superfície homogênea deste corpus narrativo ao mesmo tempo que desfoca representações 
mais singulares da paisagem brasileira das regiões que conformavam o império, também sombreia 
registros de viajantes ocultos, por razões diversas, e ou pouco analisados. Inserido neste grupo de 
relatos menos conhecidos, a dissertação pretende iluminar as obras de dois viajantes britânicos, 
William John Burchell e Charles Landseer. Integrantes da comitiva chefiada por Sir Charles Stuart, 
aportada no Brasil em 1825, cujo objetivo era a negociação do reconhecimento, por parte de 
Portugal e da Grã-Bretanha, do recém-independente Império do Brasil, Landseer e Burchell 
deixariam uma vasta obra que representaria com acuidade a conformação urbana e as tipologias 
edilícias do Brasil Império. De formações acadêmicas diversas, as obras colocam em cena outras 
chaves para a leitura da cidade brasileira.  

O conjunto de desenhos da paisagem brasileira realizados por Landseer e parte do trabalho 
de Burchell foram confiscados por Stuart como documentação da missão, permanecendo quase 
intocados até 1924 quando descobertos pelo historiador brasileiro Alberto Rangel no castelo inglês 
de Highcliffe, pertencente à família Stuart29. Adquirido pelo colecionador Guilherme Guinle, o 
Álbum Highcliffe permaneceria em sua coleção longe dos olhos do público durante três décadas, até 
a publicação, em Paris, do livro A muito leal e heroica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro (1965). Em 
1972, foi lançado, agora no Brasil, o álbum intitulado Landseer e, na década de 1990, ganharia novas 
luzes de análises pela obra O Brasil dos Viajantes30, de Ana Maria Belluzzo.  

A figura de Burchell, salvo algumas menções em outros relatos de viajantes, torna-se 
pública aos brasileiros somente na década de 1960, pelo esforço do historiador Gilberto Ferrez e 
de sua obra publicada, pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, O Mais Belo Panorama do Rio 
de Janeiro, composta do panorama de oito pranchas relativos à cidade carioca e, já na década de 1980 
do livro O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico Willian John Burchell, 1825-1829, composto por 
250 desenhos de temática brasileira na qual Ferrez lança luz em definitivo ao trabalho do viajante 
e abre vereda para estudos posteriores. 

Ao desviarmos o olhar para a produção de ambos os viajantes nos permitimos vislumbrar 
novas peças deste jogo de espelhos da construção icônica das cidades brasileiras. Suas obras são 
um exemplo do conjunto de imagens relativas à iconografia dos viajantes que permaneceu menos 
                                                 
29 FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico Willian John Burchell, 1825-1829, Fundação Moreira Salles, 1981. 
30 BELLUZZO, A. M. M. O Brasil dos Viajantes. São Paulo: Metal Livros/ Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 
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conhecida; por outro lado, o alcance de seu repertório não permeou e influenciou nosso imaginário 
de paisagem colonial ao longo da história, como fariam as aquarelas de Debret  ou as litogravuras 
de Rugendas, que fundamentariam o imaginário sobre o Brasil, tanto na Europa como, 
consequentemente, rebatidos em nossa própria historiografia do tema. 

Pintores associados à Missão Diplomática Inglesa Landseer e Burchell foram designados a 
retratar e documentar os trajetos em solo brasileiro da comitiva. Para além das bucólicas imagens 
do Rio de Janeiro, o corpus iconográfico produzido por Landseer e Burchell representaria núcleos 
urbanos ainda pouco explorados. Estas “outras paisagens”, tomadas nas cidades representadas em 
suas incursões pelas províncias da porção norte do Brasil são os objetos que o presente estudo se 
propõe a analisar. Ao abandonar a noção ingênua de neutralidade de discurso dessas imagens e 
reafirmando o valor destas como documento de representações visuais da paisagem urbana, a 
descoberta de projeção de gostos, preconceitos e discursos dos mais variados incidentes nestas 
imagens, revelam-nas produtos culturais de uma época, revestindo-as de um sentido histórico. 

O objetivo da dissertação, portanto, é analisar a produção iconográfica dos dois viajantes, 
contribuindo assim para a construção de uma visão mais complexa das paisagens urbanas brasileiras 
do Oitocentos. Busca, ao longo dos capítulos, responder a alguns objetivos específicos. Em 
primeiro lugar, discutir o papel da iconografia viajante na construção da historiografia urbana do 
Oitocentos. Em seguida, analisar o uso de modelos de representação (esquema) sistematizando que 
elementos da realidade foram percebidos e fixados, auxiliadores na construção da imagem final da 
urbe na obra dos dois artistas e, por fim, identificar recorrências e singularidades na representação 
da cidade e da arquitetura na produção iconográfica compulsada. 

Manipular essas imagens como fonte implica, também, confrontar as limitações da 
documentação primária das representações [descritivas e ou gráficas?] do Brasil urbano do 
Oitocentos. Muitas cidades centrais não detêm outras descrições de sua conformação urbana das 
que encontramos em viajantes como Auguste de Saint-Hilaire ou Richard Burton; núcleos urbanos 
da província do Grão-Pará nasceram e feneceram sem possuírem outras descrições pictóricas se 
não as produzidas por Burchell e mesmo ele retratou apenas os núcleos próximos aos cursos dos 
afluentes de rios que se ligavam ao seu destino final: Belém do Pará. Como únicas fontes conhecidas 
de determinados períodos e certos trechos do território brasileiro, a força de suas páginas tornam-
se quase imperiosas. 

Esses trechos “desprovidos” de representações pictóricas são, na verdade, extensas áreas 
do país, pontilhadas por inúmeras cidades que, se à primeira vista não foram núcleos importantes 
no contexto econômico e administrativo das primeiras décadas do império, não possuem menos 



30  

 

importância na composição do quadro urbano do país. A paisagem urbana brasileira é composta 
de sítios de conformações distintas: das cidades de núcleos iniciais murados, como Salvador e o 
Rio de Janeiro, às urbes remodeladas por agentes externos à relação luso-brasileira, como Recife, 
passando por agrupamentos urbanos criados a partir de destacamentos militares, como Porto 
Nacional.  

Esta imagem final da urbe colonial homogeneizou núcleos urbanos de diferentes tradições 
construtivas e que passaram por divergentes ciclos econômicos, reforçando tipologias que, embora 
fossem encontradas na maioria das cidades brasileiras à época, não abarcaria outras provenientes 
de diferentes contextos geográficos e sociais.  

Landseer, durante os dez meses em que esteve no país, entre 1825 e 1826, visitou, a bordo 
do HMS Diamond, as províncias do nordeste e do sul do país. Antes, adentrou pelas províncias de 
São Paulo e Rio de Janeiro e sua obra, composta por mais de 200 desenhos e aquarelas, ilustram 
com tons pitorescos as paisagens urbanas.  Iniciada no Rio de Janeiro, ao lado de Landseer e Sir 
Charles Stuart, a viagem de Burchell logo foi empreendida só, a partir do trecho entre Santos e São 
Paulo. Não por coincidência são destas localidades suas últimas aquarelas de ares academicistas, 
com o emprego de aquarelas. Ao percorrer as províncias de Minas, Goiás e Grão-Pará – esta última 
o recorte geográfico de análises mais profundas propostas pela dissertação – o naturalista empregou 
esquemas representativos mais voltados aos seus anseios científicos: seu itinerário parece 
comprovar tal anseio, pois entre 1827 a 1829, Burchell viajou através das vias hidrográficas do 
Grão-Pará até desembocar em Belém.  

A delimitação espacial e o recorte histórico desta dissertação compreendem o trajeto dos 
dois viajantes pelas províncias do Norte. O Brasil encontrado pela Missão Diplomática Inglesa 
estava distante de ser considerado um território homogêneo e unificado. Após o retorno da Corte 
para Portugal em 1821, um intenso período de movimentos de resistência instaurou-se nas 
províncias brasileiras, deflagrados pela divergência de um considerável grupo de províncias com os 
rumos econômicos e políticos cada vez mais centralizadores.  

Nesse período, as províncias brasileiras, movidas pelos interesses constitucionalistas, tomaram rumos não unânimes. Pernambuco optou pela autonomia interna; Bahia, Pará, Maranhão e Piauí alternavam-se em seus intentos, às vezes unindo-se às Cortes; São Paulo e Minas Gerais apoiavam o Rio de Janeiro, mas não acatavam à condição fiscal. Havia, ainda, os que adotavam uma postura marginal, em função do isolamento ou da distância, a exemplo de Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul31 

                                                 
31 DUARTE, José Lins; ROSAS, Suzana Cavani. Províncias do norte brasileiro em movimento: motivações, debates e embates dividindo o Império Revista FSA, Teresina, v. 10, n. 3, Jul./Set. 2013, p.100. 
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Dos desenhos de Charles Landseer, tomados entre os anos de 1825-1826, foram elencados 
para análise mais aprofundada aqueles relativos às paisagens urbanas das províncias de Pernambuco 
e da Bahia. Landseer e Sir Charles Stuart chegaram à Pernambuco em 1825, em meio ao desenrolar 
dos acontecimentos posteriores à Confederação do Equador, ocorrida meses antes.  

Em relação à Burchell, observa-se imagens elencadas das páginas de seu sketchbook 
referentes à província do Grão-Pará, trajeto iniciado em 1827 e só concluído em 1829. A respeito 
das ligações entre o Grão-Pará e o governo do Rio de Janeiro, o viajante Daniel Kideer, na década 
de 1840, trará a representação destas linhas de comunicação em sua obra, que estará alinhada aos 
relatos de outros viajantes em relação ao norte: 

Até o ano de 1839, jamais existira qualquer meio de comunicação rápida e regular entre a Capital e as regiões afastadas do Império, especialmente as do extremo norte. Poucas eram as casas comerciais do Rio de Janeiro que mantinham correspondentes nos portos situados além de Pernambuco, e, não raramente, notícias políticas do Maranhão e do Pará chegavam à Corte, via Grã-Bretanha ou Estados Unidos, em tempo mais curto que se enviadas diretamente.32 
 

Ao ultrapassar o papel meramente ilustrativo comumente relegado ao documento pictórico 
nos estudos históricos relativos à Arquitetura e ao Urbanismo e trazer à discussão seu valor como 
fonte documental – para além das discussões a respeito da acuidade ou de interferências na 
apreensão da realidade – busca-se, ao longo da dissertação,  apresentar a alternativa do manuseio 
de imagens no intuito de engendrar novas tramas e discussões a respeito da cidade, neste caso em 
específico, a urbe oitocentista brasileira. 

Pretende-se observar nas perspectivas que se abrem a partir da leitura que o manuseio 
dessas imagens oferece, o vislumbre de uma via de acesso distinta para interpretar o complexo 
quadro da paisagem urbana das vilas e cidades brasileiras da primeira metade do século XIX.  O 
enfoque neste recorte geográfico das províncias do norte não perde de vista a contribuição desta 
leitura do recorte para os estudos da paisagem da cidade tradicional brasileira como um todo, pois 
como Burke discorre: 

A escolha de um exemplo individual a ser estudado em profundidade pode ser motivada pelo fato de representar a miniatura de uma situação que o historiador ou antropólogo já sabe (por outros motivos e com base em outras fontes) que é predominante33. 
 

                                                 
32 KIDDER, Daniel P.. Reminiscências de viagens e permanências nas províncias do norte do Brasil. Tradução de Moacir Vasconcelos. São Paulo: 1980. p. 17. 
33 BURKE, Peter. História e teoria social. São Paulo: Unesp, 2002. 
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O estudo deste corpus iconográfico é justificado pela importância da produção iconográfica 
dos viajantes na formação da historiografia, empregada por autores como Gilberto Freyre (2006), 
Carlos Lemos (1999) e Robert C. Smith (1975) ora para exemplificar tipologias arquitetônicas, ora 
para deslindar a compleição da urbe do Oitocentos, lendo-os como fontes documentais e, desta 
forma, reverberando todos os lugares-comuns com que a cidade e a arquitetura de traços antigos 
foram descritas.  

Dentre o que se é possível ver e o que é passível de leitura em uma obra de arte, por quais 
caminhos o pesquisador pode percorrer? Como ajudam a entender essa cidade – como 
materialidade concreta e como “conceito”? Como auxiliam na compreensão  da maneira como 
foram descritas depois? O material iconográfico revelará transformações históricas vividas pela 
sociedade ao qual pertence. Contudo, há mais neste discurso: obras de arte não são espelhos34, nos 
transmitem aspectos da realidade a partir de estratagemas: ora deslocando ou desfocando 
elementos, ora redimensionando aspectos do real. A significação e o conteúdo documental da obra 
de arte não pode ser apreendido fora do contexto ao qual ela se inseriu, quer seja das condições 
técnicas e econômicas ou de produção e reprodução. Ao investigar de forma crítica e à luz da 
história cultural urbana o que as pátinas de tinta compõem, levando em consideração não apenas 
as impressões que estão mais nítidas, como também as cores do tempo e os matizes das 
transposições geográficas e culturais que incorreram em sua superfície, novas camadas de 
significação podem ser reveladas. 

A metodologia baseia-se na leitura das imagens elencadas a partir de um roteiro pré-
estabelecido e na discussão sobre as representações, lugares e fundos comuns nos imaginários 
iluminados pelas análises das fontes catalogadas.  

 
 
Das partes da dissertação 

Assim, a presente dissertação parte, no capítulo 2, do manuseio da categoria artística da 
paisagem como suporte para a representação dos núcleos urbanos na iconografia. Na tentativa de 
traçar uma breve linha que aponte o surgimento da paisagem como categoria artística, sobremodo 
na pintura, procurou-se elencar os elementos auxiliadores na composição da arte de paisagem até 
o período histórico estudado, as primeiras décadas do século XIX. Observou-se que a paisagem 
urbana será apresentada com maior vigor a partir do Renascimento, O primeiro tópico do capítulo 
intenta responder como a paisagem urbana passou do centro das amareladas telas de Lorrain ao 
                                                 
34 GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusão, 2007, p.05. 
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revestimento sob o pálio da ciência dos artistas naturalistas.  O caminhar para a representação da 
paisagem neoclássica e romântica é uma discussão cara à pesquisa, uma vez que será na confluência 
dessas duas escolas artísticas que Landseer e Burchell terão suas formações como artistas 
desenhadas; faz-se importante entender as convenções figurativas desta transição de escolas 
artísticas, para entender com que cultura visual os dois viajantes miravam as cidades e a arquitetura 
brasileira. O tópico seguinte do capítulo inicia a discussão a respeito dos esquemas de representação 
da paisagem urbana:  a perspectiva a serviço da pintura da paisagem, dispositivos que interferiram 
na maneira de representação da paisagem pelos artistas, como o espelho de Claude, a câmara clara 
e a câmara escura; as matrizes figurativas que seriam empregadas pelos artistas do século XIX e as 
regras compositivas da paisagem convencionada ainda no século XVIII, grupo ao qual os viajantes 
estudados inserem-se.  

O terceiro capítulo aborda os empregos posteriores dessas fontes iconográficas na 
historiografia brasileira sobre a cidade do século XIX. Posteriormente, busca delinear um breve 
panorama da representação dos núcleos urbanos brasileiros no Oitocentos pelos viajantes 
estrangeiros. Ao se voltar às representações mais conhecidas e àquelas que compartilham com os 
dois viajantes estudados o mesmo recorte histórico de atuação, intenta-se responder as questões 
como: existe uma matriz de signos relativos à paisagem brasileira repetidos ao longo dos séculos? 
Quais aspectos morfológicos da urbe seriam amplificados em suas descrições? Quais elementos 
serão subtraídos de suas representações? Essa base de entendimento da produção de paisagens 
urbanas por viajantes será importante para a compreensão das similaridades e dessemelhanças da 
produção estudada diante deste conjunto de obras conhecidas.  

O quarto capítulo dedica-se a discutir a produção de William Burchell, relativa à paisagem 
brasileira, construindo uma narrativa que possa responder como a paisagem urbana será 
representada em sua produção artística. Em um primeiro tópico, aborda-se seus anos de formação: 
Burchell, ao contrário de outros viajantes, não possuía formação acadêmica nas Artes. Botânico 
por formação, inseria-se no grupo de naturalistas, corrente desenvolvida a partir das inovações das 
ideias científicas na época. Sua formação foi pontuada pelos estudos de topografia e de perspectiva 
e a adoção por parte do botânico de dispositivos ópticos como a câmara clara denotam seu 
conhecimento dos preceitos estéticos das correntes de pintura da época. Suas habilidades artísticas 
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serão observadas principalmente pelo avançado grau de detalhamento de seus desenhos, que fará 
autores como Bethell35 e Ferrez 36 

A produção pictórica de Charles Landseer é analisada no quinto capítulo. A sua formação 
acadêmica como aluno da prestigiada Royal Academy of London, situa-o como um dos primeiros 
viajantes ingleses de formação artística a aportarem no Brasil. Os novos schemas românticos podem 
ser observados na produção landseeriana? Teriam esses arranjos estilísticos moldado a sua maneira 
de representar a urbe brasileira? Parte-se, assim como no capítulo anterior, de uma visão de sua 
produção pelo Brasil como um todo - Rio de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo – e ao adentrar 
pelos caminhos marítimos utilizados por Landseer, responder às perguntas: como as cidades de 
Olinda e Recife e Salvador serão retratadas? Que elementos arquitetônicos serão realçados? 

Por último, o capítulo dedicado às considerações finais procura traçar diálogos com as duas 
produções viajantes: há semelhanças e divergências dentre as duas? Quais escolhas de 
representação foram individuais ou realizadas pelos schemas das escolas estilísticas? Embora a 
dissertação busque concentrar maiores esforços na tentativa de explicar porque as imagens de 
artistas como Landseer e Burchell não participaram ativamente da construção dessa imagem final 
da urbe brasileira do século XIX, também se cambia o olhar para entendermos por que, mesmo 
emudecidas durante largo período, elas foram resguardadas, pois, como Georges Didi-Huberman 
adverte:“ cada vez que depomos nosso olhar sobre uma imagem, deveríamos pensar nas condições 
que impediram sua destruição, sua desaparição. Destruir imagens é tão fácil, têm sido sempre tão 
habitual” 37. Caso não possuíssem valor – mesmo que apenas documental – seriam confiscadas 
como documentos oficiais por Sir Charles Stuart?   E qual o peso de suas “aparições” para a 
historiografia do tema, a partir de suas análises mais sólidas, a partir da década de 1990? 

Optou-se por realizar a leitura das paisagens produzidas pelos dois viajantes em dois níveis:  
No primeiro deles, encontram-se representações de movimentações anteriores à chegada dos 
viajantes nas cidades das províncias do norte, por acreditar que a construção do repertório 
imagético destas localidades influenciou a apreensão das vistas urbanas do norte; neste nível, tanto 
a leitura destas imagens quanto o desenvolvimento das ideias são manuseados em simultâneo. 

                                                 
35 BETHELL, Leslie. Dois artistas ingleses no Brasil: Charles Landseer 77 (1825-1826) e William John Burchell (1825-1830). Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro, v. 456, p. 77-87, 2012.  
36 FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico Willian John Burchell, 1825-1829, Fundação Moreira Salles, 1981 e FERREZ, Gilberto. O mais belo panorama do Rio de Janeiro: (1825) / William John Burchell ; texto de Gilberto Ferrez. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1966. 
 
37 DIDI - HUBERMAN,  G .  Quando as imagens tocam o real.  Pós , Belo Horizonte, v. 2, n.4, p. 204 - 219,  nov.  2012b.  Disponível  em:  <  http://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/article/view/60>. Acesso em: 12. jul. 2016, p. 210. 
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Escolhidas para auxiliar na construção da leitura mais aprofundada do segundo nível, este restrito 
às imagens das cidades das províncias do norte. 
 
Traçar o itinerário, desenhar um roteiro para a viagem 
 

O emprego de fontes alternativas ao documento textual na disciplina da História teve início 
na década de 1920; fermentado pelas discussões no âmbito da Universidade de Estrasburgo, um 
movimento de renovação historiográfica, cujos primeiros contornos foram delineados por Marc 
Bloch e Lucien Febvre foi posto à luz a partir da publicação do periódico acadêmico Annales 
d'histoire économique et sociale (1929). Estavam lançadas as bases da Escola dos Annales e as primeiras 
críticas mais contundentes à visão positivista, corrente de pensamento em voga até então cuja 
construção da História a partir dos fatos documentados buscava uma sistemática comprovação 
empírica. As contribuições da Escola dos Annales perpassam uma série de inovações no 
pensamento histórico do século XX. Ao revestir outros vestígios das experiências humanas com o 
pálio que as legitimavam como documentos históricos – não mais restrito aos documentos textuais-  
a primeira fase da Escola dos Annales impele o raio de influência de outras disciplinas na 
construção histórica, como a Sociologia, as Artes e a Economia.   

Importante contribuição ao emprego das fontes alternativas nos estudos históricos tem 
como origem um dos fundadores da Escola dos Annales, o historiador Lucien Febvre defende o 
fabrico da História por quaisquer fragmentos produzidos pelo homem: 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas daninhas. Com os eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os exames de pedras feitos pelos geólogos e com as análises de metais feitas pelos químicos. Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem.38 
 

A historiadora Sandra Pesavento, a respeito do emprego da arte como fonte para o 
historiador, afirma que ela diz-nos “não as verdades do acontecido, e sim as verdades do simbólico, 
expressas no imaginário de uma época”39. Esta leitura da obra de arte, mesmo que não à procura 
                                                 
38 FEBVRE, 1949, p.428 apud: LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: UNICAMP, 1990. p. 530. 
39 PESAVENTO, Sandra J. Este mundo verdadeiro das coisas de mentira: entre a arte e a história, In: Estudos Históricos, n. 30, 2002, p. 57 
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da realidade, mas indo ao encontro destas “verdades do simbólico” mencionadas por Pesavento, 
deve ser feita de maneira cuidadosa; estamos, pois, atravessando terrenos traiçoeiros. Em Os Limites 
da Interpretação, Umberto Eco aponta os limiares do processo interpretativo. Tal como Eco afirmara 
em obra anterior, “a obra de arte é uma mensagem fundamentalmente ambígua, uma pluralidade 
de significados que convivem num só significante”40.  

O que estas impressões pictóricas nos contam? A paisagem urbana observada é descrita, 
representada, relatada e é também impressa em outros matizes e nestes é remodelada e reajustada 
para caber nos gostos e nos anseios de quem as produziu, de quem as leu. O produto ao qual esta 
dissertação ronda são essencialmente imagens.  A abordagem proposta para se posicionar diante 
das representações pictóricas busca retirar-lhe o véu de uma incauta noção de mera visibilidade do 
objeto representado, também procura transpor o mito da “assombrosa feiticeira”41, uma discussão 
que embebe a imagem de estratagemas que podem levar o fruidor a caiar na armadilha de analisa-
la como verdade inconteste.  

A chave de leitura da relação da paisagem urbana brasileira e sua representação por parte 
dos estrangeiros caminha, geralmente, para o ignorar das trocas e influências que ocorrem entre 
ambas. Se há a influência dos relatos pictóricos e textuais na nossa imagem mental das cidades 
oitocentistas, a mesma paisagem representada não deixa de marcar profundamente os esquemas 
empregados posteriormente pelos artistas. No caso mais específico que nos toca, a produção 
pictórica produzida com temática brasileira buscava atender a um mercado artístico e literário, mas, 
ao mesmo tempo em que o alimenta, aumenta a demanda pelas imagens. 42 

O estudo se apoia em um escopo de pesquisas histórico-culturais que se utilizem da 
metodologia do uso de imagens para compreensão de outros períodos históricos. As imagens 
ocupam lugar entre outros tipos de evidências históricas produzidas pelas civilizações ao longo de 
tempo. Peter Burke, em Testemunha Ocular traça uma profunda análise das variedades de rastros 
pictóricos que chegam aos dias de hoje e, ao mirar os usos pragmáticos destas imagens, lança luz 
sobre a nossa suposição de que estes usos práticos são "reflexões" de significados e influências 
históricas específicas. Tal pressuposto, no entanto, se mostrará questionável. As imagens, portanto, 

                                                 
40 ECO, Umberto. Obra aberta. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1971, p.22-23. 
41 “A pintura é a mais assombrosa das feiticeiras. Consegue persuadir-nos, através das mais transparentes falsidades, de que é a pura verdade”.  Jean Etienne Liotard. Tratado dos princípios e das regras da pintura. 
42 Um claro exemplo deste transformar da percepção tem por exemplo o viajante e pintor Johann Moritz Rugendas. Após longa viagem pela América do Sul, Rugendas, pintor formado nos cânones neoclássicos, passa a se utilizar de técnicas de pinturas que flertariam com correntes como a impressionista; estudiosos classificam-o, muitas vezes, como um artista pré-impressionista. As cores e movimentos que Rugendas consegue a partir da tinta à óleo colocam à prova a veracidade de sua obra por seus contemporâneos, acostumados aos schemas academicistas relativos aos trópicos. Cf. COSTA, Maria de Fátima; DIENER, Pablo. A América de Rugendas. Rio de Janeiro: Capivara, 2002. 
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não se apresentam como meros reflexos de seu tempo e lugar, mas sim extensões dos complexos 
contextos sociais em que foram produzidos. 

A leitura proposta para as imagens elencadas, ademais, não pode ser baseada em uma 
pretensa “realidade autônoma”, pois ao negarmos a interação ativa entre imagem e observador 
estamos “concebendo-a [a imagem] assim como uma coisa”43  

Georges Didi-Huberman, ao afirmar que “o ato de ver só se manifesta ao abrir-se em 
dois”44 nos direciona à compreensão de que objeto ao qual incidimos nosso olhar perscrutador 
igualmente nos olha; refuta, desta forma, a correspondência passiva entre a imagem e o olhar que 
a mira: Didi-Huberman refuta, pois, postulados como os de Pierre Sorlin, para o qual “uma imagem 
não significa  rigorosamente nada, e podemos imaginar qualquer coisa, dependendo da nossa 
fantasia, quando a vemos. [...] A imagem pode impressionar, interessar, comover, apaixonar, mas a 
imagem nunca informa”, para o autor, “o que informa é a palavra”45. 

A afirmação de Didi-Huberman mostra-se paradigmática da influência dos postulados do 
teórico Walter Benjamim em seus escritos: “Quem é visto, ou acredita estar sendo visto, revida o 
olhar. Perceber a aura de uma coisa significa investi-la do poder de revidar o olhar.”46 

Antes de se problematizar e instrumentalizar o uso da imagem como fonte informativa 
deve-se, inicialmente, conceituar o que denominamos e manuseamos como imagem: 

Estamos, como Georges Didi-Huberman antecipa, diante da imagem47; ao confrontarmos 
estas representações em suportes distintos, com quais mecanismos devemos lê-las? O verbo ler 
será frequentemente utilizado para nomear a análise proposta. O ato de percorrer a visão sobre a 
imagem elencada terá similaridades com a leitura textual:  ler as imagens significa extrair e, tal como 
um texto repleto de mensagens ocultas, iluminar passagens, “ler o que não foi escrito”. Nesta 
interpretação do documento visual, contudo, há de se observar, como adverte Didi-Huberman que: 
“devemos ter cuidado de não identificar o arquivo do qual dispomos, por muito proliferante que 
seja, com os feitos e gestos de um mundo do qual não nos entrega mais que alguns vestígios48. 

                                                 
43 TAVARES, Marcela Botelho. O(s) Tempos(s) da imagem: uma investigação sobre o estatuto temporal da imagem a partir da obra de Didi-Huberman. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto-MG: Universidade Federal de Ouro Preto, 2012, p.12. 
44 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: 34, 1998, p. 29. 
45 SORLIN, Pierre. Indispensáveis e enganosas, as imagens, testemunhas da História. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 7, n. 13, 1994, p. 81-95. 
46 BENJAMIN, Walter.  
47 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem. São Paulo: Editora 34, 2013. 
48 Georges. Quando as imagens tocam o real. Tradução: Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. Pós: Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 204-219, nov. 2012, p. 2010. 
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Nesta ação de trocas de olhares e influências simultâneos, pode uma imagem revelar-nos a 
realidade total de um fato? No argumento de Didi-Huberman, tal questão é sumariamente negada.49 
Em realidade, não será o único, como se observa a citação que o autor faz de Walter Benjamim: 
“A verdade [...] não aparece no desvelo, mas sim em um processo que poderíamos designar 
analogicamente como o incêndio do véu [...], um incêndio da obra, onde a forma alcança seu grau 
maior de luz.”50   

O que vemos e nossa percepção do objeto analisado é carregado por experiências prévias 
que constituem uma bagagem simbólica. Este conjunto de experiências possui um âmbito 
individual, mas que não deixa de possuir um nível cultural e, portanto, compartilhar até certo ponto, 
signos com outros indivíduos imersos na mesma realidade cultural. John Berger, na obra Modos de 
Ver (1999), a respeito dessa perspectiva, comenta: “A maneira como vemos as coisas é afetada pelo 
que sabemos ou pelo que acreditamos. [...] Só vemos aquilo que olhamos. Olhar é um ato de 
escolha. [...] nunca olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando para a relação entre 
as coisas e nós mesmos”. 51  Esta perspectiva apresentada, na qual a relação entre imagem e 
produtor/fruidor, sofre influência diretasdo meio social de quem produziu a obra e de quem a 
observa. A observação alinha-se à opinião Roger Chartier, para o qual: 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.52 
 Em Obra Aberta, Umberto Eco dá-nos pistas do embate constante entre a fidelidade 

almejada pelo artista e a liberdade interpretativa de uma obra de arte. Ao transpor seus intentos 
artísticos para a base na qual repousará – a tela, o papel, as notas musicais – o artista deve estar 
preparado para ver sua “obra” tomar caraterísticas as quais pouco pode domar, pois, embora se 
mantenha em uma forma fechada 53  “é também aberta, isto é, passível de mil interpretações 
diferentes, sem que isso redunde em alteração em sua irreproduzível singularidade”.54 O olhar de 

                                                 
49 DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Tradução: Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. Pós: Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 204-219, nov. 2012, p. 207. 
50 BENJAMIN, W. apud DIDI-HUBERMAN, Op., cit., 2012, p. 208. 
51 BERGER, 1999, p.10 
52 CHARTIER, 1990, op. cit., p.17. 
53 Isto é, a pintura manterá suas cores, o desenho permanecerá com seus mesmos traços ou a peça teatral com a mesma história (qualquer coisa fora disso transformar-se-á numa releitura). 
54 ECO, Umberto. Obra Aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2005, p.40. 
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quem a observa será constantemente levado a uma interpretação diversa, “pois em cada fruição a 
obra revive dentro de uma perspectiva original.”55  

No entanto, antes de empreender maiores passos para o interior das discussões que a 
pesquisa ora apresentada propõe, deve-se iluminar, para fins de análise, quais elementos 
compositivos foram lidos como vocativos para a presença da cidade nestas representações. O 
pesquisador que se propõe a estudar a representação da urbe brasileira nestes suportes 
iconográficos, ao se debruçar sobre estas imagens, não deve esperar encontrar a cidade 
triunfantemente protagonista, nitidamente delineada. 

 O “retrato” da cidade é por vezes fugidio, tomado por ângulos marginais: a urbe desvela-
se recortada, desfocada, diminuta. A representação da cidade brasileira será simplificada, muitas 
vezes, ao signo primário de abrigo humano – a casa de duas águas – engolfado pelos tons da densa 
floresta; em outras leituras, uma sucessão de casas de meia-morada serve de plano de fundo para 
uma ação humana; em outras, a presença da urbe é reduzida a uma rua vazia.  

 
Figura 1-  Thomas Ender, caminho para a cidade de Goiás, 1830. Água-forte e Buril, 45, 7 X 56,9 cm 

 Fonte: Pinacoteca de São Paulo.56 

Figura 2 - Johann Moritz Rugendas, exploração da mata Atlântica: cultivo agrícola. 
 

 Fonte: Revista de História, 2010.57 
  O teor “urbano” encontra-se tão diluído pela imagem que se intenta observar quanto a 
aquarela utilizada para a colorir. Deve-se buscar os indicativos da presença de urbanização para 
além dos usuais signos que compõem a imagem de urbe: a paisagem urbana é também tecida pelos 
fios que entrelaçam os indivíduos entre trocas econômicas e sociais58, que percorrem as veredas 
                                                 
55 Ibidem. 
56Disponível em:< http://www.pinacoteca.org.br/pinacotecapt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=T&cd=3583>. Acesso em: 06/08/2016. 
57  Disponível em: < http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/harmonia-interrompida> Acesso em: 06/08/2016. 
58 Como a série de gravuras produzidas por Jean Baptiste Debret a respeito do Rio de Janeiro, nas quais há o plano de fundo construído, mas as relações sociais que ocorrem em primeiro plano também nos dizem muito de sua representação dos espaços sociais da cidade.  
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abertas, veios de ligação entre polos de ocupação (Figura 1) e que sulcam a terra revolta pelas ações 
humanas (Figura 2). Ao ampliar o espectro de signos capazes de representar a presença da urbe nas 
representações do Brasil do século XIX, refuta-se então o argumento replicado pela literatura que 
atribui à paisagem urbana um lugar menor nas representações pictóricas dos viajantes do 
Oitocentos.  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2

Dos espelhos turvos, vê-se 

a cidade cativa
A produção iconográfica viajante 

como fonte documental
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Todo estado de alma é uma paisagem. 

Fernando Pessoa, Cancioneiro. 
 

A produção pictórica dos viajantes ingleses Charles Landseer e William Burchell, objetos 
de análise nesta dissertação, compartilham muito mais elementos do que o paradeiro ao qual foram 
sujeitadas em quase um século. Para além das similaridades de condições de produção – frutos do 
trabalho de viajantes de uma mesma missão com fins diplomáticos- as aquarelas, nanquins e 
desenhos a lápis tem em comum uma tradição estilística europeia de enraizados cânones 
figurativos.  

Pautadas na produção de estudos dos renomados mestres clássicos, sobremodo da cópia 
destes trabalhos como método de aprendizado das técnicas, as academias de arte europeias no 
século XIX possuíam um vigoroso programa disciplinar, cujos temas abordados – como a 
natureza-morta e as cenas históricas- possuíam esquemas figurativos consagrados. A representação 
da paisagem citadina não seria diferente. Este tópico intenta abrir caminhos para se entender o 
quadro final da arte da paisagem que Landseer e Burchell tiveram acesso ao longo de suas 
formações, entender que o tema da cidade, em específico, é um mote consolidado nos estudos 
artísticos ingleses. 

 Os núcleos urbanos foram, desde seu surgimento, temas recorrentes nos vestígios visuais 
produzidos pelas civilizações ao longo da História. Precursoras da palavra escrita e cujo registro 
abrange territórios da sociedade que a escrita não atingiu; a imagem ora permeia ora corre em 
paralelo às palavras.60  

Instrumentalizadas desde seu surgimento para se passarem por simulacros da cidade real –
ou das que nela circulam - artistas têm pintado núcleos urbanos por quase tanto tempo quanto tem 
havido cidades e estas vêm aparecendo como planos de fundos em pinturas anteriores ao Medievo.  

A representação da paisagem urbana, durante longo período da História da Arte, foi 
construída a partir de repetições de uma imagem. Em períodos nos quais as gravuras eram escassas, 
                                                 
60 KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura, Uberlândia, v. 8, n. 12, p. 97-115, jan.-jun. 2006 
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uma vez que os próprios suportes – escritos, tecidos, pintados- eram produzidos em pequena 
quantidade e para um reduzido público. Desta forma, os padrões de representação costumavam 
ser replicados e deste “reaproveitamento” de matrizes também não escaparam àquelas com 
motivos arquitetônicos e urbanos. 61  A repetição das mesmas imagens podem ter auxiliado, no 
período antigo, a sedimentar signos e schemas próprios à representação urbana européia. 

Nas Crônicas de Nuremberg (1493), compêndio organizado por Hartmann Schedel e com 
xilogravuras de Wolgemut62, Gombrich (2007) ilumina a incidência de uma mesma imagem para 
ilustrar quatros cidades distintas: não seria, nas palavras do autor, uma surpresa “[...] que as vistas 
de cidades e lugares mudassem de rótulo com soberano desprezo pela verdade.”63 A mesma 
imagem simboliza Ferrara, Milão, Mântua e Damasco e o faz concluir que “nem o editor nem o 
público davam importância à verdade das legendas. Tudo que se esperava do editor era a 
informação de que tais nomes correspondiam a cidades.”64 O volver de olhos pela Crônicas de 
Nuremberg, como a Figura 3 e a Figura 4 mostram-nos, são exemplos dessa “indiferença pelas 
epígrafes verdadeiras”65: indistinguiveis uma da outra, Lyon, na França e Aquiléia, na região da 
Itália, não compartilham nem a mesma a região administrativa: uma considerável distância separa 
as duas cidades, tanto em âmbito geográfico quanto cultural. 

A assertiva de Gombrich, embora pertinente, não deve ser tomada como verdade 
inconteste. Não é necessário ir longe para se observar que a sua afirmação não pode ser lida como 
definitiva: no mesmo livro, uma constelação de cidades será retratada com desenhos distintos, 
levantando a hipótese de que a matriz xilográfica pode ter auxiliado na simplificação de detalhes 
que auxiliassem a identificação de cada uma das cidades ou que a opção em replicar as imagens 
deu-se por escolha consciente: cidades que, na leitura dos editores, não possuíssem elementos 
arquitetônicos ou geográficos tão marcantes a ponto de a distinguir dentre o corpus urbano a ser 
representado, seriam retratadas pelas gravuras genéricas. 

Embora iguais, a xilogravura atendia ao proposto, correspondia ao signo de cidade de claros 
traçados medievais: as muralhas, as portas da cidade, as altas torres sineiras das igrejas e as 
edificações estão representadas. A diferenciação, quando há, está nos elementos que poderiam 
divergir desta representação matricial: em Rodes, os moinhos de vento junto ao porto (Figura 5) e 
em Paris, Wolgemut sublinha o que pode ser as linhas do gótico flamejante que revestia o exterior 

                                                 
61 GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusão: Um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p.57. 
62 Michael Wolgemut (1434 - 1519) foi um pintor e impressor alemão nascido em Nuremberg, em seu atelier, Albrecht Dürer foi um de seus aprendizes. 
63 GOMBRICH, 2007, p.59. 
64 Ibidem, p.60. 
65 Ibidem, p.59. 
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da Abadia de Saint German. As particularidades da topografia eram também observadas, as colinas 
ou a proximidade com a área litorânea eram destacadas das iluminuras. 
 

Figura 3 - Wolgemut, xilogravura das crônicas de Nuremberg representando Lyon. Xilogravura, 1493  

 Fonte: Crônicas de Nuremberg, 149366 

Figura 4 - Wolgemut, Xilogravura das Crônicas de Nuremberg representando Aquiléia. Xilogravura, 1493.  

 Fonte: Crônicas de Nuremberg, 149367 
 

Figura 5 - Wolgemut, Xilogravura das Crônicas de Nuremberg representando Rodes. Xilogravura, 1493 

 Fonte: Crônicas de Nuremberg, 149368 

Figura 6 - Wolgemut, Xilogravura das Crônicas de Nuremberg representando Paris. Xilogravura, 1493 

 Fonte: Crônicas de Nuremberg, 149369  
As Crônicas de Nuremberg são consideradas como um das mais antigas compilações de 

imagens de cidades70. À época de sua publicação, o anúncio escrito pelo editor Anton Koberger 
buscou cativar o potencial leitor: ao apresentar, como Wolfgang Behringer aponta, a finalidade 
                                                 
66 SCHEDEL, Hartmann. Liber Chronicarum. Nuremberg [Alemanha]: Anton Koberger, 1493, p.  102. 
67  Ibidem, p.115. 
68 Ibidem, p.122. 
69 Ibidem, p.147. 
70 BEHRINGER, Wolfgang. La storia dei grandi Libri delle Città all'inizio dell'Europa moderna In: Citta d’Europa: Iconografia e vedutismo dal XV al XVIII secolo. Nápoles: Electa Napoli, 1996,  p.147.  
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destas ilustrações: “ao ler, ficará tão fascinado que esquecerá que está lendo e realmente se sentirá 
como uma testemunha de épocas passadas. Verá...os locais das cidades e das regiões mais famosas 
de toda a Europa. ”71 

Certamente houve avanços entre as estampas da paisagem urbana da Europa do século XV 
e aquelas impressas nas publicações do século XIX, que narravam a paisagem das cidades europeias 
e que, atravessando o Atlântico, falavam de outras cidades, de outras sociedades. O que pouco 
mudou foi que, tal como Koberger incita em sua propaganda, uma das finalidades da iconografia 
destas cidades, tropicais ou não, continua a mesma: as imagens buscavam transportam o 
leitor/fruidor para o local representado, como uma testemunha de uma distinta paisagem. 
 Do que nos falam as imagens aqui elencadas, o que as suas narrativas propõem deslindar? 
São as imagens reflexos da paisagem que desejam representar? E a idéia de paisagem, já ela própria 
uma representação da realidade, uma vez que, para além de ser percebida e reproduzida em uma 
superfície que lhe deforma e recorta, também passa por uma série de esquemas de representação 
gráfica e mental até chegar ao quadro, ao esboço.  
 Para se entender como a paisagem urbana foi representada por Burchell e Landseer, deve-
se ter como norte as discussões engendradas nos meios artísticos e científicos europeus pelos quais 
os artistas viajantes circularam, sob quais lentes a paisagem foi esquadrinhada no início do século 
XIX? Não se pode perder de vista que essas discussões foram fomentadas a partir de tradições de 
pensamento e de rupturas: quer seja no campo das artes, quer seja nos estudos das ciências naturais.  

Busca-se, neste capítulo, traçar um panorama das discussões acerca da representação da 
paisagem nos campos de conhecimento que influenciaram com maior ênfase na formação de 
Burchell e Landseer: o primeiro, botânico por formação, teve um largo período de amadurecimento 
teórico nas Ciências naturais. Landseer, por outro lado, antes de sua chegada ao Brasil, foi um 
potencial aluno de uma das mais prestigiadas academias de arte da Europa, a Royal Academy. Em 
comum, estavam ambos imersos neste berço romântico inglês ainda fortemente influenciado pelas 
convenções de artistas que representavam paisagens idealizadas, como Lorrain e Poussin, mas que 
já vislumbrava a representação de uma paisagem tingida por uma relação cada vez mais estreita 
com a ciência, costurando, pois, duas linguagens nesta matriz de modelos figurativos empregados 
na paleta viajante. 
 
 

                                                 
71 Ibidem, p.148. 



46  

 

1.1 A Paisagem em Humboldt: prelúdios   
A paisagem como fenômeno é obra dos processos engendrados pela modernidade no 

Ocidente, representativa da contemplação humana sobre a natureza; é, nas palavras de Kern (2011) 
uma “criação artificial e estética”, pátina de ordenação dos elementos naturais constitutivos do 
mundo que cerca [o homem] 72. 

O conceito de paisagem transitou por diversos campos do conhecimento desde as primeiras 
discussões suscitadas a partir do século XIX. Das primeiras contribuições, ilumina-se aquela gerada 
no seio do Romantismo alemão, amadurecida entre os navios viajantes e as terras tropicais. 

O aporte viria in folio, publicada na França e na Alemanha em 1808, baixo o título Quadros 
da Natureza. O geógrafo e naturalista alemão Alexander Von Humboldt, após anos imerso em longa 
viagem pelo continente americano,  traçou sua  contribuição através de uma metodologia na qual 
valorizava-se o empírico e o transcendental73: ao observar as paragens sul-americanas sob um ponto 
de vista cientificamente moderno, ao qual não deixava de prestar homenagens aos diários de viagem 
consagrados dos séculos anteriores, lançaria as bases para uma nova leitura acerca das paisagens 
observadas, lidas, sobretudo, a partir de uma metodologia na qual convergia parâmetros científicos, 
filosóficos e artísticos. Consagrado como um dos fundadores da geografia moderna, faria uma 
ponte inédita entre as forças do pensamento científico iluminista e as teorias em curso da vertente 
romântica. 

Em um período marcado pelo divisio et denominatio  propagada por Lineu, no qual os 
cientistas buscavam classificar o mundo em unidades taxonômicas cada vez restritas e menores, 
Humboldt traz em sua obra Kosmos a teoria da Terra como um grande organismo vivo, cuja 
apreensão seria atiginda mediante uma leitura unificada através de diversos ramos do conhecimento 
científico e da cultura. A paisagem, portanto, seria o quadro no qual todas as manifestações 
poderiam ser manifestar e, portanto, passíveis de leitura e análise. Em Kosmos, o autor indica que:  

“[...]O objetivo mais importante de uma investigação da natureza é reconhecer na diversidade a unidade, apreender  a  partir  do  individual  tudo  o  que  as  descobertas dos tempos mais  recentes  nos oferecem, distinguir as particularidades verificando-as e, naturalmente, não se deixar vencer pela sua quantidade, ter presente a nobre determinação  do ser humano e captar o espírito  da  natureza,  que  repousa  oculto sob a cobertura dos fenômenos74. 
                                                 
72 KERN, Maria Lúcia Bastos. História e Arte: as invenções da paisagem. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH: São Paulo, julho 2011, p.01. 
73 SILVEIRA, Roberison Wittgenstein Dias da; VITTE, Antonio Carlos. Os Quadros Linguísticos da Paisagem em Alexander von Humboldt: Correspondência com o medium-de-reflexão do Romantismo Alemão de Início do Século XIX. Floema. Caderno de Teoria e História Literária, Salvador, v. 1, n. 6, p.153-173, jan/jun 2010, p.154. 
74  HUMBOLDT (2004) apud COELHO, Fabrício. Ensaio sobre a tradução da conferência "Einleitende Betrachtungen über die Verschiedenartigkeit des Naturgenusses und eine Wissenschaftliche Ergründung 
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O repouso dos olhos em uma porção de terra traria incluso análises estéticas. Humboldt, 

em longa passagem, adentra essa discussão, empregando episódios de suas viagens aos trópicos nas 
quais sentiu a força da natureza no estímulo do espírito.75   

Permitindo valer-me aqui das minhas recordações de espetáculos grandiosos, protagonizados pela natureza, lembro-me então do oceano, quando a abóbada celeste, na suavidade das noites tropicais, derrama sua luz planetária e estelar sobre a superfície levemente ondulada do mar; ou dos vales das cordilheiras, cobertos pela floresta, onde altos troncos de palmeiras irrompem com impulso vigoroso o dossel sombreiro, e distinguem, como colunatas, “uma floresta sobre a outra.”76  
O tépido sol tropical é capaz de dissipar as brumas do norte europeu para longe dos 

sentidos do viajante, sendo então, a melhor região para se observar a unidade da natureza, na qual 
“a ordem regular do espaço celeste” é melhor notada.  

Os trechos que se seguem são importantes não apenas para o entendimento do conceito 
de natureza humboldtiana, como também para se entender com que aporte teórico a paisagem 
brasileira foi observada pelos naturalistas do século XIX. Ponto nodal em seu discurso, a região 
tropical será epítome de regularidade da natureza, como observado no excerto abaixo: 

“Por meio da singular regularidade nos processos meteorológicos da atmosfera [...] e por meio da sucessão abrupta das formas vegetais nas elevações verticais do solo, e como tudo isso se reflete na vida terrestre, que eles apresentam a regularidade da natureza à nossa alma”                                                             
 

A primazia da paisagem sul-americana como região para a aplicação dos conceitos 
humbolditianos pode ser explicado por seu variado ecossistema. São as cadeias de montanhas 
revestidas pela vegetação densa, entremeadas por lânguidas palmeiras e o limpo azul celeste que 
encimam a paisagem equatoriana local ao qual é capaz de “contemplar simultaneamente todas as 
formas de plantas e todas as estrelas do céu”, a exuberante paisagem tropical da região também 
comporta carvalhos e nespereiras tão comuns às terras germânicas. Contudo, esta unidade da 
natureza só é observada pelos versados no assunto, cabendo aos habitantes nativos apenas “a 
admiração e o espanto”77 das sensações primitivas, enquanto “[...] ao homem, sem dúvida na maior 
clareza, apresentam a conexão interna de grandes fenômenos [...]’. A observação da paisagem sob 
as lentes da investigação científica aprofundada da natureza não compete com a contemplação 

                                                 
der Weltgesetze, de Alexander von Humboldt. 2008. 152 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Estudos da Tradução, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008, p. 105. 
75 COELHO, p.65. 
76 HUMBOLDT (2004) apud COELHO, p.107. 
77 HUMBOLDT (2004) apud COELHO, p.117 
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estética da mesma78, ao contrário, lado a lado, auxiliam a “[...] aumentar as possibilidades de 
apreciação da natureza por meio de um exame mais profundo de sua íntima essência.” 79 O sujeito 
e o instrumento necessários para a análise humboldtiana já estão, à esta altura do texto, 
identificados: o naturalista europeu, dotado dos conhecimentos corretos para a empresa que o 
aguarda nas paisagens tropicais, cujo olhar não deve deixar de notar nem os aspectos estéticos nem 
os científicos. Como, então, registrar a unidade observada nessas regiões? Como propagar, no 
maior espírito iluminista, as conexões e descobertas observadas in loco?  

“Contudo, no círculo científico, assim como nos círculos serenos de representação plástica da paisagem, a pintura ganha em clareza e vivacidade objetiva, especialmente quando a singularidade é apreendida e delimitada com precisão” 
 

Arte e ciência, para Humboldt, são corpos de conhecimento indissociáveis. Uma vez mais, 
a resposta de Humboldt trará rebatimento direto não apenas para a discussão sobre o conceito de 
paisagem que se pretende abordar, mas a outra camada que se busca investigar nesta pesquisa: a 
leitura da iconografia produzida pelos viajantes em solo brasileiro passa também pelo entendimento 
de que a validação da produção pictórica como difusora das descobertas e de análises deu-se ainda 
no século XIX.  

Uma miríade de abordagens e perspectivas são observadas se pretende adentrar pelo campo 
da discussão acerca da paisagem. Conceito que extrapolou os limites da Geografia, disciplina que 
em seu interior iniciou-se as primeiras discussões, ainda no século XIX, indissociáveis a princípio, 
como Humboldt apresenta-nos, teve suas relações com as artes plásticas profundamente limitadas 
ao longo do século XX.    

No entanto, as leituras da paisagem sob as lentes da perspectiva puramente material 
propostas pelas correntes predominantes do XX sombreiam outras discussões importantes, como 
àquelas leituras suscitadas a partir da análise dos valores simbólicos deixados pelos grupos sociais 
que nela transitam e, por isso, a modificam. Se todas as ações humanas deixam rastros materiais e 
simbólicos, mostra-se válido para as discussões desta dissertação o conceito apresentado por 
Cosgroove (1998) acerca da paisagem como “depósito da História, [...] um produto de uma prática 
entre os indivíduos, desigual em sua ação sobre a paisagem, e uma realidade material à qual eles são 
confrontados”80  

                                                 
78 COELHO, p.66. 
79 HUMBOLDT (2004) apud COELHO, p.66 
80 BAILLY, RAFFESTIN & RAYMOND (1980, p.278) apud MELO,  Vera.  A  paisagem  sob  as  novas  abordagens  geográficas .  São  Paulo:  Anais  do  X  Encontro  de  Geógrafos da América Latina, p. 9146 - 9165, MARÇO - 2005 
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Outro conceito que embasará a mirada da paisagem sob uma perspectiva transdisciplinar é 
proposto pelo geógrafo Horacio Capel (1973). Ao traçar a construção da paisagem, observa que 
sua existência está intrinsicamente ligada à atividade humana: “a paisagem não existe até que uma 
porção de espaço terrestre receba uma mirada humana que a converta e a ordene como tal” 81. A 
atividade está longe de ser passiva, apoiando-se nas palavras de Lain Entralgo (1947), uma visada 
meramente contemplativa não seria capaz de construir uma paisagem, a composição se dá mediante 
escolhas: a eleição de elementos e o sombreamento de outros compõem a paisagem.82 Clara é a 
participação ativa da ação humana, que produz esta mirada e que nela deposita conceitos, 
expectativas e remodela a realidade. 

A contribuição de Capel insere-se em um contexto mais amplo, o da criação de uma nova 
geografia cultural, iniciada na década de 1970, alimentada por novas fontes e seus respectivos 
métodos, bem como por novas matrizes teóricas. Desta corrente emergiriam contribuições de áreas 
diversas, dentre as quais, interessa-nos as subsidiadas pela história da arte e pela semiótica. 83 

Neste ponto nodal da nova corrente convergiriam os estudos que transitam nestas áreas, 
como os de Ernst Gombrich, Erwin Panofsky e Roland Barthes 84 e, em consonância com os novos 
padrões epistemológicos abarcados pela disciplina, Capel (1973) avança em sua conceituação: 

a seleção dos aspectos que constituem a paisagem varia principalmente em função da personalidade, cultura e temperamento do observador, mas também é influenciada pela ampla divulgação de gostos comuns, produzidas pela moda ou relacionada a um contexto cultural particular85. 
 

A questão levantada por Capel (1973) neste excerto é basilar para a discussão que se propõe 
a respeito das paisagens produzidas pelos viajantes: Os contornos da paisagem tomam diferentes 
direções e leituras de acordo com quem a representa. Mesmo que os indivíduos possuam uma 
matriz de formação semelhante, a infinidade de variáveis – inclinações pessoais, estímulos aos quais 
foram expostos, motivações profissionais – que podem incidir sobre os mesmos, traçam e colorem 
– literal e figurativamente – paisagens diferentes e muitas vezes divergentes. 

                                                 
81  CAPEL, Horácio. Percepción del médio y comportamiento geográfico. Revista de Geografia. Barcelona: Universidade de Barcelona, vol. VII, nº 1, 1973, p.41. 
82 Ibidem. 
83 CORRÊA, Roberto Lobato. Denis Cosgrove – A Paisagem e as Imagens. Espaço e Cultura, Rio de Janeiro, n. 29, p.7-21, jan-jun. 2011. Semestral. 
84 Ibidem, p. 7. 
85 CAPEL, ibidem, p.07. Outro nome que colaborou para a elaboração do conceito de paisagem, influente nos estudos acadêmicos especialmente no Brasil, foi o do geógrafo Milton Santos. Para Santos, “paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos e substituições; a lógica pela qual se fez um objeto no passado era a lógica da produção daquele momento. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos.” Cf. SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: HUCITEC, 1996. 
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A paisagem em Capel encontra elementos em comum com a construção do mesmo 
conceito nas obras seminais de Denis Cosgrove e Stephen Daniels (1987) sobre o tema, já nos anos 
1980.86 Exponentes da Nova Geografia Cultural, a paisagem é apresentada sob a forma de uma 
constelação de símbolos e signos, cuja a natureza, muito mais cultural do que física, leva a 
“metodologias mais interpretativas do que morfológicas.”87 

Uma paisagem é uma imagem cultural, uma forma pictórica de representação, estruturação ou simbolização de arredores. Isto não quer dizer que paisagens são imateriais. Elas podem ser representadas em uma variedade de materiais em diversas superfícies - em uma pintura em tela, em textos sobre papel, na terra, pedra, água e vegetação no solo. Uma paisagem de um parque é mais palpável, mas não mais real ou menos imaginário do que uma pintura de paisagem ou poema. De fato, o significado de paisagens verbais, visuais e construídas têm uma complexa história entrelaçada. Para se compreender uma paisagem construída, digamos um parque inglês oitocentista, é normalmente necessário entender representações escritas e verbais, não como "ilustrações, imagens que estão fora dela,  88 
 

A paisagem como dispositivo passível de leitura e interpretação no conceito de Cosgrove 
baseou-se nas leituras da iconografia como chave de entendimento para imagens etnográficas 
proposto por Cliffor Geertz. O procedimento, ao se apoiar no método iconológico, foi fortemente 
influenciado pela obra de Erwin Panofsky.89 

Grande parte dos viajantes que, deslocados de sua terra natal europeia, representaram a 
paisagem brasileira, não a fazia a partir de inocentes lentes. Embebidos nas discussões científicas e 
estéticas a respeito da Paisagem na produção europeia, muitos viajantes podem ser encaixados na 
categoria de naturalista, termo empregado para se referir a um indivíduo com interesses na  história 
natural ou ciência natural, área que englobava disciplinas como a botânica, a geografia, a geologia, 
e a zoologia. Aos moldes humboldtianos, deveriam ser versados, inclusive, nas artes de representação, 
sobremodo na representação da fauna e da flora, o que não os impediam de registrar diversos 
temas. Outros viajantes podem ser classificados como artistas – pintores, aquarelistas, desenhistas- 
muitas vezes contratados como artistas oficiais em missões de distintas naturezas; em comum: a 
representação da paisagem urbana, quer seja intencional, com propósitos oficiais e políticas, que 
seja como souvernir tropicais de viagem, potenciais gravuras em futuras publicações. 
 
                                                 
86 KUVASNEY, Eliane. Paisagem e Olhares: A Paisagem nos Discursos Geográfico e Histórico. Revista Geográfica de América Central: Número Especial EGAL, Heredia (Costa Rica), v. 2, n. 47, p.1-11, jul. 2011. 
87 COSGROVE, Denis & JACKSON, Peter. Novos Rumos da Geografia Cultural. In: Roberto Lobato Correa e Zeny Rosendahl. Introdução à Geografia Cultural . Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007, p.137. 
88    COSGROVE, Denis & DANIELS, Stephen. The iconography of landscape. Essays on the symbolic representation, design and use of past environments.  London, Cambridge University Press, 1987, p.01. Tradução nossa. 
89 KUVASNEY, Eliane, 2011, op. cit., p. 03. 
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2.2 A paisagem representada nas artes   
A perspectiva, cuja descoberta atribui-se ao arquiteto italiano Filippo Brunelleschi, possuiu 

influência direta na nova apreensão pictórica da paisagem. Ao fornecer aos artistas e pintores novos 
meios para a pintura, o arquiteto abriu vereda para a exploração dos temas edificados sob outros 
ângulos.90 O conceito de perspectiva avalia que, à medida que a distância entre observador e 
observado aumenta, o contraste entre o plano de fundo e os elementos do primeiro plano tendem 
à difusão,  o contraste entre perto e longe diminui, bem como os detalhes representados começam 
a planificar-se. A Arquitetura de Brunelleschi, suas ordens e a clara influência clássica, seriam 
modelos para as novas representações pictóricas arquitetônicas, como se observa nas pioneiras 
obras de Masaccio.  

Ao lado da nova ferramenta da perspectiva e no intuito de criar o sentido de profundidade, 
os tons cromáticos terão papel decisivo: as cores mais frias, os tons azulados, são empregadas nos 
pontos mais distantes e, para as ações que se desenrolam no primeiro plano, as cores quentes.  

Restrito inicialmente ao círculo de artistas aos quais transitava Brunelleschi, os novos meios 
técnicos se fariam circular para além da Itália, também influenciaram a produção artística do norte 
europeu.  A autonomia iconográfica da paisagem como gênero foi posta a luz em primeiro lugar 
pela escola flamenca, responsável pelas primeiras paisagens como protagonistas. A luz e sua atuação 
nos volumes enquadrados em cena foi buscada incessantemente pelas pinceladas das tintas à base 
de óleo.  

A têmpera, à época, não permitia a transição gradual das nuances de cor das pinturas91. A 
partir das experiências de Jan van Eyck com os pigmentos pulverizados e o veículo oleoso92, pôde-
se obter as mudanças cromáticas de maneira mais gradual, uma vez que a tinta possuía tempo de 
secagem mais prolongado, auxiliando a técnica da perspectiva a obter efeitos de distância e 
atmosfera cada vez mais suaves e realistas. 

As inovações de métodos e de material permitiram uma maior flexibilidade quanto ao tema, 
cujo desenvolvimento do enredo não precisava mais desenrolar em um primeiro plano. Com 
gradações mais suaves, o motivo do quadro poderia centrar-se não apenas nas ações humanas, 
poderia ter por motivo protagonista a área que a pintura poderia abarcar: surgia o gênero da 
paisagem nas artes.  

O território hoje conhecido como Países Baixos e Bélgica foi também expoente nas áreas 
do comércio, da ciência e das artes. Embora a pintura flamenga do século XVI possa ser entendida 
                                                 
90 GOMBRICH, Ernt. A História da Arte, p.229. 
91 Tradicionalmente, o aglutinante comumente usado para a têmpera é a gema de ovo, cuja secagem é demasiadamente rápida. 
92 O óleo de linhaça, até hoje empregado nas tintas à óleo. 
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como integrante de uma linha maior que traça os contornos da arte barroca europeia como um 
todo e, muitas vezes aflorando grande parte das suas características, a maioria da produção não 
possui a idealização da dramaticidade e do esplendor típico daqueles observados em outros 
expoentes da arte barroca. 

A produção flamenga do Seiscentos tem por tradição o realismo detalhado que já vinha se 
manifestando desde o século passado na região, particularmente nas representações da Antuérpia. 
As cenas, em sua maioria pastoris, não foram tomadas  in loco, preferindo os artistas pintá-las em  
estúdios.       

As primeira incursões ao gênero da paisagem em terras flamengas foram talhadas a partir 
de schemas de uma natureza imaginativa e da tomada de cena semi-aérea tão característica de 
artistas pré-barroco, como Joachim Patinir  e Pieter Bruegel, o Velho (Figura 7 e Figura 8, 
respectivamente).      

As paisagens fantásticas deram lugar a uma pintura cada vez mais próxima do nível do solo, 
cujo espaço atribuído ao homem não é protagonista nem exclusivo e produzida a partir de esboços 
ao ar livre. A linha do horizonte foi direcionada a um patamar visivelmente mais baixo do que as 
obras de períodos anteriores, o que tornou possível enfatizar as formações das nuvens típicas do 
clima da região e a incidência de uma luz particular, elemento unificador que envolve todos os 
elementos da representação. 

Figura 7 - Joachim Patinir. Paisagem com descanso da Fuga para o Egito, circa 1518-20. Óleo sobre madeira, 33 × 49.7 cm. 

 
Fonte: National Gallery, Reino Unido, 201693 

Figura 8- Pieter Bruegel (O Velho), Caçadores na Neve, 1563. Óleo sobre madeira, 117 cm × 162 cm.  

 Fonte: The Guardian, 201694 
 
 

Na Antuérpia protestante, a ruptura com seus governantes espanhóis e com a Igreja 
Católica também operou mudanças nas artes plásticas. Aos artistas que não possuíam as habilidades 
                                                 
93 Disponível em: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/follower-of-joachim-patinir-landscape-with-the-rest-on-the-flight-into-egypt. Acesso em: 10/07/2016. 
94  Disponível em:  https://www.theguardian.com/artanddesign/picture/2011/dec/09/pieter-bruegel-the-elder-painting. Acesso em: 10/07/2016. 
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necessárias para a pintura de retratos, a alternativa para a sobrevivência de sua arte era a venda de 
seus quadros já acabados: a procura por certos assuntos norteou a especialização em determinados 
ramos de pintura. Em voga, a representação de paisagens campestres e marinhas, à revelia da 
grandiosidade das paisagens de Lorrain; a predileção pelos motivos familiares e a aparente 
simplicidade em seus métodos revelam-nos, na verdade, o virtuosismo com que os artistas 
flamengos trabalhavam a visão do natural. Gombrich atesta que o pioneirismo dos mestres 
holandeses “nos abriram os olhos para as belezas naturais e despretensiosas”.95 Continua:  

Esses holandeses foram os primeiros na história da arte a descobrir a beleza do céu. Não precisavam de algo espetacular ou impressionante para tornar suas pinturas interessantes. Representavam simplesmente um fragmento do mundo, tal como se lhes apresentava aos olhos, e descobriram que assim podiam fazer um quadro tão satisfatório quanto qualquer ilustração de uma gesta heroica ou de um tema cômico96 
 

Os temas recorrentes eram as dunas ao longo da costa marítima ocidental, os amplos prados 
cortados por rios, muitas vezes com a silhueta de uma cidade à distância e as  paisagens invernais 
e seus canais congelados. A paisagem e seus elementos constitutivos adquirem um significado 
simbólico. As marinhas seriam um tema importante, denotando o vínculo da região com o mar, 
quer seja pelos motivos comerciais e de expansão territorial, quer seja pela constante embate com 
as forças da natureza, sobremodo na manutenção de seus pôlderes.97 

Ao esquadrinhar a paisagem, as vistas que podem ser ajustadas com êxito à schemata que ele aprendeu a manejar saltam aos olhos como centros de atenção. O estilo, como veículo, cria uma atitude mental que leva o artista a procurar na paisagem que o cerca elementos que seja capaz de reproduzir. A pintura é uma atividade, e o artista tende, consequentemente, a ver o que pinta ao invés de pintar o que vê98.   
A pintura de paisagem holandesa foi marcada por artistas como Jacob van Ruisdael, criador de uma 
paisagem na qual o retratado não se limitava ao registro da natureza física, mas simbolizava 
metáforas da psicologia humana. 
 
 

                                                 
95 GOMBRICH (1999) p.420. 
96 Ibidem, p.418. 
97 Como parte integrante desta segundo período da Idade de ouro da Pintura holandesa, encontram-se os trabalhos do pintor Frans Post, sobremodo sua obra referente à paisagem brasileira, como poderá ser observado no capítulo 2 desta dissertação. 
98 GOMBRICH, 1986. p.74.  
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Figura 9 - Jacob van Ruisdael, The Jewish Cemetery c.1654-5. Óleo sobre tela. 

 Fonte: The Detroit Institute of Arts 99 

Figura 10 - Jacob van Ruisdael, ‘Forest Scene’ c.1660-5. Óleo sobre tela. 

Fonte: National Gallery of Art100  
Os matizes contrastantes do repoussoir101 da vegetação do primeiro plano, retorcida, como a 

criar as curvas e contra-curvas barrocas são provas de que a paisagem de Ruisdael não se distanciava 
da artificialidade da paisagem ideal de Lorrain. A série de quadros à óleo (Figura 9 e Figura 10) 
apresentados contam-nos que a paisagem do barroco holandês é tão modelada quanto às italianas, 
seus schemas, tão fortes e sedimentados, eram apenas diferentes. Noutras obras barrocas holandesas, 
agora sob o Equador, o artista procurará em meio ao ambiente, símiles para os brancos e retorcidos 
troncos das bétulas, o que não seria difícil na exuberante vegetação. 

Imerso no ambiente clássico, no entanto, os vastos horizontes e as interpretações 
tumultuosas da natureza em Van Ruisdael será evidência sintomática das veredas que se 
descortinavam  nas quais, ao final do século XVIII, o estilo romântico desabrochou.102 

Dispersas pela imagem, a massa edificada em Frans Post, , que residiu no Recife de 1637 a 
1644, seria emoldurada pela profusa mata tropical e por seus elementos mais característicos: bichos-
preguiça, abacaxis, mamoeiros, coqueiros e uma infinidade de palmeiras emergem por entre a 
vegetação, no intuito de “condensar” a maior quantidade de elementos tropicais na cena, pois, se 

                                                 
99 Disponível em: < https://www.1000museums.com/art_works/jacob-van-ruisdael-the-jewish-cemetery.> Acesso em: 18 jun. 2016. 
100 Disponível em: <http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.1219.html.> Acesso em: 18 jun. 2016. 
101 Elemento utilizado no primeiro plano de uma pintura, gravura ou desenho, de matizes mais profundos e escuros, no intuito de destacar o centro do quadro (ou outro elemento da composição) e produzir um efeito de profundidade.  
102 SLIVE, Seymour. Jacob van Ruisdael: A Complete Catalogue of His Paintings, Drawings, and Etchings. New Haven: Yale University Press, 2001. 
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havia mercado consumidor para as telas que representavam os moinhos próximos a Amsterdã, 
também havia um nicho de mercado ávidos pelos pitorescos e exóticos elementos tropicais. 

 
Figura 11 -  Frans Post, Vista de Olinda, 1662. óleo sobre tela.  

 Fonte: Itaú Cultural.103 

Figura 12 -  Frans Post, paisagem brasileira com tamanduá. 

 Fonte: Itaú Cultural.104  
Nas telas de Post as “tímidas” cidades e vilas concorreriam com os engenhos nas escolhas 

compositivas das obras, fazendo o papel de elemento construído; em Ruisdael, vemos esse tópico 
preenchido pelas ruínas e pelo casario tradicional. As imagens são semelhantes pois Post segue à 
risca as tradições pictóricas e descritivas da escola neerlandesa, que tanto consagrariam suas obras 
com tema de paisagem perante a História da Arte. Embora a paisagem mude – rural ou urbana, 
brasileira ou flamenga- as composições das cenas mantem-se similares. 

Os cânones empregados por Post seriam, na verdade, schemas típicos da pintura de paisagem 
holandesa que seriam replicados por toda a Europa, e seriam inclusive empregados nas paisagens 
brasileiras. As ruínas na produção de Ruisdael e as longínquas casas-grandes em Post, serão 
exemplos de que, já próximo do alvorecer do século XVII, a escola holandesa fará incidir a 
luminosidade barroca sobre as cidades e seus edifícios, lançando as bases canônicas para a 
apreensão da paisagem nos séculos seguintes.  

Esta similaridade formal não é, contudo, prerrogativa da arte holandesa barroca. A 
segregação de planos na pintura de paisagem no importa pois com ela se dará a valorização de 
aspectos da paisagem brasileira escolhidas no intuito de tecer complexos discursos a respeito de 
nossa gente e nossa cidade.  

Em dissonância com as primeiras representações profissionais das terras brasileiras, fruto 
dos esforços do holandês Post e nas quais o primeiro plano funcionava como escura bordadura 
para a iluminada cena ao fundo, nas representações dos viajantes do XIX a primeira camada será 

                                                 
103 Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9982/frans-post> Acesso em: 13 ago. 2016. 
104 Ibidem. 
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tomada por cenas protagonistas, onde inseria-se com maior ênfase a pátina do documental nestas 
representações pictóricas105.  

 
2.3 As categorias da paisagem  

Enquanto as planícies holandesas suscitaram a apreensão da paisagem pela escola flamenga, 
na Itália, artistas imbricavam, em um complexo jogo de luz e sombra, os modelos imagéticos da 
paisagem real com linhas emprestadas da mitologia e da literatura clássica. 

 Como uma matriz figurativa surgida na Itália no início do século XVII, a paisagem ideal 
encontrou em artistas como Nicolas Poussin, Gaspar Dughet e Claud Lorrain seus principais 
expoentes. O espírito arcádico é o patrono da paisagem ideal, transmitindo seus ideais de beleza e 
composição, em relação ao real:  “a natureza concreta não tem qualquer significado na paisagem 
ideal, exceto no sentido ótico, no fornecimento de modelos”.106 

A paisagem de Lorrain tenta, inclusive, responder aos gostos do público em relação à 
natureza que se queria representada. Por que foram produzidas e por que compradas pelas elites 
em um momento em que a pintura de paisagem ainda não era considerada um gênero digno de 
prestígio nas artes visuais? Margaretha Lagerlof busca responder a estas perguntas, demonstrando 
como paisagens ideais "satisfizeram duas necessidades poderosas, mas conflitantes, do período: a 
dependência de tradições de um legado cultural, por um lado, e o sonho de excitantes 
oportunidades, visões e novos começos do outro." 107 

Em Annibale Carracci , precursor do conceito, o drama está implícito em pinturas com 
composições teatrais ou cenográficas nas quais a paisagem é simplesmente palco para as ações 
humanas. A retórica que domina as paisagens de Poussin nos é revelada através de imagens de 
fundo moral; persuasivas, introduzem os espectadores a valores e comportamentos  universalmente 
aceitáveis. Os novos ou fantasiosos mundos de Lorrain são caracterizados por uma paisagem 
idealizada, cujos efeitos de iluminação são de suma importância para o artista, as pinturas são quase 
exclusivamente cenas da alvorada ou do entardecer, cujas luzes alaranjadas e róseas mancham os 
elementos posicionados em cena.108  

Os cânones tão definidos e fortes se tornaram um paradigma para a arte da paisagem 
europeia, bem como também influenciou e “treinou” o próprio olhar do viajante e sua maneira de 
                                                 
105 SOUZA, 1995, p. 93, op. Cit. 
106 SOUZA, 1995, p. 105, op, cit. 
107 LAGERLOF,Margaretha. Ideal Landscape: Annibale Carracci, Nicolas Poussin and Claude Lorrain. New Haven: Yale UP, 1990, p.162 Tradução nossa. 
108 Adiante, o recurso da iluminação quase etérea das primeiras horas e dos últimos instantes do dia serão observados nas pinturas estrangeiras do Brasil. 
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percepção, composição e rearranjo dos elementos da paisagem a ser retratada109. Souza(1995) traz 
a definição de paisagem ideal pelo Lexikon der Kunst110:  

Por ela entende-se uma clara e harmoniosa paisagem plena de sol e luz.[...] Na paisagem ideal são eleitas seções de paisagens reais que, segundo rigorosos princípios, são reunidas em uma única e determinada composição, composta mediante a construção de coulisses no primeiro plano e de recessão (visão profunda para dentro do espaço). [...]111.    
A paisagem ideal tem uma rígida estrutura de composição e, como que em camadas de 

tintas, deposita-se em três estratos. No primeiro plano, coulisses formadas por vegetação e em alguns 
casos elementos arquitetônicos cercam e emolduram os planos subsequentes; o plano 
intermediário112 comumente trazem construções – palácios, igrejas, ruínas- e, no plano de fundo, o 
horizonte guarda pontos de fuga baixos, o que permite as cores celestes predominarem em grande 
parte da pintura. A Figura 13 ilumina os três planos de composição em obra arquétipo da paisagem 
ideal:  

Figura 13 - Claude Lorrain, Capriccio with Ruins of the Roman Forum, c. 1634. óleo sobre tela. Em sentido horário, os três planos de composição.  

  

  
Fonte: www.abc.net.au , editado pela autora. 

                                                 
109 SOUZA, 1995, p.104. op. Cit. 
110 Importante obra sobre História da Arte, nos moldes de uma "Enciclopédia da Arte". 
111 Cf. Lexikon der Kunst, vol. 4, Leipzig, 1975, apud  SOUZA (1995), p.104 
112 Ou segundo plano. 
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A tradição dos modelos idealizados atravessou o século 18 e se solidificou na apreciação da 
paisagem proposto por movimentos fortemente acadêmicos, como o Neoclassicismo. A 
luminosidade poente das representações italianas suscitaria e formaria gostos nas elites e na classe 
artística da Europa como um todo, sobremodo na Inglaterra encontraria campo fértil. A tradição 
holandesa foi preterida pelas alegorias claudeanas, mesmo que se ouvisse apelos por uma paisagem 
mais acurada em sua representação, do ponto de vista topográfico. A Royal Academy foi decisiva no 
espraiamento e manutenção deste status. 113  Este ponto importa-nos, pois, foi neste berço 
romântico inglês ainda fortemente influenciado pelas convenções de Lorrain e Poussin e pela escola 
neoclássica que Landseer e Burchell inseriam-se como artistas. 

Munidos deste vocabulário seguro, cujo conjunto de convenções e princípios que o 
norteavam eram de fácil apreensão, pintores e artistas amadores que buscavam representar os locais 
conhecidos em viagem valiam-se deste instrumento de leitura da paisagem que o circundava e a 
transmitiam, encaixando-a em suas representações a partir destas três seções.  

As pinturas relativas à paisagem brasileira do Oitocentos também fariam uso destes 
mesmos recursos e, tal como observa-se nas representações do ambiente europeu, a organização 
espacial no quadro mantém-se constante. Os elementos de composição típicas do recurso de 
povoar seus enquadramentos com elementos que pudessem tipificar a região e a adoção da 
organização espacial composta por três níveis, comum na pintura de paisagem, sobremodo a 
inglesa, 114  auxiliaria na fixação dos três elementos-chave das representações sobre a cidade 
brasileira: O primeiro plano seria ocupado pela profusa vegetação brasileira, no plano intermediário 
a paisagem construída e, ao fundo, os acidentes topográficos que indicassem o “afundamento” da 
cidade nos vales. 

Segue-se as categorias artísticas – teóricas e técnicas – que se constituíram em ferramentas, 
modelos de observação e de apreensão da paisagem observada. Categorias como o sublime, o 
pitoresco e a veduta serviram às vezes de verdadeiras molduras, moldando o olhar viajante e 
fazendo iluminar, a partir de seus cânones, quais aspectos deveriam ser sublinhados e quais outros 
ofuscados nas representações. 
 
O Sublime 
O sublime pertence aos gêneros literários mais nobres, como a epopeia e tragédia. Sua 
superioridade na ótica clássica vem desde a origem etimológica da palavra; de acordo com a 

                                                 
113 SOUZA, 1995, p.107, op. Cit. 
114 SOUZA, 1995, p.92. Op. Cit.   
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pesquisadora portuguesa Helena Barbas, as raízes do termo apontam para o latim sublimis, “de sub-
límen : ‘o que está suspenso no arquitrave da porta’ , o lintel entre duas colunas”115 Nota-se a ligação 
com a gênese da palavra e a arquitetura, embora, quando transposta para a representação pictórica, 
as construções pareçam minúsculas e frágeis. O sublime também transita no mesmo período pela 
retórica e, nesta, indicará o tipo de discurso ornado, pomposo e vigoroso116 
Redescoberto, o sublime foi debatido por várias culturas ocidentais no século XVIII. 
Especialmente na Grã-Bretanha, visto a crescente importância das discussões a respeito da 
paisagem como gênero nas artes, foi também alvo de inquietações teóricas suscitadas pela obra A 
Investigação Filosófica acerca da Origem das Nossas Ideias do Sublime e do Belo , de autoria de Edmund Burke 
(1757). Burke traz a sua definição de sublime: 
 Tudo o que instale qualquer tipo de excitação de ideias de dor e perigo, ou seja, qualquer coisa terrível [...] ou que funcione de uma maneira análoga ao terror é uma fonte do sublime, isto é, é produtora das mais fortes emoções cuja mente é capaz de sentir... Quando perigo ou dor pressionam tão próximos eles são incapazes de emitir qualquer deleite e são simplesmente terror, mas, à uma certa distância e em certas modificações elas podem ser - e elas são – encantadoras como qualquer experiência cotidiana.117  

O sublime anseia reações estéticas que se voltem para aspectos extraordinários e grandiosos 
da natureza, considerada um ambiente hostil e misterioso. A vegetação ganha ares sombrios e 
instransponíveis, as porções marinhas das telas ganham ares titânicos e  revoltos. Burke descreve 
detalhadamente quais emoções a pintura deveria ecoar, a lista, extensa, perpassa o espanto, o terror, 
a obscuridade, o poder, a privação, a solidão, o silêncio e o infinito118. Em A investigação... o sublime 
é observado como uma “ampla e desolada paisagem, à mercê do incerto de forças naturais, mas ele 
também o discute em relação às construções humanas”119. 

A leitura da pintura de Joseph Wrigh O Vesúvio visto de Posillipo (Figura 14) é paradigmática 
quanto à posição da arquitetura nos parâmetros do sublime. Pouco visível, um conjunto de 
construções emergem das escuras elevações costeiras, elementos divisados apenas pela luz que 
incide em suas paredes. Ocupando espaço central e fazendo às vezes de ponto divisor entre as 
machas da mercúria luz vulcânica e o plácido luar, uma das edificações é banhada por ambas as 
luzes.       

                                                 
115 BARBAS, 2006, p. 02 
116 Ibidem, p. 02. 
117 BURKE, E. A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. 1757. Oxford: Oxford UP, 1998, p.36. 
118 JOHNSON, Paul. The Birth of the Modern: World Society, 1815-1830. Nova Iorque: HarperCollins, 1991, p. 56. 
119 HILL, Jonathan. Weather Architecture. Abingdon, Reino Unido: Routledge, 2012, p.78. 
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A construção também é fronteira temporal na cena; a aparente calmaria dos quadrantes à 
esquerda mudará em pouco tempo, como as manchas avermelhadas que diluem-se nos verdes e 
azuis celestes. As claras nuvens e a lua são também força oposta à escura fumaça e o ponto 
luminoso da erupção. Os ventos que sopram no litoral logo trarão notícias do Vesúvio aos 
habitantes desta encosta. 

Figura 14 - Joseph Wright, Vesuvius from Posillipo, c.1788. óleo sobre madeira, 65  x 83 cm. Tate Museum, Reino Unido.               ] Fonte: Tate, 2016.120 Editado pela autora. 

Figura 15 - Detalhe da obra . Observar as construções, obscurecidas pela atmosfera noturna.  

 Fonte: Tate, 2016.121 Editado pela autora 
   

Há, no entanto, outros vestígios de civilização. Os barcos e, principalmente, as diminutas 
figuras humanas, mostram a fragilidade da sua presença na natureza. Essa pequena representação 
humana se faria ver também nas artes iconográficas do Brasil.122 

Em uma região de dramática topografia e exuberante vegetação, a categoria do sublime 
encontrou um solo propício para seu emprego. Artistas por formação e amadores, imersos na 
cultura do sublime na Europa, retratariam, quando no Brasil, a vastidão e as estranhas formas 
vegetais proprietárias das cores vivas e destinatárias da luz intensa que Burke indica como 
elementos capazes de aflorar o sentimento sublime, são encontradas desde os primeiros vislumbres 
da paisagem brasileira. A Figura 17, óleo do viajante E. F. Schute, retrataria as quedas d’água do 
Rio São Francisco, mais precisamente a cachoeira de Paulo Afonso, Na Bahia.  Diante da 
magnitude da natureza, da força do volume de água não é difícil imaginar que o sentimento que 
emana da tela é o de reverência e temor aos elementos naturais. 
  

                                                 
120  Disponível em: <http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/joseph-wright-of-derby-vesuvius-in-eruption-with-a-view-over-the-islands-in-the-bay-of-r1105581>. Acesso em: 18 jun. 2016. 
121 Ibidem. 
122 A presença dos schemas do gênero pictórico do sublime serão melhor explorados no capítulo 2. A Arcádia Tropical: a imagem final da urbe brasileira nos relatos de viagem desta dissertação. 
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Figura 16 - Caspar David Friedrich: Templo de Juno em Agrigent, 1830. Óleo sobre tela,  54 x72 cm. Dortmund, Alemanha, Museum für Kunst und Kulturgeschichte.  

 Fonte: www.caspardavidfriedrichkalender.blogspot.com.br, 
2015.123 

Figura 17 - E. F. Schute: Cachoeira de Paulo Afonso. óleo sobre tela, 119 x 153 cm. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo.  

 Fonte: MARQUES, 1998124 
  “Se o sublime comove, o belo encanta”, nas palavras de Immanuel Kant (1764)).  O belo 
em Kant é independente de um conceito preestabelecido, é aquilo que agrada universalmente, sem 
conceito, “a razão não parece ter qualquer participação, só intervém o jogo livre e desinteressado 
entre a imaginação e o entendimento”.125 

Ao diferenciar sublime e belo, Kant lança as bases para a formulação de suas teorias 
estéticas, que terão amadurecido até a publicação de Crítica do Juízo (1790): 

 Os carvalhos altos e a sombra solitária no bosque sagrado são sublimes, as plantações de flores, sebes baixas, e árvores recortadas, formando figuras, são belos. A noite é sublime, o dia é belo. Os temperamentos que possuem o sentimento do sublime, quando a tremulante luz das estrelas rasga a parda sombra da noite e a lua solitária está no horizonte, são atraídos pouco a pouco pela silenciosa calma de uma noite de verão, a sensações supremas de amizade, de desprezo do mundo, de eternidade. O resplendor do dia infunde afãs de actividade e um sentimento de regozijo. O sublime comove, o belo encanta. O semblante do homem que se encontra em pleno sentimento do sublime é sério, às vezes rígido e ensombrado. Pelo contrário, a viva sensação do belo declara-se no olhar pela sua esplendorosa serenidade, por sorrisos rasgados e por um claro regozijo126.   

                                                 
123  Disponível em: http://caspardavidfriedrichkalender.blogspot.com.br/2015_06_21_archive.html. Acesso em: 19/07/2016. 
124 Marques, Luiz (org).Catálogo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand: Arte da Península Ibérica, do Centro e do Norte da Europa. São Paulo: Prêmio, 1998, p. 118. 
125 BOURDETTE, Eleine. Sobre o Belo, o Sublime e o Gênio. In: 17º Seminário dos Profissionais de Artes Plásticas-ANPAP, 2008, Florianópolis. XVII Seminário dos Profissionais de Artes Plásticas, 2008. v. 17. p. 164. 
126 KANT, I. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. México. Editorial: Porrúa, 1978. 
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A luminosidade, desta vez do cálido verão inglês, também suscitaria novos matizes à 
representação da paisagem nas artes. Séries de aguadas produzidas por artista como William Gilpin  
inaugurariam o conceito de pitoresco nas artes inglesas. São gravuras da paisagem pastoril e 
bucólica que cada vez mais britânicos buscarão eles mesmos vislumbrarem: enquanto multidões 
circulam pelos campos ingleses perfazendo rotas consagradas por picturesques tours, fortes debates 
teóricos sobre a natureza do pitoresco são travados,  

Uvedale Price, ao apontar a insuficiência das categorias de belo e sublime para dividir a 
produção acadêmica, auxilia na construção de uma terceira categoria, o pitoresco. William Gilpin 
traz uma arguta definição de pitoresco, que seria desdobrada pelos teóricos posteriores: 

Uma peça de arquitetura palladiana pode ser elegante no último grau. A proporção das peças, as características do ornamento  e a simetria no todo podem ser altamente agradáveis aos olhos. No entanto, se nós a introduzirmos em um quadro, ele imediatamente se torna um objeto formal, e deixa de agradar. Devemos querer dar-lhe uma beleza pitoresca, devemos usar o martelo em vez do cinzel: devemos derrubar uma metade, desfigurar a outra, e jogar os membros mutilados em torno de pilhas. Em suma, a partir de um edifício liso devemos transformá-lo em uma ruína rugosa. Nenhum pintor, que possa escolher entre os dois objetos, hesitaria um momento127.   
O naturalista francês Aubin Louis Millin adicionou o verbete “pitoresco” na edição de 1806 

de seu Dictionnaire dês Beux-arts, cuja descrição é a de que: “[...] diz respeito de uma atitude, de um 
contorno, de uma expressão, enfim, de todo objeto em geral que produza ou possa produzir, por 
uma singularidade interessante, um belo efeito em uma pintura”128 

            

                                                 
127 GILPIN, William. Three essays: on picturesque beauty; on picturesque travel; and on sketching landscape: to which is added a poem, on landscape painting. Londres R. Lamire, 1792, p. 7-8. Disponível em: < http://quod.lib.umich.edu/e/ecco/004863369.0001.000/1:4?rgn=div1;view=fulltext> Acesso em 22 jul. 2016. 
128 https://ia800502.us.archive.org/21/items/dictionnairedesb02mill/dictionnairedesb02mill.pdf 
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 Figura 18 - William Gilpin. Sequência de aguadas do álbum “Observações da costa de Hampshire, Sussex e Kent”, 1774. Aguada de nanquim. 14.6 x 22.2 cm 

  

Fonte: http://www.christies.com, 2016.129 
 
John Ruskin, em meados do século XIX, valia-se do conceito de pitoresco para qualificar 

uma edificação e agregar valor cultural e histórico. As “pátinas do tempo” confeririam ao objeto 
arquitetônico estilo característico e uma idéia de singularidade130. O termo pitoresco surge no final 
do século XVIII, como maneira de nomear uma nova categoria estética em relação à paisagem 
natural e representada, antagônica ao conceito do sublime. 

O emprego do conceito do pitoresco nas pinturas e desenhos relativos ao Brasil foi de 
grande intensidade, uma vez que as novas formas da vegetação e núcleos urbanos tropicais 
causavam estranhamento e encanto na mesma medida: 

A arquitetura exótica correspondia à teoria do pitoresco na questão de compatibilidade. Arquitetura pitoresca era arquitetura compatível com seu entorno, arquitetura, em outras palavras, que se harmonizava com seu ambiente paisagístico.[...]A convicção de que certos tipos de construção eram compatíveis com certo tipos de cenários promoveu a reflexão sobre as qualidades que caracterizaram, ou eram típicas, de uma determinada paisagem.131 
 
  
                                                 
129  Disponível em: http://www.christies.com/lotfinder/drawings-watercolors/rev-william-gilpin-observations-on-the-coasts-5161410-details.aspx. Acesso em:  
130 OLIVEIRA, Rogério Pinto Dias de. O pensamento de John Ruskin. Resenhas Online, São Paulo, 07.074, Vitruvius, fev 2008. 
131 Bernard Smith, European Vision and the South Pacific. apud MARTINS, 2001. 



64  

 

 Vistas panorâmicas e vedutas   
As novas ferramentas auxiliares na apreensão das cenas de paisagem forjaram novas 

convenções para seu aprisionamento em telas ou em rascunhos; se a paisagem, nas palavras de 
Vidal de La Blache, era “tudo o que o olho abarca”, no século XIX, a matriz figurativa do panorama 
seria, nas artes plásticas, a correspondência última deste campo visual em relação às indagações 
geográficas da época. 

Decerto que arranjos visuais que primavam por representar grandes extensões de terra não 
eram exclusividade da pintura romântica; como observado, a escola flamenga já se ocupava desta 
visão desde o século XVII. A tentativa – ou, ao menos, o anseio – em abarcar em uma única visada 
uma região em toda a sua completude já nos é conhecida. Goethe e Humboldt, em suas 
especificidades de leitura, compartilhavam uma matriz de apreensão da natureza como um todo 
que ainda poderia ser entendido quando esquadrinhado em uma seção.  

O panorama tornou-se comum no século XIX, configurando-se como um tradicional 
formato de representação de cidades quando, artistas, provenientes de diversas tradições estilísticas, 
utilizaram deste artífice como uma alternativa de abarcar a visão geral de um sítio e seus arredores. 
O panorama, pela sua estrutura de composição, a qual em uma visada aberta consegue representar 
uma grande área, impele-nos a observá-lo como um simulacro da realidade e não nos é difícil 
perceber seu forte apelo nas artes, sobremodo ao estilo romântico.  

Intrinsecamente ligados ao ato de navegar, os panoramas se prestavam a atuarem como 
perfis topográficos, principalmente quando os núcleos urbanos não possuíam mapas exatos, já 
empreendidos pelos holandeses desde o século XVI, no intuito de retratar pontos geográficos, 
baías e cidades, auxiliando, inclusive, em desembarques na costa.  

Na tentativa de vencer uma das maiores dificuldades na representação em formato 
panorâmico, a inclusão de todo o espaço e todas as informações em um espaço estabelecido, o 
artista normalmente usava um ponto de vista elevado, o que conferiria à cena uma perspectiva de 
voo de pássaro.  A escolha de uma vista área dificultava a representação fidedigna da paisagem, 
portanto, o emprego de instrumentos óticos auxiliara e facilitou o trabalho do artista ao alterar a 
perspectiva.     

Entretanto, mesmo com o uso destas ferramentas, o artista deveria ser hábil na 
representação de múltiplos pontos de fuga e na representação miniaturizada; 132  o que, a um 
primeiro momento, não parece que foi um grave problema, uma vez que grande número de vistas 
                                                 
132 BELLUZZO, Ana Maria. op. cit. p. 53-59. 
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panorâmicas no Oitocentos também nos revela que a maioria dos artistas da época possuíam 
afinidade com a visão do espaço amplo133. Outra inovação que pode ser observada é a representação 
que o panorama oferece ao artista oitocentista, ao transgredir os cânones da pintura de paisagem 
renascentista, na qual os métodos de perspectiva linear limitavam o ângulo de visão em 45°, uma 
vez que a “cabeça” do expectador deveria estar fixa e a imagem representada seria limitada à área 
varrida pelo seu olhar nesta posição.   

Figura 19 - Piero della Francesca, View of an Ideal City. 

 
Fonte: <http://www.nytimes.com/2012 mar. 09/arts/09iht-conway09.html?pagewanted=all&_r=0> Acesso em: 01 mar.16. 

 
Mesmo que se quisesse apresentar como uma alternativa mais científica às pinturas de 

paisagem à época, o panorama circular ainda apresentaria as regras compositivas da paisagem 
convencionada pelos cânones italianos do século XVIII, no qual a vegetação alta e elementos 
arquitetônicos teriam o efeito de coulisses134, marcações laterais que eram rearranjadas na cena com 
o intuito de garantir moldura e profundidade ao quadro.  

 
O panorama circular 

O panorama circular consiste em um desenho ou pintura que retrata a paisagem vista no 
ângulo de 360° de diferentes pontos de vista, mas a partir de uma mesma localização, como alto 
de um morro, o pátio de uma igreja ou o centro de uma baía. Alinhadas subsequentemente,  uma 
série de pranchas são postas em uma superfície curva que simularia uma volta do indivíduo em 
torno de um eixo hipotético; as escalas cuidadosamente alteradas,  criam uma perspectiva falsa, o 
que garantiria o reforço da ilusão e do realismo.  Nas palavras de Oettermann (1980, p.41) “No 
panorama, são criados espaços imagéticos reais, nos quais o observador se desloca” 

                                                 
133 BELLUZO, Ana Maria. op.cit. p.52  
134 CORDEIRO, C. H. G. M. ; Cláudia Maria França da Silva . Paisagens Desenhadas: Reflexões Sobre a Construção de uma Geografia Subjetiva - V Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual - UFG, Goiânia: ISSN: 2316-6479. In: V Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, 2012, Goiânia. Anais do V Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, 2012. p.13.  
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Os panoramas variavam de escala, desde aqueles que deveriam ser observados de cima 
(panoramas de salão, como a Figura 20) ou aqueles em fazia-se necessário a entrada do espectador 
em uma estrutura própria para que nela observasse o desenho (menor em tamanho que os de salão), 
dando a sensação de estar no local retratado, concebidos como entretenimento comercial135. Os 
salões para panoramas foram criados a partir da exposição da tela do pintor inglês Robert Barker, 
cuja pintura da cidade de Edinburgh, na Escócia, foi exposta na rotunda projetada pelo arquiteto 
Mitchell, em Leicester, em 1799136. 

Em The Union of Architecture, Sculpture and Painting of 1827, John Britton e Nathaniel Whittock 
traçam recomendações para intensificar a ilusão que os panoramas em rotundas passam ao 
espectador: 

 
Uma paisagem pintada ou uma cena arquitetônica poderiam também, com propriedade, ser introduzidas...com um corrimão ou balaustrada, para evitar uma aproximação demasiada e a destruição da ilusão. Quase desnecessário observar que uma tal pintura deveria estar em parede semicircular e pintada no princípio de um panorama, com uma boa iluminação vinda de cima, enquanto o local de observação deveria ser, em comparação, escuro137  

Figura 20 - Robert Barker, panorama da cidade de Edinburgh, Escócia. Óleo sobre tela, 1783 

 
Fonte: < http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/panorama.html > - acesso em 30 mar.16 

 

                                                 
135 PERROTA, Isabella. op.cit,  p.40.  
136 Ibidem, p.92. 
137 CROFT-MURRAY, E, 1970 apud GRAU, Oliver. Arte Visual: Da ilusão à Imersão. São Paulo: Editora Unesp, 2007, p. 98-90. 
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A partir desta primeira exposição, outras imagens seriam realizadas no intuito de serem 
expostas nas rotundas construídas nas grandes cidades europeias138; muitos destes panoramas 
foram pintados a partir de esboços ou pinturas de paisagens distantes realizadas por viajantes 
europeus. O gosto pelas palmeiras e pela Baía da Guanabara concorria com vistas dos álamos e 
cânions norte-americanos e das tamareiras e ruínas próximas a Tebas e a Jerusalém.139  Os temas 
de paisagem tropicais competiriam também em popularidade com as cenas de batalhas nas 
rotundas, o que faria com que os pintores de vistas urbanas tomassem escolhas cada vez mais 
dramáticas, no que toca a perspectiva e ao pitoresco.  

 
Figura 21 - Imagens da rotunda de Leicester, projetada por Mitchell. 

  Fonte: http://www.studioargento.com/immersiva/medium/foto-immersiva.html. Acesso em: 20 mar. 
2016. 

 O surgimento dessa nova maneira de se admirar a cidade fez surgir o padrão de leitura da 
“categoria cidade” disciplinando o olhar dos espectadores para este objeto específico140.  Inclusive 
seria o crescimento da cidade industrial europeia quem daria impulso ao estabelecimento das cenas 
urbanas (as atividades características da cidade) como uma das grandes temáticas da pintura. De 
acordo com Meneses (1996), com o advento da industrialização “a cidade se torna cada vez mais 
complexa, ao mesmo tempo em que se acentua seu caráter de um sistema de representações”141.  

O autor prossegue apresentando-nos os modelos mentais e visuais pelos quais, ao longo da 
história, o ambiente urbano foi pensado, propostos por Christine Boyer (1994): A cidade como 
obra de arte, característico da cidade tradicional; a cidade como panorama, característico da cidade 

                                                 
138 A cidade do Rio de Janeiro também teria uma rotunda, construída na Praça XV de Novembro especialmente para a exposição do Panorama do Rio de Janeiro de Victor Meirelles, com proximamente 115m de comprimento, construídaem 1891. Cf. SOUZA, L. T. ; SEGRE, R. ; BARKI, J.  A reconstrução de um olhar: modelagem tridimensional das antigas rotundas dos Panoramas do Rio de Janeiro. In: XIV SIGraDi - Sociedade Ibero-americana de Gráfica Digital, 2010, Bogotá. Disrupção, Modelação e Construção: Diálogos Semelhantes. Bogotá: Universidad de Los Andes, 2010. v. 1. Disponível em: < http://cumincades.scix.net/data/works/att/sigradi2010_343.content.pdf > Acesso: 20/09/2014. 
139 Altick (1978), p.138, apud  SOUZA, p.83. op. cit. 
140 MENESES, 1996, p.142. 
141 Ibidem.  
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moderna; e a cidade como espetáculo, característico da cidade contemporânea.  Meneses, apoiado 
em Boyer, afirma que fora destes parâmetros propostos, o trabalho com imagens de cidade com o 
foco na história fica comprometido. 
 

[...]As cenas urbanas tiveram também grande impacto, sobretudo por permitirem um ângulo de aproximação capaz de compensar a perda gradual de domínio da cidade como um todo, pelo habitante comum, num momento em que a transformação e o crescimento das grandes capitais já se vinham manifestando de forma sensível. Assim, em 1804, um escritor austríaco, Joseph Richter, citado por Bordini (1984, p. 231), dizia que, com a instalação de um panorama explorando a imagem de Viena, os austríacos, que só iam ao Prater (Jardim do Prado) ou ao teatro, finalmente poderiam conhecer sua cidade!142  As vistas tomadas de um ponto de vista elevado, as paisagens panorâmicas, não seriam as 
únicas maneiras de se retratar um núcleo urbano.  Ao adentrar a cidade, o artista tem a chance de 
se deparar com outra maneira de observar e apreender a urbe, que servirá também ao propósito de 
representar a cidade, mas trariam menos aspectos descritivos em detrimento ao enfoque de um 
detalhe característico do lugar.                          

Observadas a partir de um ponto mais baixo, como se o observador estivesse no nível de 
uma rua ou de uma praça, consequentemente terá como elementos de ênfase em suas elaborações 
a arquitetura e as dinâmicas sociais. A este tipo de representação denomina-se veduta, termo 
proveniente do italiano e que significa “o que é visto”. Ao fragmentar a vista da cidade, o artista 
pode acurar seu olhar para detalhes e aspectos singulares, aproximando-o do trecho retratado, 
porém no caso dos viajantes no Brasil, no entanto, sem dele fazer parte, ressaltando dele o que é 
de seu interesse. A veduta, ao constituir-se numa vista de uma seção em particular, sob o ponto de 
vista de um “transeunte” ou “admirador” no nível da rua, dá ao viajante que percorre as cidades, 
um outro elemento para representa-las, e que, por enfocar os detalhes da urbe, podem fazer 
resplandecer outras notas de pitoresco, para além das já empregadas no panorama (casario baixo, 
topografia acidentada, verde das matas, e.g): 

A arte de veduta, por exemplo, mantém uma relação estreita com viagens, ocupando um lugar importante na produção cultural que acompanhou as viagens do século 18 europeu. Dentro da arte de paisagem, a veduta significou um desenvolvimento relacionado a certas necessidades de representação colocadas pelos viajantes europeus à Itália, os quais desde o final do século 17 estavam à procura de uma experiência de representação do país. Os viajantes não desejavam apenas belas imagens, mas também vistas que fossem lembranças visuais de fato do real, isto é, que funcionassem também como registros topográficos143.    
                                                 
142 Ibidem, p. 150.  
143 SOUZA, Valéria. Revista Bras de Historia v. 22 n 44, p.304. 
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Apoiada em Frank-Dietrich Jacob (1982), Souza(1995) distingue a “veduta real” e a “veduta 
ideal” na produção de vistas ao longo dos séculos. Na veduta real, a arquitetura está representada 
tal como ela é na realidade; por outro lado, a “veduta ideal” rearranjaria as edificações em uma 
representação idealizada. As vedutas relativas à paisagem brasileira ganhariam fôlego a partir do 
último quartel do século XVIII, quando as vistas deixam de tentar representar a cidade em toda 
extensão.  
 

Figura 22 - William Havell, Braganza Shore, Rio de Janeiro. Guache sobre tela, 1827. 

 Fonte: MARTINS, 2001.  
Figura 23 - William Havell, Garden Scene on the Braganza Shore, Rio de Janeiro. Guache sobre tela, 1827. 

 Fonte: MARTINS, 2001.  
 

O crescimento das cidades mais comumente retratadas e o gosto pelas paisagens sublimes 
e pitorescas influenciaram a produção de imagens de trechos das cidades144. O pintor William 
                                                 
144 RAMINELLI, 1997, op. cit.  
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Havell seria um exemplo deste tipo de viajante-pintor em busca das cenas sublimes e pitorescas, 
como a Figura 22 e a Figura 23 apontam. 

A observação destas várias categorias e esquemas de representação apontam-nos para que 
nenhum olhar para a paisagem é neutro, nem tampouco é de livre arbítrio o emprego de 
determinado método na apreensão do objeto a ser reproduzido, há uma estreita relação entre as 
condições dominantes entre a produção artística e o consumo da arte no período em que o artista 
se insere.145 O olhar artista se expande em vastos panoramas e enfoca em detalhadas vedutas, molda 
a realidade observada através de modelos figurativos, pois, tal como Wolfflin adverte: “todo artista 
tem diante de si determinadas possibilidades visuais, às quais acha-se ligado; nem tudo é possível 
em todas as épocas.”146 

Esses esquemas, consagrados em seu emprego nas representações da paisagem europeia, 
foram transportados para o impiedoso sol dos trópicos. Vinham para representar o Brasil para um 
variado público europeu – de intelectuais aos leitores dos populares jornais – como tamb[em 
aportavam no Brasil para auxiliar na cnstrução de um dieário de Brasil para as elites políticas, pois 
como Schwarcz aponta: 

[...] a Corte Portuguesa ainda se acomodando nos trópicos, convenhamos, necessitava criar aqui novos imaginários, uma nova história, e para essa sociedade em grande parte iletrada e desconhecedora do imaginário da Corte, nada melhor do que ter à disposição uma boa iconografia para produzir uma representação oficial147.  
A tessitura do tema tropical abarcava várias realidades que ora sobravam, ora faltavam nos 

restritivos modelos iconográficos de tradição na história da arte europeia. Mais do que uma crítica 
ao espaço urbano e rural colonial, a imagem final também seria restringida pelas limitações de 
representação impostas pela corrente artística em voga. O Brasil mostrar-se-ia uma paisagem difícil 
de ser pintada, como veremos a seguir.                                     

E sobre as imagens relativas às cidades brasileiras? Para entendermos como se construiu a 
paisagem construída nestas obras, é necessário entender o papel que os viajantes vão ocupar na 
historiografia relativa à cidade oitocentista. 

 
 
                                                 
145 Salgueiro, 1995, p. 67. 
146 Wolfflin, 1989, p. 12, op. cit. 
147 SCHWARCZ, 2008, p. 14. 
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Trópicos emoldurados:

A imagem da urbe brasileira nos 
relatos de viagem.
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Todo homem que aspire a conhecer as emoções líricas deve dirigir-se ao Brasil, onde a natureza poética corresponderá às suas inclinações. Mesmo a pessoa menos sentimental torna-se poeta para descrever as coisas como elas são. 
Gregory Ivanovitch Langsdorff, Mémoire sur lê Brésil pour tous ceux qui désirent s´y établir. 

 
No conto Terra De Siena Molhada (1996) a história rodeia um personagem saramaguiano que 

entende, após longos anos, a relação entre a nomenclatura de uma tonalidade de tinta e as 
características de determinado sítio que empresta seu nome ao matiz. A chave desta descoberta foi 
a atividade empreendida a viagem à cidade italiana de Siena. Uma memória de infância arrasta-se 
quando, após intensa chuva, o protagonista enfim divisa pela primeira vez a paisagem da cidade, 
em contraste com o céu límpido após a tormenta.  

A tonalidade conhecida como Terra de Siena Queimada  é produzida a partir da queima da 
Siena, um óxido terroso de cor ocre;  Saramago, no entanto, faz surgir a cor a partir de um elemento 
da natureza oposto: a água – a chuva, neste caso – que, ao escurecer os ocres telhados, aviva 
lembranças da cor que os mais velhos, “adultos pouco letrados” denominavam “Terra de Sena 
molhada”148. Na sua infância, o pó amarelo que se assemelhava a “poeira do sol” agora visto in loco, 
encontrou “a imagem real que lhe corresponde”149. A tinta ocre, tradicionalmente extraída nas 
proximidades da cidade homônima, tornou-se imprescindível na paleta dos pintores, empregada 
largamente nas representações de porções terrestres nas pinturas, marcará, sobremodo as pinturas 
renascentistas italianas150.   

Tal como o personagem, que na viagem apreende o significado de algo que só conhecia 
por meio do simulacro – a cor do verniz -  muitos dos viajantes europeus que saiam da Europa  
para o Brasil buscavam observar ao vivo o que apenas conheciam de descrições de outros, por 
                                                 
148 SARAMAGO, José. A Bagagem do Viajante. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
149 Ibidem. 
150 EASTAUGH, N.; WALSH, V.; CHAPLIN, T.; SIDDALL, R. (2004). Pigment Compendium: A Dictionary of 
Historical Pigments. Oxford; Burlington: Elsevier / Butterworth Heinemann, 2004. 
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meio de livros, através de gravuras. Iam em busca das “tonalidades tropicais”, que não se 
restringiam às cores da paleta do artista, mas elementos-chaves que, ao serem representados nas 
telas e nas páginas outrora brancas, transportam o observador/leitor para a terra visitada. 

Os relatos de viagem transitam entre a categoria de documentação oficial e composição de 
um gênero literário que abarca uma miríade de relatos heterogêneos: escritos fantásticos como os 
de Marco Polo, epopeias como Os Lusíadas, compêndios sobre as civilizações indígenas sul-
americanas ou tomos geográficos sobre a América do Norte. Algumas obras, creditadas à algum 
viajante, eram escritas a partir da leitura de outros relatos de viagens por editores que não tinham 
pisado na região descrita151; outras seriam realizadas anos após a volta do estrangeiro à Europa, 
quando as cores tropicais há muito já haviam desbotado de sua memória, restando-lhe, muitas 
vezes, sombras fugidias de sua passagem pelo Brasil. 

Ao longo do século XIX, as viagens empreendidas por estrangeiros ao Brasil transportaram 
ao continente europeu reminiscências do que aqui fora digno de nota. Os espólios destas incursões 
tropicais encontram-se ainda hoje brotando em estufas alemãs, forrando salões de jantar russos e 
vendidos em casas de leilão inglesas. No caso das imagens das cidades brasileiras, elas retornariam 
ao Brasil, agora tintas com mais uma camada do olhar europeu; seu emprego foi além, serviu como 
meras ilustrações de textos, temas para quadros à óleo ou documentos oficiais; seus usos 
posteriores derramariam sobre elas a pátina da infalibilidade documental. Ao observamos a 
manipulação destas imagens pela historiografia urbana a partir do século XX devemos volver o 
olhar para o período histórico no qual foram produzidas, observar com quais tramas foram tecidas 
e expostas ao público-alvo: a quais estímulos pretendiam responder?  A visão geral representada 
possuía as já conhecidas conotações negativas? Qual seu alcance em meio à sociedade brasileira? 

Houve, nos estudos a respeito da historiografia acerca dos cronistas estrangeiros, esforços 
em abarcar os viajantes em um mesmo grupo, na tentativa de lê-los sob uma mesma lente 
homogeneizadora. Entretanto, esta categoria é constituída por indivíduos que traziam consigo 
diferentes bagagens. Igualmente, a categoria de relatos iconográficos foi homogeneizada, negando-
lhe, geralmente, o estatuto de produção artística. Desta forma, os estudos recusam a possibilidade 
do emprego de esquemas figurativos característicos das escolas artísticas da época da produção, 
retira-lhes uma camada importante de significação. Ao mesmo tempo, atribuindo-lhe caráter 
documental, os primeiros olhares à produção estão em consonância à atribuição dada por Hans 
Belting, para o qual toda imagem é uma “presença de uma ausência”152.  

                                                 
151 TORRÃO FILHO, Amílcar. A arquitetura da alteridade: a cidade luso-brasileira na Literatura de viagem (1783-1845). Tese de doutorado. Campinas, SP: [s.n.], 2008. 
152 BELTING, 2004, op. cit., p. 13. 
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O que levava estes viajantes – botânicos, artistas, geólogos, dentre outras categorias- a se 
aventurarem em terras desconhecidas e empreender viagens onerosas e, muitas vezes, arriscadas? 
A ciência ou as inclinações artísticas não podem ser os únicos motivos para se empreender tal 
viagem. Embora parcialmente ajudem a responder, as motivações passam por questões políticas e 
econômicas, caminham, inclusive, por anseios individuais que pouco tem a ver com a “ciência”. A 
recompensa para os naturalistas bem-sucedidos muitas vezes culminava em permanentes pensões 
e prestígio entre os demais. Rugendas, por exemplo, em troca de uma pensão vitalícia, cedeu sua 
coleção de desenhos e aquarelas ao Rei Maximiliano II; Lagsdorff, ao retornar da viagem ao Brasil 
também foi agraciado, pelo governo russo, com uma pensão de mesma natureza153. Da mesma 
forma, Richard Burton partiu em viagens cada vez mais arriscadas pelo globo terrestre, incluso ao 
império brasileiro, uma vez que “o reconhecimento” o atraia, “acompanhado de um título de 
nobreza e de uma pensão vitalícia”.154 Cabia ao viajante em potencial pesar os benefícios e as 
desvantagens advindas desta escolha que o transformaria em um observador munido de olhares 
distantes em um império pouco trilhado, de costumes e paisagens que desafiavam sua 
documentação. 

O capítulo que se inicia busca observar os relatos viajantes acerca da paisagem brasileira 
produzidos no século XIX sob dois aspectos: a primeira lente empreende esforços não 
delineamento de um breve panorama da produção estrangeira – textual e pictórica- utilizado como 
fonte documental pela historiografia relativa às cidades do período.  

A despeito do que se observa em outras pesquisas, admite-se, aqui, que as referências à 
produção estrangeira se iniciam já na segunda metade do século XIX, e não nos escritos ilustres da 
“Redescoberta do Brasil” produzidos por autores como Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado 
Jr nos anos 1930. A presença de menções aos textos e imagens de viajantes nos periódicos 
oitocentistas já possuem uma forte carga de “acuidade e fidedignidade”  em suas descrições e na 
maneira com que são chamados a “testemunhar” períodos históricos-chave para a formação da 
identidade nacional.  
3.1 Literatura de viagem como fonte documental 

Ao deitar da pena e dos pincéis, caso a empreitada ao outro lado do Atlântico fosse exitosa, 
estes relatos tomavam quais rumos? Muitos foram destinados à publicação por casas de 
impressão155 ou preencheram sequenciais edições em jornais, à moda de folhetins; aquarelas e 
                                                 
153 Para maiores esclarecimentos a respeito de pensões vitalícias aos naturalistas, cf. BELLUZZO, 1994, op. cit. 
154 TROJANOW, Ilija. O colecionador de mundos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
155 A obra Travels in Brazil, de Henry Koster, foi publicada pela Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown em 1816. Anos mais tarde, a casa também publicou Journal of a voyage to Brazil, and residence there, during part of the years 
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esboços tomaram corpo em telas a óleo e preencheram as paredes de burgueses ávidos a possuir a 
arte em voga ao interior de salões das Academias de arte ao redor da Europa; uma considerável 
parcela da produção não veria luz durante largos anos, trancados em porões e reclusas bibliotecas, 
como no caso de Landseer e Burchell; são inúmeros os destinos que essas impressões de viagem 
poderiam obter. No entanto, em meio aos diversos roteiros plausíveis, um em especial, relaciona-
se diretamente com o emprego dos relatos viajantes que, instrumentalizados pela historiografia 
acerca das cidades brasileiras oitocentistas, serviram ao propósito de legitimação de conceitos e da 
prática arquitetônica: um seleto grupo de reminiscências de viagens foi elevada a um patamar 
distinto e se constituíram como fontes centrais para uma série de intelectuais que se propuseram a 
pensar e escrever sobre a formação do Brasil, sobremodo a partir da década de 1930.  

Essa circulação antecede a formação, pode-se dizer, de certo imaginário coletivo acerca da 
paisagem brasileira que se daria por meio das reconquistas do Brasil156, esse patrimônio simbólico 
fez-se circular pelos meios acadêmicos, forjando, a cada referência, uma força documental que 
atravessou décadas. 

A circulação das publicações dos relatos de viajantes antecede a formação, pode-se dizer, 
de certo imaginário coletivo acerca da paisagem brasileira que se daria por meio das “reconquistas 
do Brasil” promovidas por obras de autores como Gilberto Freyre e Caio Prado Jr; a presença de 
várias menções aos textos estrangeiros e à iconografia urbana produzida por viajantes nas 
publicações brasileiras do XIX lançam as bases para o seu uso como “informantes privilegiados” 
da compleição social e urbana do Brasil império.  

A presença da iconografia produzida por estrangeiros atravessou décadas e que se expressa, 
e.g., na valorização de gravuras como Venda em Recife, produzida por Johann Moritz Rugendas, 
impressas em livros didáticos, empregada como símile da condição urbana, não apenas de Recife, 
como a do Brasil do século XIX. 

 
 
 

  

                                                 
1821, 1822, 1823, de Maria Graham, em 1824, se especializando em publicações sobre viagens e paisagens, como atestam as várias edições publicadas de Heath's Picturesque Annual. 
156 Projeto editorial cujo objetivo era o de tradução de relatos estrangeiros sobre o Brasil, empreendido pela editora Itatiaia na década de 1970. 
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Figura 24 - Johann Moritz Rugendas, Venda em Recife, 1830. Litografia sobre papel. Litografia produzida por 

Deroy, Laurent e Thierry Frères a partir de desenho original de Rugendas. 

  Fonte: Rugendas e o Brasil, 2002. 
 

 
Contudo, atribuir o emprego da arte viajante como fonte documental apenas aos estudiosos 

da primeira metade do século XX não parece responder às questões-chaves relacionadas à 
circularidade deste corpus informativo, pois o pretenso pioneirismo de seu emprego nas obras de 
autores como Gilberto Freyre e Caio Prado Jr, a exemplo de citação, não leva em consideração a 
presença em outros autores anteriores e em outras fontes, como os periódicos oitocentistas. Se as 
fontes viajantes nesta produção dos periódicos da segunda metade do Oitocentos não são 
empregadas e analisadas à luz das leituras da inédita abordagem historiográfica brasileira que a 
literatura destes intelectuais do “redescobrimento” nos anos 1930 propunham, sua utilização nas 
páginas de periódicos de expressiva circulação e as várias menções aos textos estrangeiros lançam 
as bases para o seu uso como “informantes privilegiados” da compleição social e urbana do Brasil 
império.  

Percorrer as páginas de periódicos oitocentistas apontam-nos que as notícias relativas às 
publicações estrangeiras sobre o Brasil eram frequentes e conhecidas pela população que tinha 
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acesso a tais meios de informação157. Relatos exploratórios das comissões científicas, divididos à 
moda dos folhetins 158 , recheavam durante semanas a edição de periódicos como a Illustração 
Brasileira. Notas como a encontrada no Diário do Rio de Janeiro, a respeito da publicação em Paris da 
obra Voyage dans le district des diamants et sur littoral du Brésil, de autoria do viajante francês Auguste 
de Saint-Hilaire159 são recorrentes. O apelo do redator para que os “srs. Livreiros” trouxessem o 
livro de Saint-Hilaire para o país pois certamente achariam boa saída dos exemplares, refuta a 
comumente ideia que invade a discussão a respeito dos relatos estrangeiros, vistos muitas vezes 
como discursos que não perpetravam as discussões estabelecidas em solo brasileiro.   

Pouco mais de um século antes de Gilberto Freyre atribuir ao discurso viajante caráter 
documental160, os próprios redatores dos periódicos já “atestavam” a confiabilidade destes escritos, 
utilizados para corroborar passagens de obras nacionais.161  Nos mesmos periódicos, a população 
acompanhava os desembarques e saídas dos navios utilizados pelas comissões exploratórias162. Os 
naturalistas muitas vezes gozavam de elevada estima em meio à alta sociedade da época, seus passos 
constantemente divulgados 163  nas colunas sociais garantiam que suas estadias no Brasil não 
passassem em branco para os leitores mais afastados das maiores cidades do império. 

Todavia, a circulação da maioria dos periódicos “ilustrados” atenderia ao restrito círculo da 
elite brasileira. Arquétipo para essa afirmação encontra-se na observação de dois periódicos: A 
Ilustração Luso-Brasileira e O Panorama, ambas capitaneadas por António José Fernandes Lopes, 
compartilhariam mesma linha editorial e redatores. A diferença residia no público-alvo almejado. 
Enquanto o Panorama, ao custo de 30 réis, propagava em sua “Introdução” ser “acessível a todas 
as bolsas e a todos os entendimentos”, veículo muito mais de divulgação do que “fazer a história 
do estudo”164, a Illustração Luso-Brasileira, impressa em papel de gramatura superior, ao custo de 120 

                                                 
157 A primeira publicação de periodicidade semanal surgiu na Antuérpia, atual Bélgica; Nieuwe Tijdinghen iniciou sua circulação em 1602, seguido por periódicos alemães e ingleses. A Gazeta, jornal fundado em 1641 seria o primeiro a circular em Portugal. Nos trópicos, o início da impressa seria marcado pela “não-linearidade” de suas linhas. Data de 1747 a ordem régia de D. João V, na qual impõe o  sequestro de todas as letras de imprensa em solo brasileiro. O estabelecimento da tipografia no Brasil resultaria num embate constante entre as tipografias e a lei colonial, que vetava a impressão de jornais no país. O Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1808, receberia a primeira máquina oficial de impressão, rodando o primeiro jornal brasileiro legal, a Gazeta do Rio de Janeiro. 
158 Surgido na França, o Feuilleton (em português traduzido como folhetim) constituía-se da parte reservada nos jornais, geralmente no rodapé da primeira página, para os informes culturais (resenhas de obras, artigos sobre peças, etc.).  Em 1836, observando o sucesso dessa coluna, o jornal francês La Presse publica periodicamente a obra Lazarillo de Tormes, de autor anônimo dividida em partes. 
159 Diário do Rio de Janeiro, nº08, mar.1832.  
160 FREYRE, Gilberto.Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia. patriarcal, 51. ed. revista, São Paulo, Global, 2006, p. 47. 
161 Diário do Rio de Janeiro, nº11, dez. 1837. 
162 Diário do Rio de Janeiro, Jun. 1858. 
163 Ibidem, p.03. 
164 ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRASILEIRA. JORNAL UNIVERSAL. Fichas Históricas dos periodicos da Hemeroteca Municipal de Lisboa. Disponível em: <http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/IlustrLusoBr.pdf>. Acesso em: 21 set. 2015, p.01. Sobre a referida introdução Cf. O Panorama, , n.º 1 , Set. 1852. 
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réis e o dobro da dimensão do anterior, apresentava vantagem na dimensão e na qualidade da 
impressão das imagens. Desta forma, observa-se que o Brasil que chegava às mãos dos leitores da 
elite eram representações muito mais nítidas e em maior quantidade. 

São em páginas como as destes periódicos que o leitor teria acesso às primeiras imagens do 
Brasil cujo público-alvo seriam os próprios brasileiros. Longe de pintarem um homogêneo país, os 
Brasis representados pelas gravuras165 estampadas nos periódicos oitocentistas seriam tão diversos 
quanto os anseios editoriais e políticos por trás de suas impressões. Em jornais como a Illustração 
Luso-Brasileira, monarquista, as imagens de um forte Brasil fariam contraponto ao aquebrantado 
império descortinado por publicações como A Malagueta. Embebidos na estética do Romantismo 
português, as imagens relativas ao Brasil tomariam emprestadas schemas de representação das 
cidades portuguesas e mouriscas. 166                                               

A temática das gravuras estampadas nos periódicos teria outra natureza além das paisagens 
brasileiras. No lugar de coqueiros e casario colonial, o leitor muitas vezes deparava-se com 
ancestrais sequoias e vistas noturnas da costa californiana167; ao passar da página, poderia ter a 
oportunidade de observar uma vista da cidade venezuelana de Caracas (Figura 25), a partir da 
porção de água, em uma tomada de vista semelhante à empregada nas representações das cidades 
costeiras brasileiras, como o Rio de Janeiro168. Isso mostra que, além de informados sobre como 
eram vistos, o leitor brasileiro também tinha a chance de ler sobre outras culturas e localidades. 
Não eram, pois, viajantes brasileiros, mais provável que fossem matérias compradas de outros 
jornais169. E, se havia a compra de matérias estrangeiras, o mesmo podia ser dito em relação às 
gravuras originalmente publicadas nos periódicos nacionais. 

 

                                                 
165 Nesta dissertação, observar-se a diferenciação entre gravura e imagem. Uma gravura é o  resultado de um método de transferência  de uma matriz para outro  suporte (papel, velino, tecido), permitindo, desta forma, a sua  reprodução.  As ilustrações podem ser de natureza ornativa, ou seja, as portadas, as cercaduras ou as vinhetas e a ilustração de estampas e figuras, a conhecida gravura. O termo imagens seguirá por acreditarmos que além da reprodução física de determinado objeto, há ainda sua projeção mental. 
166  Em sua obra Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos (2002), Giulio Carlo Argan apresenta a interligação entre o neoclassicismo e o romantismo; mesmo com resultados divergentes, ambos procuram idealizar a realidade (enquanto o neoclássico utiliza-se do sublime para tal, o romantismo subjetiva o mundo exterior).  
167 CALIPHORNIA. Illustração Brasileira. Rio de Janeiro, p. 20-27. jul. 1876. 
168 CARACAS NA VENEZUELA, Ibidem, p.31. 
169 Cf. SANT'ANNA, B. C. L. Ilustração brasileira (1854-1855) e a ilustração luso-brasileira (1856, 1858, 1859): uma contribuição para o estudo da imprensa literária em língua portuguesa. Tese de Doutoramento,  Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) - Universidade de São Paulo, 2007. Uma nota no periódico A Illustração também nos aponta para a colaboração de artistas estrangeiros, na nota “Nossas Gravuras”, de outubro de 1888 lê-se: "O desenho tão original e tão vivo do nosso illustre collaborador Vierge [...]". Daniel Vierge foi um pintor e desenhista espanhol residente em Paris à época da Exposição Mundial. Cf. JACCACI, A. F. Vierge: The Father of Modern Illustration. The Century Magazine. Nova York, p.186-203, 1893.    
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Figura 25 - Caracas, na Venezuela. Litogravura. 

 Fonte: Illustração Brasileira, 1876. 
 

Nas figuras 29 e 30, os tons de pitoresco são observados; embora distantes milhares 
de quilômetros, ambas possuem a mesma linguagem. O sol, em Florença, banha calidamente a 
tarde, contudo incapaz de vencer a noite que já avizinha, como se observa pelas tonalidades mais 
escuras, os álamos, elementos vegetais verticais, auxiliam a demarcar o claro e escuro da cena.  Nas 
paragens amazonenses, ficaria a cargo da densa vegetação à direita, emoldurar a cena. Ambas 
ilustrariam passagens de viagens em uma mesma edição do periódico, que traziam, muitas vezes, a 
identidade dos viajantes sombreadas por pseudônimos.   

 
Figura 26 - Uma tarde perto de Florença. Illustração Brasileira, n4 15 agosto 1876.

 Fonte: Illustração Brasileira, 1876. 
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Figura 27 - Nas proximidades do rio Amazonas, desenho por Franz Keller Leuzinger. Illustração Brasileira, 1876. 

 Fonte: Illustração Brasileira, 1876. 
 

 
 Se havia a demanda por matérias a respeito de viagens por regiões estrangeiras nos 

periódicos brasileiros, pode-se dizer que havia semelhante solicitação nos jornais europeus em 
relação às narrativas brasileiras. As cenas brasileiras continuariam a ser requisitadas pelos periódicos 
estrangeiros, como atesta a nota a seguir: 

Tudo quanto se tem passado no Brazil, desde a abolição da monarchia até a proclamação da República, tem feito com que a attenção da Europa, e especialmente de Portugal, se concentre no Rio de Janeiro. D'aqui o interesse com que são acolhidas pelo publico todas as gravuras e retratos que digam respeito ao Brazil. E os jornaes de Paris e Londres não se cançam em sollicitar elementos das pessoas que mais de perto se acham em relações.170  
As gravuras estrangeiras, para além das próprias histórias que carregam ou daquelas 

que, ao lado do material textual, ajudam a contar, diz-nos muito a respeito dos gostos e das 
demandas do público leitor brasileiro.  De fato, vai-se observar a apreensão do gosto pelo exótico 
e pitoresco, tão em voga na Europa do século XIX pelos próprios brasileiros. 

No início da década de 1840, o recém-criado Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, em um esforço para delinear as bases de como se deveria caminhar as pesquisas a 
respeito da História do Brasil, lançou um concurso para a eleição de um programa a respeito dos 
modelos e fontes para a escrita do assunto. Após votação, não seria surpresa a dissertação 
                                                 
170 Illustração Brazileira. 
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vencedora: Como se deve escrever a História do Brasil de autoria do viajante alemão Carl Friedrich Philipp 
Von Martius171 parecia uma síntese do sentimento de “inexperiência” dos próprios brasileiros a 
respeito da empreitada de escrever uma narrativa nacional; esta foi, desde o início, pontuada pelas 
vozes estrangeiras que transitavam pelas “vastas bibliotecas” da Europa, cujas “opiniões não 
poderiam ser contravertidas por indivíduos com pouco conhecimentos”, habitantes de países 
“onde por ora não há recursos literários.”172 

A terceira edição do Tomo III da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(1841) já contava com excertos e “juízos” de obras acerca do Brasil publicadas por estrangeiros e 
brasileiros, sobremodo “notas de viagens”. Um ano antes, em 1840, o volume II trouxe “um juízo 
sobre a obra Critique de l'histoire de la Geographie du nouveau Continent” de Alexander von Humboldt, 
um "membro honorário do instituto". Do juízo, destaca-se o excerto abaixo, importante para se 
pensar a circulação dos escritos de Humboldt no meio intelectual brasileiro especializado do 
segundo quartel do século XIX: 

 Alexandre Humboldt é um nome tao conhecido entre os sabios modernos e ocupa entre elles um logar tão distincto, que a commissão [de Geographia] mal se anima a expender algumas idéas suas [...]  o autor é considerado um classico173. 
A apresentação de textos de viajantes na literatura especializada encontrou reforço em 

esforços de publicações pioneiras da iconografia viajante no Brasil. As lentes do daguerreotipo de 
um francês, Jean Victor Frond, capturaram, em um episódio que, nas palavras do historiador Pedro 
Vasquez, mostrou-se como o "mais ambicioso trabalho fotográfico realizado no país durante o 
século XIX"174, as ruas e o casario tão representado nestes relatos textuais. O título do álbum, 
“Brasil Pitoresco”, já antevê seu conteúdo: as fotografias de Frond se tornaram reproduções 
litográficas produzidas em Paris por artistas como Aubrun e Charpentier, na Maison Lemercier175.  

Estas fotografias capturaram pontos consagrados em outras representações, como o 
Pão de Açúcar, os Arcos da Lapa e as vistas de Botafogo, iluminavam e reforçavam as visões do 
exótico tão “marcante nos relatos e crônicas dos viajantes europeus que percorreram o Brasil no 

                                                 
171 A respeito da relação entre Martius e o Instituto Histórico e Geográfico, cf. GUIMARÃES, Manoel L. Salgado. “Nação e Civilização nos Trópicos: o IHGB e o projeto de uma História nacional”, Estudos Históricos, n.1, 1988, p.3-27 e SOUZA, Mirian Alves de. Contribuições de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda ao  pensamento social brasileiro. Revista EnFil , v. 1, p. 1-4, 2013. 
172 REVISTA do INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO, vol II, 1840, op. cit. 
173 REVISTA do INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO, vol II, 1840, p. 106. 
174 VASQUEZ, Pedro Karp. Dom Pedro II e a fotografia no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 1985.  
175 SEGALA,  Lygia.  Ensaio  das  luzes  sobre  um  Brasil  Pitoresco :  o  projeto  fotográfico  de  Victor  Frond.  (Tese  de  doutorado), Universidade Fed eral do Rio de Janeiro, (Prof. Dr. José Sérgio Leite Lopes), Rio de Janeiro, 1998.  
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século XIX. ”176 Antonia Couto Silva aponta o impacto da publicação na imprensa da época e que 
“[...] as críticas publicadas na época destacam, de forma geral, a nitidez e a perfeição das imagens e 
a perspectiva corretíssima”.177 

A produção de “recursos literários” no início do século XX mostrou-se promissora; ainda 
em 1907, Capistrano de Abreu redigiu que a construção de uma nação, em sua obra, passava pelas 
sendas abertas pela interiorização do povoamento brasileira. Esbarra-se uma vez mais na falta de 
literatura produzida a respeito destas regiões, Capistrano de Abreu fez então uma série de menções 
aos viajantes como Saint-Hilaire e Koster, empregados como retratistas de instantâneos da 
formação brasileira, à postos para fornecimento de dados, desde a compleição física dos paulistas 
às características hidrográficas do Rio Grande do Sul, os viajantes surgem em sua obra como 
documentaristas fiéis, preenchedores de lacunas sobre os mais diversos assuntos. A respeito do uso 
da bibliografia de viajantes estrangeiros, Rebeca Gontijo (2010) aponta que o emprego destes 
relatos significava uma “estratégia de citar autores estrangeiros como argumento de autoridade”178. 

Estes argumentos de autoridade seriam vistos não apenas na obra de Abreu, nem 
tampouco os diários de viagem feneceram com o alvorecer do século XX. Ecos da correspondência 
entre estes relatos “modernos” e a bibliografia clássica do XIX podem ser observados: embora 
tenham sido produzidos sob outras luzes, possuem a natureza diversa das intenções e inquietações 
que promoveram o deslocamento de estrangeiros e a produção de relatos sobre o Brasil como 
pontos em comum. 

 Deste grupo de viajantes que aportaram ao Brasil no início do século XX, no qual 
surgem nomes como o do compositor Darius Milhaud e do poeta Blaise Cendrars, ilumina-se o 
relato do  antropólogo francês Claude Levi-Strauss que, 15 anos após seu regresso à Europa do 
período em lecionou na recém-criada Universidade de São Paulo, publicou a obra Tristes Trópicos 
(1955), marco nos estudos antropológicos modernos, fruto das reminiscências e estudos realizados 
em viagens etnográficas às regiões centrais do país. 

Importante observar que, além da contribuição antropológica, as primeiras páginas da 
obra de Claude Lévi-Strauss Tristes Trópicos (1955) já nos indicam a aversão – declarada- de Lévi-
Strauss às viagens e aos exploradores; como se trata de um livro sobre viagens, revelam-se também 
suas inquietações quanto a quais impressões deveriam ser fixadas no papel. Se em Tristes Trópicos o 
                                                 
176 KOSSOY, 1985 apud BRASILIANA. Jean Victor Frond ( França, 1/11/1821 – França, 16 /1/1881). Disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br/?p=3885>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
177 SILVA, Maria Antonia Couto da. As litografias a partir de fotografias de Victor Frond e as imagens do Brasil no Segundo Reinado?. In: Arthur Valle; Camila Dazzi. (Org.). Oitocentos - Arte Brasileira do Império à República. Rio de Janeiro: EDUR-UFRRJ/DezenoveVinte, 2010, v. 2, p. 378-388. 
178 GONTIJO, Rebeca. Capistrano de Abreu, viajante. Rev. Bras. Hist.,  São Paulo ,  v. 30, n. 59, p. 15-36, jun.  2010 .    
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trabalho do explorador é um ofício, seu labor não se encerra na descoberta de novos feitos 
desconhecidos, vai além, busca entreter quem os lê, semear a narrativa com anedotas e “migalhas 
insípidas de informação”, lugares-comuns que percorreram os manuais durante séculos, mas 
“santificadas” pelo viajante que percorreu o longo trajeto179.  

Estes vícios apontados por Lévi-Strauss, no entanto, são encontrados em seu próprio 
relato. Ao banhar a costa carioca em sua descrição com um “mar tropical, acetinado e brilhante, 
coroado por um clarão de lua monstruoso”180, o autor ecoa tradições descritivas que outrora 
embeberam a Baía de Guanabara em adjetivos semelhantes, e lança mão de estratégias narrativas 
típicas da literatura de viagem. Assim como um naturalista oitocentista, para adentrar nas regiões 
mais ermas do território brasileiro fazia-se necessário penetrar pelas cidades: metrópoles, como o 
Rio de Janeiro, ou imberbes cidades, como os núcleos urbanos ao norte do Paraná. A aproximação 
do antropólogo com os antecessores está no olhar, nem sempre lisonjeiro, com que se debruçará 
para observar os núcleos urbanos, como observa-se no excerto a seguir: 

Um espírito malicioso definiu a América como sendo uma terra que passou da barbárie à decadência sem conhecer a civilização. Poder-se-ia, com mais justeza, aplicar a fórmula às cidades do Novo Mundo: elas vão do frescor a decrepitude, sem parar na madureza. [...]para as cidades europeias a passagem do tempo constitui-se uma promoção; para as americanas, a dos anos ; para as americanas, a simples passagem dos anos é uma degradação. 
Porque elas não apenas recém-construídas: são construídas para poderem renovar-se com a mesma velocidade com que foram erguidas, isto é, mal.181 

 
O que ressalta na leitura de seus Tristes Trópicos, se alterarmos a lente de observação de sua 

análise, ou seja, se não enveredarmos a leitura apenas pelo viés tradicional – sua expedição em 
busca das comunidades indígenas - mas observarmos as suas descrições a respeito dos núcleos 
urbanos que invariavelmente atravessou, as notas de desencanto ressoam, ou, tal como Mauricio 
Parada (2014) observou, a obra  “[...]trata do desencanto com a diversidade, a morte do exótico e 
o fim das viagens que pressupunham a existência de “outros” a serem descobertos”182. Esta revisão 
da própria ação de documentação de viagem observada nas obras viajantes do século XX passou 
ela própria mudança de suportes à mão desses viajantes: meios de locomoção como carros e metrô, 

                                                 
179 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1957. p.20. 
180 Ibidem, p.90. 
181 Ibidem, 1957, p. 96. 
182 PARADA, Mauricio. Fragmentos do Brasil: subjetividades e memória nas narrativas de  viajantes no século XX. Diálogos (Maringá. Online), v. 18, n.3, p. 1285-1303, set.-dez./2014, p.1288. 
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a fotografia e o cinema, colaboraram para a fragmentação desses relatos, tornando “as paisagens 
percorridas [...] menos definidas e menos compreensíveis”183. 

 Que paisagens são essas? As cidades visitadas por Levi-Strauss e retratadas em sua 
obra dariam a impressão de constante renovação como no caso de São Paulo, e os núcleos do 
interior do país em uma frenética modernização, embora muitas vezes artificial e apoiada em bases 
frágeis. Ao final da marcha de renovação que guia as transformações nas diversas estruturas da 
sociedade, inclusive na paisagem urbana, os viajantes do século passado retrataram um Brasil às 
vias de perder sua “tropicalidade” e “exoticidade”, tão observadas nos relatos oitocentistas. Ao 
interromper a observação pelo caminho das diferenças entre os dois momentos de relato de viagem 
(século XIX e XX) e que não é um período de ruptura de “modos de ver”, mas um momento de 
continuidade, observa-se que o estranhamento e o sentimento de “não-pertencimento” 
persistem.184  

Os processos de modernização dos núcleos urbanos, engendrados já ao fim do século 
XIX, mas que tomam vulto nas primeiras décadas do século XX, foram legitimados, em grande 
parte, por relatos das cidades coloniais brasileiras. A construção do Brasil republicano encontrara, 
na paisagem citadina, local máximo para a instalação de símbolos que remontariam sua grandeza e 
o próspero futuro. Ao negar a estrutura urbana proveniente do regime anterior, o Estado apontava 
para a necessidade de novas capitais e rearranjos de centros urbanos existentes, remodelados ao 
gosto do progresso, ordenados a partir de diferentes lógicas até então observadas no traçado da 
cidade brasileira. 

Qual a natureza do material empregado por esse discurso modernizador como apoio 
para as propostas? O que se propunha, para além de casos isolados de pontuais intervenções da 
malha urbana, eram cidades rasgadas por complexos planos urbanísticos, transferência de capitais 
para núcleos construídos a partir de tábula-rasa.  

As cidades capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia, em plena remodelação, 
eram também palco para transformações em outras camadas da cultura brasileira. A construção de 
um discurso imagético relativo à paisagem urbana na obra dos artistas da vanguarda modernista da 
década de 1920 foi um importante aporte para o delineamento de um ideário moderno de 
“brasilidade”, que se utilizou de esquemas já consagrados na iconografia e nos textos relativos aos 
núcleos urbanos séculos antes.  

                                                 
183 Ibidem, p.1289. 
184 SÜSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui. São Paulo: Cia. das Letras, 1990. 
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Tal como a “poesia ainda oculta nos cipós” do manifesto apresentado por Oswald de 
Andrade185, a imagem da cidade brasileira estava escondida em meio às constantes modernizações 
e embelezamentos europeizantes; era, pois, necessário, empreender busca pela essência da mesma.  
Publicado em 1924 no jornal O Correio da Manhã, O Manifesto Pau-Brasil sublinhava a necessidade 
da criação de uma arte tipicamente brasileira, na qual convergiria elementos tradicionais da cultura 
local e releitura crítica da modernidade europeia. 

A busca pelas “raízes da nacionalidade”, que atravessou a primeira metade do século 
XX, também passou pela fermentação dos debates acerca da cultura brasileira, capitaneadas por 
intelectuais como Gilberto Freyre e Sergio Buarque de Holanda, que empreenderam caminho por 
veredas que buscavam a reconstrução histórica, cuja produção embora nas últimas décadas tenha 
sofrido inúmeras revisões, foi recebida com entusiasmo quando publicadas, nas décadas de 1930 e 
1940186. 

Obras seminais, como Sobrados e Mucambos (1936), de Gilberto Freyre187, partem de sua 
leitura dos relatos viajantes para auxiliar na caracterização da arquitetura brasileira oitocentista; as 
menções, constantes, tem sua validade documental atestadas ao longo da obra: 

Rugendas achou as casas do Rio não só sem alinhamento como mal situadas: espremidas entre a colina e o mar. Havia, entretanto, as desafogadas, que nem as de Salvador: com boas varandas e construídas por cima dos morros [...] Fletcher ficou encantado com as casas suburbanas que conheceu em Santa Teresa, Laranjeiras, Botafogo [...] Que melhores juízes senão do conforto – que eles talvez quisessem mais à europeia – da boa ou má situação das casas de subúrbio no Brasil, nos primeiros anos do século XIX? (FREYRE, 1936, p. 263). 
 
Os viajantes, na obra de Gilberto Freyre, são empregados como testemunha para um 

sem-número de assuntos: do ambiente confinado e vigiado das mulheres na sociedade brasileira188 
às doenças e clima das regiões189 as vozes desses “olhares distantes” eram chamadas a corroborar 
passagens, elucidar pontos  

                                                 
185 ANDRADE, Oswald de. O manifesto antropófago. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e modernismo brasileiro: apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas. 3ª ed. Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cdrom/oandrade/ >Acesso em: 26 já. 2016 
186 Para maior entendimento quanto à recepção da obra de Gilberto Freyre, em especial sua obra Casa Grande & Senzala,  cf. FONSECA, Edson Nery. Gilberto Freyre em quatro tempos. In: KOSMINSKY, E.; LÉPINE, C.; PEIXOTO, F; A. (Org.). Gilberto Freyre em quatro tempos. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 
187 Para uma maior compreensão da influencia e do emprego dos relatos viajantes na obra de Gilberto Freyre, ver HENRIQUE, Gustavo. Viagens e viajantes em Gilberto Freyre. Mestrado em História, IFCH/Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2003.   
188 FREYRE, 2004, p. 224. 
189 Ibidem, p. 56. 
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O historiador Luís da Câmara Cascudo, ao se debruçar na temática da história da 
culinária brasileira, utilizou-se de inúmeros relatos de viajantes como fontes documentais para sua 
obra História da Alimentação no Brasil. Inclusive, sua divisão etnográfica das partes do primeiro tomo 
(cardápio Indígena, Dieta Africana e Ementa portuguesa) lembrará muito de todo o seu pensamento, mas 
remeterá também às divisões como as de Johann Moritz Rugendas, quando apresenta as tipologias 
edilícias atreladas aos tipos humanos.190 A relação entre Cascudo e o emprego dos viajantes como 
fonte documental é estreita; em 1942, com o título Viagens ao Nordeste do Brasil, foi lançada sua 
tradução das reminiscências de Henry Koster, publicadas originalmente em 1816. 191  Em sua 
produção como um todo, uma série de registros dos viajantes europeus foi mobilizada como 
testemunhos; elencadas por níveis de “confiabilidade”; especialmente em Koster, Cascudo 
imprimiria no relato do estrangeiro a alcunha de “palavra limpa e clara de uma testemunha”.192 

Sergio Buarque, em Raízes do Brasil, para além de assumir em definitivo seu status de 
“intérprete do Brasil”, marcará sua obra como fundadora do emprego de fontes como as dos 
viajantes para corroborar passagens, muitas delas importantes para fundamentar a imagem negativa 
da cidade colonial, como os trechos empregados de viajantes como Koster.193 

Outros brasilianistas, como John Bury e Robert Smith, estes imersos nos estudos da 
arte colonial brasileira, também fariam uso dos relatos viajantes. Smith empregou as gravuras e 
relatos de Henry Koster relativas à Bahia para fomentar sua crítica à cidade colonial. No encalço 
dessa leitura, historiadores e estudiosos da arquitetura, como Lucio Costa (1941), Carlos Lemos 
(1979) e Nestor Goulart Reis Filho (1970), pontilharão em suas obras diversas menções à produção 
textual e pictórica viajante.  

 O interesse pela construção de imagens relativas ao Brasil por parte de relatos 
estrangeiros não é recente, como já abordou o tópico anterior. Após a revolução de 1930 e com a 
criação do Ministério da Educação, a coleção Brasiliana194 foi idealizada e publicada pela Editora 
Nacional no intuito de catalogar e publicar uma série de obras nacionais e estrangeiras que se 
debruçaram sobre o Brasil, nos diversos campos de estudo. A quinta obra publicada, no ano de 

                                                 
190 CASCUDO, Luís da Câmara: História da Alimentação no Brasil. Belo Horizonte, Itatiaia; São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1983. 191 Em 1898, Travels in Brazil já havia sido traduzida por foi Antônio C. de A. Pimenta e publicada na Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano; contudo, a tradução de Cascudo é a primeira a ser lançada em formato de livro. 192 CASCUDO, Luis da Câmara. Prefácio do autor. In. KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil, p.23. Para um melhor entendimento da relação de Cascudo com a literatura viajante, cf. DANTAS, George A. F. A formação das representações sobre a cidade colonial no Brasil. 2009. 237p. Tese - Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). São Carlos: Junho de 2009. 
193 DANTAS, 2009, p.206. 194 Qualquer coleção de obras (fotos, filmes, gravuras, livros, estudos, ensaios, documentos ou artigos) cujos temas sejam relativos ao Brasil pode receber o nome de brasiliana. 
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1932, seria as reminiscências de viagem de Auguste de Saint-Hilaire, Segunda viagem do Rio de Janeiro 
a Minas Gerais e a São Paulo, o que já apontaria a importância dada aos relatos viajantes na construção 
da história do Brasil. Surgiram, entremeadas entre as páginas dos relatos textuais, a título de 
ilustração e reforço dos relatos, as primeiras reproduções desta produção imagética de aspectos do 
Brasil do século XIX. 

Na década de 1940, Nelson Werneck Sodré em O que se deve ler para conhecer o Brasil, 
atestou uma vez mais o caráter documental da obra de viajantes estrangeiros na produção nacional, 
pois, para Sodré, “[...]Não há quem possa, na verdade, fazer estudo apurado do Brasil, 
particularmente do Brasil antigo, da fase colonial e mesmo da fase imperial, sem a consulta de tais 
relatos”.195 Em sua brasiliana, reuniu textos divididos em literatura, ciências, imprensa, folclore, 
costumes e artes; nas obras elencadas, que abrangem escritos desde 1500, especial atenção foi dada 
aos relatos viajantes nesta obra que intentava mapear um panorama de escritos sobre o Brasil até 
então conhecidos. 

Apresentou-se, até aqui, o emprego dos relatos viajantes de natureza textual. Deve-se 
observar que, em relação à produção iconográfica, seu emprego foi mais fragmentado, no entanto, 
não deixou de ser sentido na construção do ideário do Brasil oitocentista. Na segunda metade do 
século XIX, os álbuns litográficos ganharam importância no mercado editorial brasileiro. Como 
obra paradigmática, tem-se o álbum Brazil Pitoresco, publicado em 1861, na ocasião da viagem de 
Victor Frond pela província do Rio de Janeiro e pela cidade de Salvador. 

Nos periódicos, as obras de Rugendas e Debret faziam-se habituais ilustração para um 
sem-fim de assuntos. Na edição de 30 de maio de 1931 da magazine Revista da Semana, duas 
reproduções de litogravuras de Rugendas são empregadas para ilustrar causos de Minas Gerais196. 
No mesmo periódico, o escritor e membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Luís 
Gastão d'Escragnolle Dória, redigiu um extenso artigo em comemoração ao centenário da 
publicação da obra.  Reproduziu “alguns juízos” do viajante e compõe seu texto com trechos da 
obra “informando” ao leitor a respeito dos aspectos da cidade do Rio de Janeiro oitocentista. Ao 
fim da matéria, atribui a Rugendas a alcunha de “estrangeiro útil”.197 

Ainda na Revista da Semana, em 1936, a matéria Almas das Velhas Ruas retrata com 
ares saudosistas um trecho do Rio de Janeiro fadado às picaretas modernizantes: como vozes desse 
Rio antigo, cita as imagens de Rugendas e Debret, das “ruas velhinhas [...]das esquinas tortuosas[...] 
o Rio das berlindas, palanquins e das liteiras” Estas “ruas tortas, ruas mendigas” que dariam lugar 
ao arranjo de “novas avenidas, modernas, eriçadas de arranha-céos (sic), como convém a uma 
                                                 
195 SODRÉ, Werneck. O que se deve ler para conhecer o Brasil. 1973, p. 318. 
196 DORIA, Luís Gastão Escragnolle. Irmã Germana. Revista da Semana, 31 mai. 1931, Ano 32, n.24. 
197 Ibidem. Rugendas. Revista da Semana, 19 mar. 1933, ed. 14, p.14. 
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cidade civilizada”.198 Seria a própria magazine que, no ano seguinte, imprimiria em página inteira, 
as cem litogravuras de Viagem Pitoresca pelo Brasil, semanalmente, acompanhadas do texto explicativo 
escrito pelo viajante. A atenção aqui deve-se ao fato de que são as imagens, muito mais que os 
textos de Rugendas, que o periódico chama a atenção, por se tratarem de “uma das raridades em 
matéria de obras sobre o Brasil do início do século XIX”.199 O emprego da obra rugendiana é um 
exemplo para a constante presença dos relatos iconográficos na imprensa brasileira da primeira 
metade do século XX200. 

Colecionadores como o historiador Gilberto Ferrez retomaram o mesmo formato da 
obra de Frond, enquadrando, no entanto, as visões do passado. Esta fase de catalogação apresentou 
um primeiro levantamento sistemático da iconografia dos viajantes: Ferrez, em 1946, lança a obra 
inaugural A Fotografia no Brasil, 1840-1900. Sua contribuição para além da fotografia tocou temas 
como a iconografia dos viajantes em publicações posteriores201, a partir da década de 1950 e final 
dos anos 1980. Publicações como Iconografia do Recife – século XIX (1954), sobrepunham às imagens 
notas explicativas do autor: os constantes juízos que fazia a respeito das imagens “perfeitas”, 
“acuradas”, “corretamente” representações da paisagem recifense, ajudam a coroa-las como 
instantâneos fiéis da cidade do século XIX.  Esforços acerca da iconografia como fonte documental 
já estavam em andamento; em fevereiro de 1954, por ocasião do I Congresso de História 
promovido pelo Instituto Histórico de Petrópolis, organizou-se a Exposição “Iconografia de Petrópolis 
e seus Arredores (1800-1887)” (FERREZ, 1954, p. 05). No prefácio da obra “Iconografia do Recife...” 
Ferrez aponta o objetivo da publicação e exposição da iconografia da cidade de Recife na 
Exposição Comemorativa do Tricentenário da Restauração Pernambucana de 1954, pois julga 
importante: 

“Chamar a atenção dos poderes públicos, dos estudiosos e dos editores, para a importância deste material, antes que venha a desaparecer. É imprescindível pô-lo ao alcance de todos, editando-o de modo a que o povo possa melhor compreender a beleza e o porquê da defesa de certos prédios, igrejas, conventos e fortalezas, por alguns homens de visões pelos abnegados do Serviço ao Patrimônio Nacional e do Instituto e Arqueológico, Geográfico e Histórico Pernambucano, que são tão pouco compreendidos pela maioria, já não digo do povo, mas por pessoas 
                                                 
198 MURAT, Tomas. Almas das Velhas ruas. Revista da Semana, 14 mar. 1936. Ano 37, n.14, p.21. 
199 Revista da Semana, 16 de outubro, ano 38, n.45, p.28. 
200 Uma rápida pesquisa pelo sítio eletrônico da Hemeroteca Digital, entre os anos de 1930-1939, aponta-nos a menção de 112 vezes o verbete “Rugendas” na Revista da Semana, 15 vezes no Correio da Manhã e em outros periódicos, somados, pouco mais de uma centena de vezes. Os números aumentam consideravelmente se procurado o verbete “Debret”.   
201 A saber: O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell (1981), Iconografia do Recife – século XIX (1954) O Brasil de Eduard Hildebrandt (1992), Aquarelas de Richard Bate (1965), O velho Rio de Janeiro através das gravuras de Thomas Ender (s.d) Desenhos antigos dos arredores do Rio de Janeiro de Benjamin Mary 1792-1846 (1974), dentre outros (LENZI, 2011, p.02).   
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altamente colocadas na política, pelos que nos dirigem e legislam e que deveriam ser os primeiros a apoiá-los (FERREZ, 1954, p.06). 
 
O prefácio de Ferrez e sua menção a institutos ligados ao patrimônio, em escala 

nacional e regional, dão-nos pistas da relação destes com o produto iconográfico e de sua 
instrumentalização como documentos de autoridade. Os constantes comentários em prefácios dos 
livros da série A Reconquista do Brasil ou em álbuns paulatinamente revestiram de autenticidade as 
representações das gravuras, aquarelas e esboços viajantes. 

Pergunta-se, uma vez mais, qual seria o arcabouço que auxiliaria- em diferentes níveis e 
intensidades– a legitimação das reformas urbanas, a identificação dos signos representativos da 
paisagem brasileira e que seriam empregados como fontes privilegiadas para a costura de uma 
identidade nacional? Embora atribuir total responsabilidade aos relatos viajantes seja perigoso, sob 
o risco de superestimar o emprego destas representações e simplificar a trama de discursos que 
fomentaram tais processos, é seguro, por outro lado, garantir-lhes um papel importante na 
concepção desse ideário. A elite, responsável pelas transformações urbanas da vida do século XIX 
para o século XX,  vale lembrar, responsável por lançar as bases daquilo que passou a se intitular 
cultura brasileira. 

O ritmo irregular do casario, os espaços vazios e as encrustadas porções de verde em 
meio às edificações sugerem-nos um aspecto formal da urbe antiga comumente evidenciado nos 
discursos posteriores. Para além das descrições imersas em esquemas figurativos, ressoam notas 
sobre o ordenamento urbano das cidades oitocentistas. A apreensão desta ordem é, em grande 
parte, responsável pelas críticas feitas pelos viajantes. “Atávicos”, “serpenteados” e em 
“desalinho”, são termos recorrentes nos relatos textuais dos viajantes, empregados na descrição 
dos veios que transpassam o terreno da urbe. As narrativas pictóricas caminham para a mesma 
visão. Assim como as edificações e estruturas urbanas remanescentes da cidade colonial, as suas 
representações, tanto textuais quanto pictóricas, também seriam investidas da função de 
representação e referência desta cidade.  
3.2 O Brasil Imagético 

 
Entre os séculos XVI e XVII, páginas povoadas por gravuras de criaturas fantásticas 

eram costuradas à acuradas cartas cartográficas, matérias auxiliadoras no desenho de imagens 
mentais sobre o exótico Novo Mundo no ideário europeu. Registros de homens ilustrados se 
mesclavam aos diários de viagens de marinheiros e corsários na tentativa de cobrir a visão europeia 
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sobre as terras e costumes do Brasil. Este período de grandes navegações, que correspondia à 
segunda fase do Renascimento, seria carregado fortemente pelo gosto do fantástico e misterioso 
na literatura de viagem, forte herança do imaginário medieval europeu202. As primeiras iconografias 
a respeito do espaço brasileiro, produzidas no século XVI, não apresentariam os “tímidos” 
povoamentos portugueses; os motivos recorrentes seriam a profusa vegetação e os hábitos dos 
nativos; quando representados, os núcleos urbanos prestavam-se a indicar coordenadas geográficas 
importantes em cartas náuticas ou descrições cartográficas.  

A partir de finais do século XVIII, os trópicos seriam observados sob a ótica naturalista 
e a cidade luso-brasileira ganharia atenção sob a égide de uma nova sensibilidade, da qual ressaltam 
a leitura do pitoresco203. Os relatos ganharam corpo científico e as narrativas fantasiosas dão cada 
vez mais lugar às descrições topográficas, impressões a respeito do clima e dos núcleos urbanos. 

Ao nos aproximarmos da paisagem urbana que Landseer e Burchell debruçaram-se, a 
cidade oitocentista, é necessário uma pausa para que se elucide sob quais trajetos este primeiro 
desvelo a respeito das representações da paisagem urbana do século 19 será trilhado: O número de 
relatos –iconográficos e textuais- a respeito das cidades brasileiros é extenso e , optou-se, então, 
por apresentar a visão estrangeira da urbe oitocentista empregando como exemplos a produção 
mais célebre, anterior à Missão Diplomática Inglesa a produção pictórica realizadas em duas 
missões anteriores à chegada de William Burchell e Charles Landseer: a missão francesa e a Missão 
austríaca. Não há a intenção de tentar forjar uma maior “unidade” entre os membros e suas 
produções relativas às missões que compunham, bem sabido é que, ao chegarem na Europa, suas 
produções tomam rumos distintos. 

Sabendo de antemão que a escolha em iluminar algumas destas produções no intento 
de delinear uma primeira imagem final da cidade do século XIX implica no preterimento de outras 
tantas narrativas importantes nesta construção, buscou-se apresentar algumas das representações 
mais célebres que decerto imprimiram com maior ênfase seus esquemas no imaginário acerca das 
cidades brasileiras do Império. 

Se na representação da paisagem natural os moldes pitorescos empregados pelos 
viajantes buscavam modelar a porção de terra observada fazendo ressaltar as variações e as 
singularidades observadas, e.g., as porções de água, as montanhas e os acidentes no relevo.  O 
mesmo ocorreria quando a paisagem urbana era observada. Os elementos topográficos eram 
substituídos por dissonâncias observadas: o ritmo irregular do casario, os espaços vazios e as 
                                                 
202 LE GOFF. Jacques. O maravilhoso no Ocidente Medieval. In: O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval. Lisboa. Edições 70. 1983, p. 263-270. 
203 TORRÃO FILHO, 2008, p.24.  
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encrustadas porções de verde em meio às edificações sugerem-nos um aspecto formal da urbe 
antiga comumente evidenciado nos discursos posteriores. Para além das descrições imersas em 
esquemas figurativos, ressoam notas sobre o ordenamento urbano das cidades oitocentistas. A 
apreensão desta ordem é, em grande parte, responsável pelas críticas feitas pelos viajantes. 
“Atávicos”, “serpenteados” e em “desalinho”, são termos recorrentes nos relatos textuais dos 
viajantes, empregados na descrição dos veios que transpassam o terreno da urbe. As narrativas 
pictóricas caminham para a mesma visão. Assim como as edificações e estruturas urbanas 
remanescentes da cidade colonial, as suas representações, tanto textuais quanto pictóricas, também 
seriam investidas da função de representação e referência desta cidade.  

Esta narrativa da paisagem oitocentista, na qual ressoam os aspectos considerados 
negativos de sua formação, foi recorrente em inúmeras passagens relativas às descrições urbanas 
produzidas a partir do final do século XIX e, sobremodo, no início do século XX. Absorvida e 
reverberada pelo discurso político, intelectual e técnico, a crítica à cidade colonial foi observada na 
maioria das cidades, servindo ao propósito de legitimação de melhoramentos, construções e 
reformas empreendidas na urbe brasileira no período destacado204. 

As representações pictóricas da paisagem brasileira integram uma fase de produção 
artística europeia na qual observa-se a consolidação de determinados atributos formais, bem como 
a literatura de viagem, à época um gênero consagrado no mercado editorial europeu. 

Ainda em solo inglês, as primeiras décadas do século XIX produziram uma geração de 
artistas, em sua maioria aquarelistas, que impulsionaram o nicho de mercado artístico referente à 
pintura de paisagem; o barateamento das chapas metálicas de impressão impulsionou a publicação 
em larga escala e a popularização de coleções de paisagens conhecidas como Annuals205, a exemplo 
do Heath's Picturesque Annual. As paisagens representadas extrapolavam os limites ingleses: 

Um novo tipo de arte topográfica havia surgido, mais adequado ao gosto cosmopolitano da época. Estes (artistas) não se limitavam mais [...] às belezas da Inglaterra, mas retratavam cenas de terras estrangeiras mais ou menos remotas... obras desse tipo mais para serem exibidas sobre uma mesinha numa sala de estar do que para irem para a prateleira da biblioteca, multiplicavam-se incessantemente.206 
 
Dentre estas terras estrangeiras “mais ou menos remotas” que figuravam nos 

compêndios, as cenas brasileiras constituíam-se como um imã atrativo, observadas como epítomes 
                                                 
204 DANTAS, 2009, op. cit., p. 
205 SOUZA, 1995, p.51. 
206 ROGET, J. L. Roget apud SOUZA, 1995, p.51. 



92  

 

do pitoresco pela singular condensação de diferentes ecossistemas, topografia e assentamento 
humanos.  A produção visual concebida pelos viajantes representou núcleos urbanos que 
atravessavam distintos contextos econômicos e detentores de diferentes tradições construtivas; a 
imagem final da urbe antiga brasileira, contudo, reforçou tipologias e implantações que, embora 
fossem encontradas na maioria das cidades brasileiras à época, não compreenderia outras 
provenientes de diferentes contextos geográficos e sociais.  

Ao lançar uma mirada sobre os núcleos urbanos temas de uma considerável produção 
iconográfica e que auxiliaram na construção da imagem final que simboliza a ordem urbana 
brasileira do Oitocentos a produção viajante mostrou-se sensível à formação de uma nova ordem 
urbana nas maiores cidades do império da primeira metade do XIX, reverberada em maior ou 
menor intensidade em outras localidades.207   

O estudo das vistas urbanas produzidas a respeito da cidade brasileira, ao ser observada 
não apenas como manifestação isolada da ação impetuosa de alguns viajantes europeus em terras 
desconhecidas, mas inserida em um panorama de maior cobertura, o do fabrico de paisagens como 
gênero artístico e documental de uma tradição europeia consolidada, faz-nos observar aspectos 
sombreados em outras leituras e avançar em leituras viciadas no Brasil como Arcádia. O confronto 
entre texto e imagem aponta distâncias na forma de representação da urbe para além das distintas 
naturezas de cada suporte. Enquanto o relato textual a respeito dos núcleos urbanos brasileiros é 
repleto de ruas e praças em intenso movimento de atividades, a iconografia, salvo algumas 
exceções, apresenta-as vazias, em uma clara aproximação aos esquemas figurativos em voga na 
Europa, vide os álbuns ilustrados de cidades como Paris e Londres produzidos no início do século 
XIX.  

As cenas de uma Londres cada vez mais industrializada pouco deixava transparecer a 
crescente segregação espacial geradas com a ajuda de mudanças urbanas arquitetadas pela 
industrialização208. Como Valéria Salgueiro (1995) aponta, obras como Microcosm of London (1808),  
editada por Rudolf Ackermann e desenhado pelos artistas Augustus Charles Pugin e Thomas 
Rowlandson 209 , enfatizavam as nuances pitorescas e domesticadas que sobreviviam em uma 
                                                 
207 PECHMAN, 2002, op. cit. 
208 SALGUEIRO, Valéria. Linguagens e significados: a cidade no texto e na imagem pelos viajantes europeus à América Latina na primeira metade do século 19. In: Anais do VI Encontro Nacional da ANPUR. Brasília: ANPUR - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 1995. p. 888. 
209 A introdução de Microcosm... traz a assertiva de Ackermann  a respeito das habilidades individuais de cada artista. Escolheu Augustus Charles Pugin, pupilo do arquiteto John Nash, para o desenho dos elementos de arquitetura  e Thomas Rowlandson, caricaturista, para povoar os espaços “construídos” por Pugin. Cf. QUINLAN, Andrea. Paris and Its Environs: Augustus Charles Pugin's View of the City. The British Art Journal, vol. 10, no. 3, 2009, pp. 125–130. Disponível em: < www.jstor.org/stable/41615116.>  Acesso em 10 nov. 2016. 
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metrópole em profunda transformação: quando presente, a Revolução Industrial só trazia 
benefícios à vida citadina nas aguas-tintas do Microcosm.. : não há espaço para quaisquer críticas ao 
processo de empobrecimento e exploração da classe trabalhadora, o fog londrino não foi capaz de 
adentrar as iluminadas cenas, muitas vezes de interiores, mas sempre intimistas, que Ackermann 
trouxe em suas publicações do que restava do século XVIII na cidade. A Figura 28 destaca os 
jardins Vauxhall, reduto de lazer da aristocracia e da burguesia londrina. 

Figura 28 -  Prancha 88, destinada a representação de um baile nos jardins de Vauxhall, circa 1808. 
Água-tinta da edição de The microcosm of London (1808). 

 
Fonte: The microcosm of London (1808). 

 

Interessa-nos a estrutura das representações londrinas que Salgueiro (1995) apresenta 
pois alguns destes esquemas figurativos encontravam-se na “mala de viagem” que os artistas e 
naturalistas em trânsito – com formação artística ou não – possuíam na chegada ao Brasil do início 
do Oitocentos. Os esquemas figurativos empregados pelos artistas que retratavam a Inglaterra 
urbana do século XIX traz-nos explicações que podem ser aplicadas em relação às eleições dos 
viajantes210 sobre os arranjos dos enquadramentos da paisagem brasileira: 

                                                 
210 Ao menos os viajantes ingleses, como os estudados nesta dissertação, Charles Landseer e William Burchell. 
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De fato, os artistas vitorianos não pareciam encontrar nos centros industriais qualidades estéticas equivalentes àquelas que os atraíam aos lugarejos e pequenas cidades do país, e quando ocorria de se interessarem pela paisagem, suas "feiuras" era, como uma convenção minoradas [...] Em casos assim a imagem ficava seccionada em partes, retratando mundos separados - o urbano, ao fundo, imprecisamente representado, dada a distância do olhar; o rural, na frente, para o qual dirigia-se o foco do olhar do artista - que, no final das contas, parecem não possuir qualquer relação entre si211. 
 
Para os historiadores de arte Bruce Nadeli e Schwarzbach (1980) a predileção pelos 

motivos campestres passava por questões de classe: a maioria dos habitantes da cidade 
encontravam-se nas camadas mais pobres, a relação entre representação da cidade equivaler à 
representação da miséria se fazia operante: ao relegar ao segundo plano a abordagem do motivo 
urbano em sua arte consumível, a aristocracia e a burguesia mantinha-se afastada do contato com 
a realidade da classe mais pobre da cidade 212 . Seriam os mesmos elementos sombreados na 
descrição brasileira por semelhante motivo?  

Ao retratarem apinhadas praças, Salgueiro (1995) credita às figuras que representam 
pessoas de camadas mais pobres da população reproduzidas por Rugendas e a Debret, um caráter 
às margens do grotesco e caricatural213. Discorda-se, contudo, da posição da autora: em muitos 
casos são reproduções que edulcoram relações sociais, mas não percebe-se as nuances cômicas 
observadas por Salgueiro em sua leitura, desenhos como os da Figura 30, de autoria de Debret, 
mesmo que não possuam a natureza denunciativa observada na obra de Paul Harro-Harring 
214(Figura 29) não nos parece empregar ares caricatos na tristeza da escrava de ganho, os elementos 
arquitetônicos ao seu redor e a imensidão pacífica da Baía de Guanabara ao longe lembram-nos 
que mesmo “livre” para andar pela cidade ela ainda é cativa de uma relação social de produção 
adotada na sociedade na qual está imersa. O que nos leva a hipótese de que há schemas próprios da 
arte de paisagem inglesa do século XIX que operaram nas representações dos trópicos, enquanto 
outros foram deixados de lado ou empregados com outras significações. 

 
 
 

                                                 
211 SALGUEIRO, 2013, p.889. 
212 Cf. NADELI; SCHWARZBACH, 1980, apud SALGUEIRO, 1995, op. cit., p. 891. 
213 Ibidem, p.891. 
214  Paul Harro-Harring foi um pintor formado pela Academia de Belas Artes de Dresden. Escritor com ideais revolucionários, veio ao Brasil na década de 1840 como correspondente do do semanário abolicionista inglês The African Colonizer, no intuito de cobrir a situação dos escravos no império brasileiro. 
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Figura 29 - Paul Harro-Harring, Inspeção de negras recém-chegadas da África, 1840. Nanquim, aquarela e guache sobre papel, 222 x 342 mm. Instituto Moreira Salles. 

 Fonte: Paul Harro-Haring, esboços tropicais do Brasil, 1997.215 

Figura 30 - Jean Baptiste Debret, Negra tatuada vendendo cajus, 1827. Aquarela sobre papel. Instituto Durando Duarte. 
 

 Fonte: Instituto Durango Duarte.216 
 
Estas viagens possuíam finalidades diversas. Algumas, fruto de perseguições políticas, 

outras, de arranjos entre Coroas; tinham, no entanto, pontos em comum.  Representar algo que lhe 
era desconhecido, diante de artistas, cujos ecos da rigidez neoclássica ainda reverberavam em suas 
eleições de representação, cuja aptidão do artista era medida também pela intensidade de sua 
habilidade em fazer participar de sua cena os schemas do estilo; outros, imersos em um estilo 
romântico, nos quais as dóceis faineiras, os pitorescos núcleos urbanos ingleses e as ruínas clássicas 
ditavam o tom do estilo em voga, buscavam os mesmos acordes na paisagem brasileira. Landseer 
e Burchell, como também Thomas Ender, Moritz Rugendas, Jean Baptiste Debret e outros, ao 
tocarem em solo brasileiro e depararem-se com os primeiros raios de sol nos telhados cariocas, 
veriam, tal como o personagem do conto saramaguiano, as “cores” tropicais tão representadas sob 
os mais diversos suportes ao qual tiveram acesso ainda na Europa? E se sim, foram capazes de 
observar a paisagem brasileira –sobremodo àquela que nos interessa em especial, a paisagem urbana 
– livres de pré-conceitos e de esquemas figurativos? A bibliografia que alicerça o capítulo ora 
apresentado caminha para a hipótese de que não há nenhum relato livre de esquemas, embora a 
literatura formativa das representações da cidade colonial produzida na primeira metade do século 
XX queira apresentar o oposto.  

                                                 
215 FRANCESCHI, Fernando (org.). Paul Harro-Harring: esboços tropicais do Brasil. Rio de Janeiro: IMS, 1997. 
216 Disponível em: < http://idd.org.br/acervo/obra-negra-tatuada-vendendo-caju-debret-1827/ > Acesso em: 23 nov. 2016. Para entender melhor a representação do escravo nas aquarelas de Debret, cf. DANZIGER, Leila. Melancolia à brasileira: A aquarela Negra tatuada vendendo caju, de Debret. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 4, out. 2008. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/obras/melancolia_ld.htm>. 
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O Brasil, a partir da Abertura dos Portos, mostrou-se não apenas um novo mercado 
para a economia europeia, foi também um laboratório para a as ciências e as artes de uma Europa 
cada vez mais industrializada. Como descrever uma paisagem tão alheia da encontrada no Velho 
Mundo? Como alimentar o crescente interesse pelo exótico? O que reproduzir? O que é digno de 
nota? São questões que permeavam a consciência de Burchell, Landseer e de outros europeus que 
aqui chegavam no Oitocentos. A natureza indomável dos trópicos brasileiros sempre intimidara o 
colono português, que preferia permanecer pelas regiões costeiras conhecidas: 

É do verde que emergem índios hostis, animas selvagens, insetos e doenças. É o verde que previne o olho de encontrar riquezas fáceis de saquear. É o verde que esconde e protege as populações cujo destino é servir. O alívio vem na forma do sinal vermelho: fogo nas florestas, para abrir um horizonte tão distante quanto a visão pode alcançar e, mais uma vez alcançado, fogo novamente217. 
 

  “Incrustadas” nos densos matizes verdes, encontravam-se as cidades coloniais 
brasileiras, cuja mudança em sua compleição demonstrava-se aquém daquela esperada por muitos 
dos europeus. Seu casario e o traçado dos assentamentos urbanos despertavam fortes críticas dos 
viajantes. A constituição dos nativos tampouco auxiliava na utilização dos cânones clássicos, bem 
como a presença de pessoas escravizadas em plena época das Luzes pareceria deslocada em meio 
à paisagem que se queria “europeizar”. As tipologias encontradas na urbe brasileira e todos os 
processos que por nela se desdobravam – o comércio, a balbúrdia das vias, as manifestações 
religiosas - não possuíam correspondentes no cenário greco-romano idealizado218.    

As tentativas de restringir a paisagem colonial aos padrões restritivos do 
neoclassicismo - já trabalhados proficuamente nos panoramas europeus e ali surgidos – incorreram, 
na maioria das vezes, em representações nas quais as cidades são representadas desertas e diminutas 
– como a esconder suas formas estranhas-, de estilo arquitetônico assemelhado às construções 
italianas antigas e de cores esmaecidas219. A escolha pela imagética italiana não seria, como veremos 
a seguir, infundamentada.   

Como já observado, na França, embora o grande responsável pela consagração do 
gênero de paisagem tenha sido Nicolas Poussin, a pintura de paisagem foi associada ao pintor 
francês Claude Lorrain ao retomar os valores da Antiguidade, a pintura de paisagem evocaria a 
atmosfera grega e, portanto, italiana.  
                                                 
217 SEVCENKO apud MARTINS, 2001, op., cit. p. 14.  
218 DIENER, 2013, op., cit., p.71. 
219 Apoia-se, aqui, em análises de obras de Nicolas-Antoine Taunay produzidas pela historiadora Lilia Moritz Schwarcz na obra O Sol do Brasil. Cf. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses na corte de D. João. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 



97  

 

Os primeiros vernizes acadêmicos a ancorarem no Brasil recém alçado a sede da Coroa 
portuguesa foram trazidos nas paletas francesas. Com a queda de Napoleão Bonaparte, artistas 
imersos nas representações oficiais do imperador durante suas campanhas militares sentiam-se 
cerceados devido às perseguições políticas 220 . Nicolas-Antoine Taunay, renomado pintor 
neoclássico, encabeçou o pedido de contratação de uma série de artistas franceses à Coroa 
portuguesa. Aportou no Rio de Janeiro de 1816, um heterogêneo grupo de artistas, integrantes do 
que ficou conhecido como a Missão Artística Francesa. Dentre eles, Joachim Lebreton, o líder, 
Nicolas-Antoine Taunay, pintor de paisagens e cenas históricas, Jean Baptiste Debret, pintor 
histórico e Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny, arquiteto. 

Nicolas-Antoine Taunay chegou ao Brasil com sua carreira como pintor de paisagem 
consolidada. Aos 61 anos, é contratado como pintor pensionista da Coroa e professor da cadeira 
de pintura de paisagem na Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, futura Academia Imperial de 
Belas Artes. A paisagem brasileira ganhou, em suas telas, um ordenamento clássico.  A iluminação 
zenital dos trópicos se percebida, não foi representada, ao contrário, surge uma iluminação etérea, 
que mancha em tons dourados as pastoris cenas que representa. A respeito das cores empregadas 
por Nicolas-Antoine Taunay em suas pinturas do Brasil, a antropóloga Lilia Schwarcz (2008) 
discorre: “só quem não conhece as telas italianas de Taunay pode considerar suas paisagens 
brasileiras cópias perfeitas da natureza tropical”221. Na realidade, mais que o retrato fiel, o que se 
percebe é a idealização de uma paisagem, a bricolagem de elementos que auxiliam nessa 
transfiguração da realidade brasileira para o cenário idealizado com fortes traços clássicos. 

 
 
 
 

  

                                                 
220 As origens da Missão Artística Francesa são, até hoje, motivo de especulações. A tradição relegava a Dom João VI o papel de mentor da empreitada, arquiteto da propaganda imagética de uma monarquia ilustrada nos trópicos. No entanto, esta visão começou a ser revista. Na década de 1980, Donato Mello Júnior, a partir da descoberta de correspondências entre Nicolas-Antoine Taunay e o príncipe Dom João VI, pôde observar que o artista oferecia seus serviços e que não havia nenhuma promessa da Coroa financiar suas viagens ou garanti estadia. Corroboram essa versão as obras de Lilia Schwarcz e Laudelino Freire (Cf. FREIRE, Laudelino. Um Século de Pintura: 1816 – 1916) 
221 Ibidem, p.257. 
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Figura 31 -  Nicolas-Antoine Taunay, O exterior de um hospital militar, Italia. 

Fonte: http://www.insecula.com/PhotosNew/00/00/02/93/ME0000029322_3.JPG > Acesso em: 03 nov. 2016. 

Figura 32 - Nicolas-Antoine Taunay, Rio de Janeiro. óleo sobre tela. 

 Fonte: Schwarcz, Lilia Moritz. “O Sol do Brasil”, 2008. 

 
A tessitura do tema tropical abarcava várias realidades que ora sobravam, ora faltavam 

nos restritivos modelos iconográficos de tradição na história da arte europeia. Taunay, ainda nas 
palavras de Schwarcz (2008), buscou adaptar sua técnica às formas novas dos trópicos, trabalhando 
com os princípios da escola estilística neoclássica222, inserindo na paisagem pintada elementos que 
lhe eram familiares, permitindo-o entrar na representação desta paisagem estranha com mais 
propriedade, daí a profusão de vacas, cachorros e outros animais, tão presentes na pintura de 
paisagem inglesa223. Os schemas também fariam com que suas árvores, embora tropicais, possuíssem 
copas de formato tipicamente temperado e suas cidades parecessem quase com villas romanas. 
Contudo, alguns autores, como Corrêa do Lago, não encontram nestas adições tentativas de 
adaptação da paleta neoclássica para a paisagem brasileira, para ele, Taunay “não adaptou sua 
pintura ao Brasil, mas o Brasil à sua pintura”224; Pablo Diener (2013) vai além, situa o artista em 
uma posição na qual o “artista permaneceu fiel aos preceitos da pintura neoclássica [...]Sua estadia 

                                                 
222 Embora à época a escola romântica já estivesse em voga na Europa e influenciasse nas obras de temática de paisagem, vale salientar que em artistas como Nicolas-Antoine Taunay e William Burchell, sua influência é limitada, uma vez que foram doutrinados na escola Neoclássica e já eram pintores maduros ao chegarem no Brasil. 
223 A teoria da domesticação da paisagem com o emprego de animais “dóceis” é emprestada de Lilia Moritz Schwarcz, em O Sol do Brasil (2008).  
224 LAGO, Pedro Corrêa do. Taunay e o Brasil: obra completa, 1816-1821. Rio de Janeiro, 2008, p.24. 
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nos trópicos não trouxe mudanças nem na sua paleta nem, de maneira geral, na execução técnica 
de suas telas225. 

Ao lado de Taunay como intérprete francês da paisagem brasileira, Jean Baptiste 
Debret, pintor histórico, transferiu para suas aquarelas a paisagem urbana carioca que presenciou 
durante quinze anos como artista contratado pela corte de D. João VI. Seu estilo neoclássico foi 
aprimorado quando, ainda aprendiz de Jacques Louis-David, passou por uma estadia em Roma. 
Na França, foi um fiel defensor da revolução que decapitaria Luís XV e ascendeu Napoleão; 
quando o mesmo é enviado ao exilio em Santa Helena, Debret juntou-se ao séquito da Missão 
Francesa e partiu rumo ao Brasil. 

 As iluminadas aquarelas de Debret costumbristas quando postas lado a lado com sua 
produção à óleo, relativa aos retratos e as cenas políticas que enalteciam a Coroa podem, 
erroneamente, apresentar-se como uma vivaz e espontânea produção, livre de amarras dos 
“opressores” esquemas neoclássicos. Essa dualidade das produções ressaltam os opostos que 
Debret deveria perseguir – o artista que deve enaltecer a Coroa que lhe contrata, versus o 
simpatizante das causas revolucionárias.226 Se nas pinturas à óleo a corte e as cenas internas são 
privilegiadas em arranjos acadêmicos, suas aquarelas da paisagem urbana trazem como 
protagonistas o escravo e a sua relação com a cidade, importantes pois são poucos os viajantes que 
observam a cidade sob a ótica da escravidão e das relações entre cativos e libertos; para Maria 
Barata, “também imbuído de princípios Neoclássicos era o pintor Jean Baptiste Debret que, porém, 
em suas aquarelas - paisagens e fixações de costumes ou objetos e aspectos etnográficos - afastou-
se em geral de normas dogmáticas daquele estilo. 227“Se distanciado destes esquemas academicistas, 
a obra de Debret não ficaria longe das representações, das seleções que seu olhar de europeu opera 
na paisagem a ser aquarelada.  Ainda mencionando Debret, Barata expõe as diferenças entre o 
Debret oficial e o aquarelista das cenas cotidianas: 

Realmente o desenho e, acrescentemos, surpreedentemente, a aquarela com senso criador e livre da cor e que se revelaram o domínio técnico por excelência de Debret. As aquarelas são - diga-se logo - de um cromatismo espontâneo, leve e harmonioso, que não surge no hieratismo de seus óleos. Aproxima-se, o artista é verdade, do romantismo, mas por outra vertente: a do interesse pelos hábitos e tradições exóticos ou populares.228 

                                                 
225 DIENER, Pablo. Reflexões sobre a pintura de paisagem no Brasil no século XIX. Perspective [Online], nº02, set. 2013. Disponível em: http://perspective.revues.org/5542 Acesso em: 05/12/2016. 
226 LEENHARDT, Jacques. Jean - Baptiste Debret: Um olhar Francês sobre os primórdios do Império Brasileiro.  Sociologia & Antropologia.  Rio de Janeiro, v. 3 - 6, p.509 – 523. nov. 2013. 
227 BARATA, Mário. Achegas ao estudo de Debret. Revista do IHGB, Rio de Janeiro. Departamento de Imprensa Nacional, 1962. Vol. 252, julho-setembro, 1961 
228 BARATA, Mário. Bicentenário da morte de Jean Baptiste Debret. Revista do IHGB, Rio de Janeiro, Vol: 279, 1968; p. 178 
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A respeito de Debret, Valéria Lima pontua a mensagem que o pintor incute em suas 
vistas urbanas: 

 Essas imagens deixam claro o partido de Debret: a ênfase na paisagem construída, na ação civilizatória do homem, que se traduz nos edifícios cujas funções são referências para o bem-arranjar de uma nação. Política, religião, economia, educação e cultura surgem, assim, nos edifícios do Paço, das igrejas, da Bolsa, do teatro229.  

 Debret, nos quinze anos de estadia no Brasil, pouco viajou pelo território do país; suas 
vistas de São Paulo foram realizadas depois de muitos anos em solo brasileiro, suas representações 
de localidades e tipos fora das cercanias do Rio de Janeiro, são, inclusive postas à prova quanto a 
veracidade, gravuras são apontadas como releituras de outras obras anteriormente publicadas, 
como as do Barão Langsdorff, suas representações de indígenas foram obtidas mediante estudo de 
outros trabalhos de viajantes. Se a autenticidade das imagens para além das terras cariocas é incerta 
até o momento, certo é que o pintor, ao pretender documentar a sociedade e cultura brasileira, 
também auxiliou no fabrico de uma representação historiográfica do conjunto urbano e 
arquitetônico do Brasil do primeiro quartel do século XIX.  

A superlativa valorização da vegetação tropical como motivo pictórico e as minuciosas 
e eruditas observações acerca dos diversos tipos de plantas que podem conviver num mesmo 
ambiente induziram à criação de uma nova linguagem artística para o registro da natureza de 
ultramar230. 

Antes do amadurecimento do rigor científico e das noções de perspectiva, os viajantes 
já produziam material iconográfico na tentativa de transmitir as novas paisagens do desconhecido 
território conquistado.  Assim como o primeiro choque entre a vegetação conhecida versus 
vegetação tropical, houve o espanto do encontro com outra civilização.  

As primeiras iconografias a respeito do espaço brasileiro, produzidas no século XVI, 
não apresentariam os “tímidos” povoamentos portugueses; a profusa vegetação e os hábitos dos 
nativos constituíram-se como motivos recorrentes, em um embate entre a idealização sobre a terra 
desconhecida e repleta de fábulas e a observação – mais ou menos – precisa que resultaria em uma 
série de cartas náuticas, descrições cartográficas e correções de coordenadas existentes. Oscilando 
entre acuradas representações topográficas e fantasiosas visões etnográficas, os primeiros corsários 
e marinheiros iniciavam a costura de uma peça que, ao final do século XVI, timidamente trazia 
estampas mais ou menos difusas dos princípios esquemáticos das representações do Brasil colonial. 
                                                 
229 LIMA, Valéria. p.243. 
230 DIENER; COSTA, 2002, op. cit., p. 45. 
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Diferentes visões do Brasil seriam também consequência de domínios diversos pelos 
quais partes do território foram submetidas ao longo dos séculos. No segundo quartel do século 
XVII, o panorama de relatos sobre o Novo Mundo sofreu importantes adições; pela primeira vez 
a América será retratada com rigor, tanto artístico quanto científico: as primeiras representações da 
cidade brasileira surgiriam em meio aos cânones barrocos. Em 1637 a costa nordestina recebeu 
exploradores a serviço da Companhia das Índias Ocidentais sob o comando de Conde Johan 
Maurits van Nassau-Siegen; imerso no séquito destacavam-se os pintores Albert Eckhout e Frans 
Janszoon Post231. Dos primeiros atlas relativos ao Brasil– em especial os holandeses- surgiram as 
representações dos casarios dos núcleos urbanos, inicialmente de modo esquemático. A observação 
desta produção aponta uma maior preocupação em detalhar as construções militares, religiosas e a 
topografia, uma vez que os compêndios tinham principalmente objetivos geográficos e de 
conquista das terras portuguesas além-mar.       

Como paradigma desta iconografia colonial brasileira do Seiscentos, pode-se tomar a 
cidade do Rio de Janeiro na carta do holandês Reys-Boeck (Figura 33), datada de 1624, a qual 
apresentava minúcias a respeito da primeira expansão da cidade do Rio de Janeiro, entre os morros 
do Castelo, São Bento, Santo Antonio e Conceição. Apesar da composição das quadras ser mais 
simbólica que exata, tem-se a ideia do adensamento das cinco quadras da cidade baixa. Assinalada 
pela letra “G”, encontra-se a igreja da Candelária.  A “mais airosa e amena baía232” brasileira seria 
ainda objeto de inúmeros outros mapas e desenhos, frutos de observações in loco ou das leituras 
dos relatos de quem no Brasil esteve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
231 OLIVEIRA, C. M. S. O Brasil seiscentista nas pinturas de Albert Eckhout e Frans Janszoon Post: documento ou invenção do Novo Mundo?. Portuguese Studies Review, v. 14, n.1, p. 115-138, 2007. 
232 ANCHIETA, 1585 apud MANSUR, Kátia Leite et al . O gnaisse facoidal: a mais carioca das rochas. Anu. Inst. Geocienc.,  Rio de Janeiro,  v. 31,  n. 2, dez.  2008 .   Disponível em <http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010197592008000200001&lng=pt&nrm=iso>. acesso em  04  nov.  2014. 
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Figura 33 - São Sebastião do Rio de Janeiro na obra "Reys-boeck van het rijcke brasilien" (ca. 1624). Litogravura. 

 Fonte: http://www.sudoestesp.com.br/doc/arquivos/684/img_1/img_12_m2.jpg Acesso em 18 out. 2016. 
 

 
O “Brasil holandês” também seria retratado na obra de Post, que residiu no Recife de 

1637 a 1644. Com os fortes traços da escola barroca e da representação da paisagem da tradição 
flamenga, o Brasil nas obras do pintor holandês mostrava-se oprimido por uma grande porção do 
céu enquadrado na cena233; a escala diminuta com que tantas vezes as edificações foram tratadas 
não nos impede, entretanto, de divisar determinados aspectos construtivos, como suas coberturas 
em duas ou quatro águas, as esquadrias e seus postigos, as arcadas estruturantes dos engenhos e as 
paredes caiadas em branco das construções. Dispersas pela imagem, a massa edificada seria 
emoldurada pela profusa mata tropical e por seus elementos mais característicos: bichos-preguiça, 
abacaxis, mamoeiros, coqueiros e uma infinidade de palmeiras emergem por entre a vegetação, no 
intuito de “condensar” a maior quantidade de elementos tropicais na cena e agradar aos 
compradores das obras de Post, ávidos pelos elementos exóticos e pitorescos tropicais. 

Nas telas de Post as “tímidas” cidades e vilas concorreriam com os engenhos nas 
escolhas compositivas das obras, fazendo o papel de elemento construído. Embora a paisagem 
mude – rural ou urbana- a composição da cena mantém-se igual. 

                                                 
233 ARAGÃO, Solange de. A Cidade Brasileira na pintura dos Viajantes e na Fotografia do século XIX. In: V Encontro de História da Arte – IFCH / UNICAMP, 2009, Campinas. Anais... . Campinas: Unicamp, 2009. p. 137 - 143. 
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O Brasil que avistamos em Post é, na realidade, uma Holanda tropical; decerto era 
realmente essa a mensagem que o pintor buscava passar, o que recai em questionamentos sempre 
pertinentes a quem almeja ler uma imagem: para quem o artista produz a obra de arte? Certamente, 
por ser tratar de uma expedição colonizadora, os principais alvos seriam a Corte holandesa e a alta 
burguesia, desejoso de uma consolidação de sua campanha e aspirando vultosos patrocínios, 
Maurício de Nassau certamente esperava que o Brasil das telas de Post se mostrasse como uma 
Arcádia selvagem, mas “colonizável” pela mão holandesa. A representação dos vários engenhos de 
cana atestaria quais elementos eram os protagonistas desse discurso imagético. 

Ao reconstruir a realidade nordestina em suas telas, o pintor lançou mão de certos 
cânones replicados em seu trabalho: O céu extremamente luminoso contrasta com os matizes 
escuros do repoussoir234 da diversificada vegetação em bordadura (apercebe-se sempre um elemento 
verticalizado em uma das extremidades do primeiro plano, como a criar as curvas e contra-curvas 
barrocas)235. O horizonte em Post parece inalcançável, perdendo-se em sfumattos com as cores 
atmosféricas, lembrança do lema proposto por Maurício de Nassau quando aceitou o convite da 
Companhia Holandesa das Índias Ocidentais (WIC) para administrar os domínios conquistados na 
região Nordeste brasileira: "Até onde o mundo se estende", frase escolhida ainda nos Países 
Baixos236 como mote de sua empreitada. 

Post também inicia a replicação de várias cenas construídas de maneira semelhante, 
mas que representavam sítios diferentes, apontando que os schemas artísticos em voga (coqueiros 
ou altas árvores em uma extremidade, primeiro plano composto por escura vegetação, em segundo 
plano a porção construída e, ao fundo, uma extensa paisagem, e.g) possuía mais força em sua paleta 
do que as diferenças encontradas nos locais retratados.  

 
 
 
 
 

  

                                                 
234 Elemento utilizado no primeiro plano de uma pintura, gravura ou desenho, de matizes mais profundos e escuros, no intuito de destacar o centro do quadro (ou outro elemento da composição) e produzir um efeito de profundidade.  
235 OLIVEIRA, Carla Mary S. e MEDEIROS, Ricardo Pinto de (orgs.). Novos olhares sobre as capitanias do norte do Estado do Brasil. João Pessoa, Editora UFPB, 2007, p.14. 
236 Retirado do trecho “Et loca mirantur, qua patet orbis iter.” De Virgílio. MELLO, Evaldo Cabral de. Nassau. São Paulo, Companhia das Letras, 2006. 
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Figura 34 - Frans Post, Vista de Olinda, 1662. Óleo sobre tela. Rijksmuseum, Holanda. 

 Fonte: Rijksmuseum237. 
 Figura 35 - Frans Post, Claustro Franciscano de Igaraçu, circa 1700. Óleo sobre madeira 480 x 700 mm. Historiches Museum (Frankfurt, Alemanha). 

 Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural Digital238. 
 
 

                                                 
237 Disponível em: < https://www.rijksmuseum.nl/nl/frans-post > Acesso em: 03 nov. 2016. 
238 Disponível em: < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9982/frans-post >. Acesso em 15 nov. 2016. 
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Os cânones empregados por Post seriam, na verdade, schemas típicos da pintura de 
paisagem holandesa que seriam replicados por toda a Europa, e seriam inclusive empregados nas 
paisagens brasileiras século depois. Como exemplos, a tela de Felix Emile Taunay239, produzida na 
década de 1820 possui elementos de composição semelhantes ao empregado, já ao final do referido 
século, por Nicola Facchinetti.240 

Figura 36 - Félix Émile Taunay,  Baía de Guanabara vista da Ilha das Cobras, c.1828. Óleo sobre tela, 680 x 1360 mm. Coleção Noemia e Luiz Buarque de Holanda. 

 Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural.241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
239 Feliz Émile Taunay, filho de Nicolas-Antoine Taunay, foi um pintor francês radicado no Brasil, sendo também conhecido por ter sido professor de desenho e pintura na Academia Imperial de Belas Artes do Brasil. Cf. DIAS, Elaine. Paisagem e Academia. Félix-Emile Taunay e o Brasil (1824-1851). Campinas: Edit. da UNICAMP, 2009. 
240 um pintor, desenhista, cenografista e professor de origem italiana. Cf. CHIAVARI, Maria Pace. A síntese de dois mundos na paisagem de Facchinetti. In: FACCHINETTI, Nicolau. Facchinetti. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2004. 
241Disponível em: <  http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa23073/felix-taunay > Acesso em: 19 dez. 2016. 
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Figura 37 -  Nicola Facchinetti, Lagoa Rodrigo de Freitas, circa 1884. Óleo sobre madeira, 227 x 650 mm. Museu Nacional de Belas Artes. 

 Fonte: MNBA/Banco Santos catalogue, São Paulo, 2002.242 

 
A visão do viajante observador e raramente participante ativo nas atividades da urbe –

ou a sensação de “não estar de todo”243, como Sussekind (1990) conceituara- seria recorrente na 
representação da colônia a partir do século XIX. O viajante observa, toma nota, mas raramente 
adentra a cidade em suas cenas, preferindo os panoramas e voos de pássaro para desenhá-la; o 
olhar para o edificado é visivelmente viciado em questões de composição destas cenas tropicais 
harmoniosas.   

A importância do relato estrangeiro ultrapassa a discussão a respeito da legitimidade 
ou a neutralidade de seu conteúdo, “paradigma de civilização que representava”244.  Muito mais que 
apresentar um Brasil fidedigno ao leitor brasileiro, as comunicações que se desdobravam desses 
relatos buscavam repassar aos leitores e fruidores europeus desta arte uma representação de lugares, 
etnias, plantas e animais os quais os originais eles pouco teriam chance de visualizar. A iconografia 
deste repertório cultural, portanto, busca nos símbolos a comunicação da grande diversidade do 
cenário brasileiro245. 

Ao encerrar a discussão na legitimidade inconteste destes relatos, perde-se a chance de 
se vislumbrar o repertório cultural impresso em cada pincelada e de se deslindar a riqueza de 
significados destas representações246. Desta forma, os panoramas urbanos e as pranchas com 
detalhes arquitetônicos concorreriam e seriam lidos e apreciados de igual maneira aos desenhos 
                                                 
242 Disponível em: < http://mnba.gov.br/portal/colecoes/pintura-brasileira > Acesso em: 19 dez. 2016. 
243 SÜSSEKIND, Flora - O Brasil não é longe daqui. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p.20-21. 
244 PARDIM, op. cit., p.61. 
245 Ibidem, p.63. 
246 Ibidem, p.64. 
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entomológicos, geográficos ou antropológicos. Ao final, todos eles falariam de tropicalidade e 
exotismo; falariam também de atrasos e de uma imberbe terra não tocada pela ciência. 

O lado inverso da exaltação pelos estrangeiros da natureza tropical brasileira traria 
também uma velada crítica ao incauto país, como Nancy Leys Stepan (2001) discorre: 

O termo “tropical” veio a constituir mais do que um conceito geográfico; ele significou um lugar de alteridade radical para o mundo temperado com o qual contrastava e que ajudou a construir. Descrições e pinturas dos trópicos contribuíram, dessa maneira, para a formação da identidade europeia como distinta daquela presente na zona tropical, onde acreditava-se que a superabundância da natureza oprimiria o esforço humano e reduziria o espaço à própria natureza247. 
A crítica à cidade antiga, então, passaria por cima de qualquer diferenciação, criando 

uma representação própria de cidades coloniais. Este mesmo fundo-comum seria reclamado em 
outros relatórios e documentos oficiais. 

Se, por vezes, foram as únicas vozes conhecidas a relatar as várias evoluções e 
involuções dos núcleos urbanos, foram compostas por várias camadas de pré-conceitos, schemas e 
antecipações, pois, como Belluzzo (1999) trata: 

O legado iconográfico e a literatura de viagem dos cronistas europeus trazem sempre a possibilidade de novas aproximações com a história do Brasil. No entanto, essas obras só podem dar a ver um Brasil pensado por outros. O olhar dos viajantes espelha, também a condição de nos vermos pelos olhos deles248. 
As ruas estreitas, tortuosas e mal calçadas das cidades antigas não comportariam as 

necessidades do moderno. Usados para vencer o atraso e irregularidade, os lugares-comuns 
surgidos do olhar europeu vão permear o imaginário sobre o traçado colonial, que iriam se firmar 
na historiografia do século XX.  

Se a “brasilidade” em Debret e Rugendas seria expressa por meio das atividades sociais 
da colônia, na obra do austríaco Thomas Ender seria a predileção pela paisagem ampla e vazia249 e 
a luminosidade dos trópicos que ressaltariam o pitoresco das cenas expostas250. A luminosidade 
tropical seria um dos principais esquemas na representação do Brasil do Oitocentos. 

                                                 
247 STEPAN, Nancy Leys. Picturing tropical nature. London: Reaktion Books Ltd, 2001. 
248  BELLUZZO, Ana Maria. A Propósito d’O Brasil dos Viajantes. In: Revista da USP nº30 (http://www.usp.br/revistausp/n30/fbelluzzo.html ) 
249 LIMA, Valéria Alves Esteves. Iconografia de Viagem à luz da História da Arte. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 2, abr. 2008. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/obras/obras_vl_viajantes.htm>.  
250 ARAGAO, Solange de & SANDEVILLE Jr., Euler. Expressões de tropicalidade na pintura dos viajantes, na fotografia de paisagens e na literatura brasileira do século XIX - contrapondo olhares. In: ENCONTRO DE HISTORIA DA ARTE, 7, Campinas, 2010. Anais... Campinas: UNICAMP, 2010a, p.434-444..  
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Pouco mais de um ano após a chegada da Missão francesa, um séquito de artistas e 
pesquisadores desembarcou nas águas cariocas: uma missão austríaca, acompanhante da princesa 
Leopoldina que vinha ao Brasil contrair núpcias com D. Pedro I.  Ender, artista que acompanhou 
a missão científica de Johann Baptiste von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius ao Brasil, 
entre os anos 1817 e 1818, produziu, nesse período, mais de 700 registros das cenas do Rio de 
Janeiro e São Paulo.  

As figuras 38 e 40 são exemplos de sua percepção da paisagem urbana brasileira: vê-se o 
emprego de nuances douradas na cena tropical, na tentativa de representar a forte iluminação 
zenital; o sol do Brasil quase ofusca a visão do observador, tamanha sua intensidade. Com largo 
emprego da cor branca, o céu é representado em tons claros, fortalecendo a sensação de 
ofuscamento. A falta da bordadura de vegetação no primeiro plano, recorrente nas pinturas de 
tema de paisagem, é parcialmente sanada pela escolha de cores mais escuros na extremidade inferior 
direita do quadro. 

O ofuscamento produzido pela luminosidade remete-nos à posição geográfica dos trópicos, 
área de maior incidência solar próximas da linha do Equador. Aliado à incidência da luz dourada, 
os artistas utilizam-se de sfumattos para reproduzirem a bruma oceânica, garantindo o teor edênico 
da representação da paisagem natural dos arredores da cidade. Os raios do sol nascente na Glória, 
retratada por Hildebrandt251 na  

Figura 39, embebe a urbe carioca em amarelados matizes, transmitindo a sensação de calidez 
e tranquilidade. A escolha do nascer do sol e o ocaso não foram eleições singulares de Hildebrandt, 
foram os principais períodos escolhidos por uma série de viajantes artistas para retratarem a 
paisagem urbana brasileira, tingindo com arrebóis as superfícies citadinas, garantindo imagens 
idealizadas. 

 

                                                 
251 Eduard Hildebrandt (1817- 1868) foi um pintor alemão.  
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Figura 38 - Thomas Ender: Vista da Enseada de Botafogo, 1817.Oléo sobre tela. Acervo particular (coleção Geyer). 

 
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural.252 

 
 

Tal como o artista nas proximidades da área urbana, busca-se esquadrinhar a cidade: 
agora não apenas vista de fora, como um elemento do panorama intensamente vegetado. O que se 
tem ao vencer as áreas semiurbanas, a atravessar os córregos e enfim caminhar pelas ruas 
brasileiras? A partir das representações urbanas, pode-se observar como os modos de ocupação e 
a conformação física da urbe foram apercebidos pelos viajantes?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
252 Disponível em: < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra63004/vista-da-enseada-de-botafogo> acesso em 21 nov. 2016. 
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Figura 39 -  Eduard Hildebrandt.  A Glória, Rio de Janeiro, 1847. Óleo sobre tela, 660 x 860 mm. Acervo particular. 

 Fonte: Catálogo Christie’s, 2001.253 
 
 

Figura 40 - Eduard Hildebrandt.  Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro. Aquarela e lápis sobre papel 360 x 250 mm. Acervo particular. 

 Fonte: < http://azulejosantigosrj.blogspot.com.br/2012/12 > Acesso em: 07 nov. 2016. 

                                                 
253  Disponível em: < http://www.christies.com/lotfinder/drawings-watercolors/eduard-hildebrandt-a-gloacuteria-rio-de-janeirobr-3045684-details.aspx?intObjectID=3045684 > Acesso em: 20 de out. 2016. 
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A pátina de Hildebrandt é um paradigma para a visão nem sempre elogiosa que as 
vedutas urbanas foram tomadas. A ordem e placidez são encerradas quando a tomada de cena 
engloba muito mais a paisagem construída do que a natural.  Ao representar em pintura a Rua do 
Ouvidor, o faz sem quaisquer camadas de elogio. A rua, ‘agasalhadora da miséria254’, como João do 
Rio escreveria décadas mais tarde, foi representada repleta de escravos e libertos em precárias 
condições habitacionais (detalhe 2), convivendo lado a lado com moradas em melhores condições 
(detalhe 1), se a luminosidade na primeira imagem da Glória foi empregada para dar ares de 
equilíbrio e serenidade, na figura 40 é empregada  para pôr a precariedade da vida urbana em 
evidência, como se pode observar nas regiões obscurecidas na extremidade inferior, a luz solar se 
transforma em holofote para a desordem e a sujeira em meio ao importante logradouro, que pouco 
aparenta as transformações ocorridas na urbe carioca e parece-nos oposto à descrição da rua feita 
por Carl von Koseritz na primeira metade do oitocentos: 

É certo que sentimos aqui pulsar a vida do Império – aqui nos encontramos no ponto central e mais importante dele e vê-se diariamente na rua do Ouvidor os homens que governam o país e conduzem a opinião pública. (…) O Rio de Janeiro é o Brasil, e a rua do Ouvidor é o Rio de Janeiro, – eis uma sentença cheia de verdade.255 
A vinda da família real e a adaptação do Rio de Janeiro como sede do Império nos 

trópicos foram o pano de fundo para as inúmeras mudanças que ocorreram na estrutura social e 
urbana à época.256 Para garantir o teor de “civilidade” esperado de uma capital de império, órgãos 
de manutenção da ordem foram importados de Portugal, como a Intendência Geral da Polícia, uma 
das repartições importadas de Portugal responsável pelas obras públicas, iluminação, segurança e 
pelo abastecimento de água, iluminação e segurança, bem como pela manutenção da ordem e 
disciplina na vida dos moradores.257 Os espaços públicos no Rio de Janeiro do século XIX 
funcionavam como pontos de convergência, suas praças e ruas transformavam-se em pontos de 
convergência de variadas atividades, principalmente aquelas produzidas por escravos e 
comerciantes.  

Tais espaços constituíam-se como a base da estrutura social das cidades oitocentistas, 
contribuindo para o acontecimento de inúmeras formas de interação social. A Rua Direita, no Rio 
de Janeiro, era exemplo deste ambiente de trocas sociais. No início do século XIX constituía-se 
                                                 
254  Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000039.pdf> Acesso em 04 out. 2016. 
255 Koseritz , Carl von . Imagens do Brasil. Belo Horizonte: Editora Itatiaia/Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p.63. Carl von Koseritz foi um soldado alemão contratado pelo Império do Brasil no intuito de defender a fronteira do atual Rio Grande do Sul. 
256 SILVA, L. Memórias do urbanismo na cidade do Rio de Janeiro 1778/1878: Estado, administração e práticas de poder. Rio de Janeiro, 2012. 
257 DOS SANTOS CARVALHO, Amanda Lima. O Rio de Janeiro a partir da chegada da Corte Portuguesa: Planos, intenções e intervenções no século XIX. Paranoá: cadernos de arquitetura e urbanismo, n. 13, p. 55-63, 2014. 
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como uma das principais vias da principal cidade do país, caminho direto entre o morro do Castelo 
e o de São Bento, margeando o Largo do Paço (atualmente Praça XV) e próxima ao Paço Imperial. 
Pela sua importância e por apresentar tantas convergências em torno de sua extensão, foi 
profusamente retratada por inúmeros viajantes no Oitocentos, ressaltando ora seus aspectos mais 
pitorescos, ora seus elementos mais críticos.  

 
Figura 41 - Felix Émile Taunay, Rua Direita, Rio de Janeiro, 1823. Aquarela sobre papel,  coleção particular 

Fonte:<http://www2.uol.com.br/historiaviva/bibliotecario_de_d__joao_vi_imprimir.html >Acesso em 12 out. 2016. 

Figura 42 - Johann Moritz Rugendas, Rua Direita. Litogravura. 

 Fonte:<http://museuvirtualpintoresdorio.arteblog.com.br/17926/RUGENDAS-RUA-DIREITA-RIO-DE-JANEIRO/ > Acesso em 12 out. 2016. 

 
Muito mais “ordenada” seria a Rua Direita retratada no quadro do litógrafo e pintor 

alemão Emil Bauch (Figura 43). Qual seria a explicação deste Rio de Janeiro mais racional?  A 
indagação “a quem se dirige a obra de arte?” faz-se pertinente. Bauch, residindo no Brasil desde 
1849, seria condecorado em 1859 com a medalha de prata na Exposição Geral da Academia 
Imperial de Belas Artes e viu-se inserido no coração da Corte, trabalhando, inclusive, na decoração 
do Palácio de Nova Friburgo. 258 Com sua clientela nacional, nada mais natural que retratar a capital 
do Império com ares elegantes e “limpos” do atraso colonial. Também se deve atentar para a época 
de representação, a cidade do Rio, já aos finais de 1880, é comunete apresentada mais 
ordenadamente: seriam apenas os processos urbanos que se faziam presentes na cidade os 
responsáveis pela visão menos crítica?  

 

                                                 
258 PINTO JUNIOR, Rafael Alves. Um retrato (quase) íntimo da nobreza brasileira: Emil Bauch e a Marquesa do Paraná. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 3, jul. 2008. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/artistas/ebauch_rapj.htm>. 
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Figura 43 - Emil Bauch, Vista da Rua Direita, segunda metade do século XIX. 

 

 

 Fonte: <http://oridesmjr.blogspot.com.br/2013/09/costumes- cariocas-do-seculo.html> Acesso em 12 out. 2016. Editado pela autora. 
 

 Mais do que uma crítica ao espaço urbano e rural colonial, a imagem final também 
seria restringida pelas limitações de representação impostas pela corrente artística em voga. Embora 
houvesse o “desejo” em colecionar espécies ou atividades referentes ao local, a ideia do 
“empilhamento” de elementos nitidamente tropicais recai no conceito de schemas gombrichiano. 
Para dar veracidade à cena, fazia-se necessário ressaltar ou adicionar elementos característicos do 
local, daí a profusão de plantas e animais endêmicos das florestas tropicais, os escravos negros, o 
indígena, as ruas em desalinho, os gelosias nas esquadrias, dentre outros elementos. Representar 
outros trechos da viagem também dava “legitimidade” ao registro iconográfico e para os que se 
debruçam nos estudos de tais relatos, dão pistas de como a ligação entre os núcleos urbanos do 
interior brasileiro foi percebida pelos viajantes. Ao sairmos da perspectiva das ruas e retrocedermos 
aos arrabaldes da cidade, os enquadramentos mostrar-se-ão diferentes, como observado. 

A historiografia que trata da iconografia viajante normalmente enfoca as cidades como 
joías incrustadas em um rico veludo verde 259 : a urbe é esquadrinhada a partir desta visão 
panorâmica, fechada por densa vegetação e, quando permeada pelos viajantes, surgem as vedutas. 
No entanto, há um arcabouço de representações relativas às conexões entre estas cidades que nos 
contam como estes caminhos também participaram da construção do idéario de paisagem 
                                                 
259 FLORENCE, Hercule. Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829. Brasília: Senado Federal, 2007, p.159. 
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oitocentista: por entre faluas e lombos de cavalo, a paisagem urbana e rural também foi descrita, 
exarcerbando as nuances de vazio do território brasileiro, apontando as conexões entre a capital e 
as cidades-chave. Ao passo dos viajantes em trânsito pelo interior do Império, desvela-se tipologias 
pouco vistas no interior da cidade: a casa paulista, as casas-grandes, as palafitas à beira dos rios; 
esta seção tenta iniciar uma discussão a respeito destas outras matrizes tipológicas representadas, 
que também nos falam de um Brasil rural do século XIX. 

 A presença dos ranchos ou pousos é trilha persistente nas descrições viajantes; a 
distância entre núcleos urbanos em um país de proporções continentais de natureza de ocupação 
majoritariamente rural era observada nos relatos, como Saint-Hilaire confidencia: 

"Em uma região deserta, sente-se que o menor povoado tem tanta importância como entre nós as cidades muito grandes. De mais a mais, à medida que a população aumenta, aquelas, dentre essas pequenas povoações, que forem felizmente situadas, tornar-se-ão consideráveis (...) e é essencial para a história descrever seu estado atual"  
Desta forma, quaisquer signos de ocupação humana eram registradas nos cadernos de 

viagem: As veredas abertas em meio ao mato cerrado, as pontes de pedra ou madeira e os pousos 
de tropeiros. Esse tipo de descrição, muito mais comum no registro textual do que nos relatos 
pictóricos, terá um importante nome ainda pouco explorado, capaz de adicionar outras nuances ao 
quadro das representações dos vários Brasis que formavam o império nas primeiras décadas do 
século XIX: em faluas, no lombo de mulas e percorrendo a pé grandes trechos, o naturalista William 
Burchell fez sua descrição da paisagem brasileira. 

 

 
 
 

  



CAPÍTULO 4

As cidades incrustadas no 

imperioso verde
O percurso de William Burchell 

pelo Grão- Pará
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"Digno de veneração é apenas o naturalista que sabe descrever e expor o mais estranho, o mais insólito, com sua cor local, com todo o seu entorno e sempre em seu elemento mais próprio. ” 

Johann Wolfgang von Goethe, As Afinidades Eletivas. 
 
 
   Os impulsos que levaram um considerável número de artistas e cientistas europeus a 
empreenderem uma viagem longa e repleta de percalços ao Brasil, no século XIX, são inúmeros. 
A trama que envolveu os dois viajantes ingleses em solo brasileiro foi alinhavada, para além de seus 
particulares anseios profissionais, por estratégias políticas e um embate diplomático, daí a principal 
diferença entre a Missão Diplomática Inglesa em relação à outros esforços de viagens científicas. 
Embora empreitadas como a Missão Artística Francesa partissem de estímulos artísticos, ora pela 
busca dos artistas por novos motivos para a sua produção, ora pela busca da Coroa em implementar 
o ensino artístico no Brasil, a conjuntura política não estava desvinculada do todo. 
  Mais do que simplesmente pintar as paisagens brasileiras e seus matizes tropicais, Charles 
Landseer e William Burchell chegaram ao Brasil como encarregados de representar o país que se 
encontrava no papel de protagonista de um eminente embate entre duas Coroas que possuíam uma 
estreita conexão: as relações políticas e econômicas entre Inglaterra e Portugal existiam por quase 
quatro séculos e meio; os portos portugueses eram essenciais, nos momentos de paz, para o 
comércio marítimo inglês e, em tempos de guerra, para o combate de navios inimigos. A bandeira 
inglesa tremulava em um cem números de embarcações nos portos de Lisboa e do Porto, 
importantes nós da máquina comercial britânica, especialmente após a Revolução Industrial.  

A política de não-intervenção, tão expressa pela ala encabeçada por George Canning, 
secretário de estado dos negócios estrangeiros,  foi posta de lado quando as revoltas portuguesas e 
a independência brasileira mostraram-se perigosos empecilhos para o status quo do comércio inglês, 
aproximava-se, cada vez mais, da interferência em assuntos importantes para Portugal, como o 
reconhecimento da Independência do Brasil  por parte da Inglaterra. 

Em 1823, as forças revolucionárias que operavam marcha em Portugal foram subjugadas e 
a força do Rei restaurada. Portugal desejava um entendimento com o Brasil, mas em seus próprios 
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termos, exigindo, pois, a sua reintegração à Coroa portuguesa, prontamente recusada. As bases para 
uma reconciliação, no conceito brasileiro, passavam pela aceitação da independência da antiga 
colônia260.  

Diante do que considerava uma ameaça direta aos interesses britânicos, Canning ignorou 
neste episódio a pedra angular de sua política continental, deixando clara a sua intenção de agir de 
forma independente, ao contrário do que as maiores casas reais européias impunham; afirmou que 
através de Sir Charles Stuart iria negociar diretamente com o Rio de Janeiro a independência do 
Brasil.  

Na quinta edição do Diário Fluminense261, de 15 de janeiro de 1825, a separação do Brasil dos 
domínios da Coroa Portuguesa ganhou um novo personagem: Sir Charles Stuart, que havia sido 
diplomata inglês em Lisboa, foi apontado como um possível participante nas negociações políticas 
para o reconhecimento, por parte de Portugal, da independência do recém-criado império 
brasileiro. Iniciava uma série de pequenas notas a respeito dos prelúdios desta viagem diplomática, 
que ainda era um “rumor” embora fosse  “bem autenticado”262. Em 20 de Julho do mesmo ano o 
Espectador Brasileiro garantia que o experiente diplomata inglês detinha “os mais amplos poderes para 
tratar dos negócios e da independência do Brasil” 263. Stuart, contudo, não chegava a capital do imberbe 
império desacompanhado, um grupo de artistas e cientistas foram destacados no intuito de compor a missão, 
dentre eles, o tenente-coronel Freemantle, lorde Marcus Hill, o major Gurwood, o dr. Ridgway, Charles 
Landseer e o botânico e pintor W. J. Burchell264 

Em 18 de julho de 1825, a Comissão desembarcou, após 52 dias de viagem, no porto do 
Rio de Janeiro, a bordo do HMS Wellesley265. O diplomata Stuart foi prontamente 266 instalado na 
casa do “traductor público e interprete commercial” José Agostinho Barboza267 na região do Rio 
Comprido268 das casas de campo e vizinhança majoritariamente estrangeira. 

Não seria esta a sorte de outro viajante experiente da tripulação. William Burchell não era 
um viajante inexperiente quando chegou ao Brasil em 1825, tendo percorrido a África do Sul 
                                                 
260 Carta de Chamberlain para Canning, No. 115, Sept. 20, 1823, F.O. 63/26. 
261 Deve-se ressaltar o caráter parcial do referido jornal, fundado pelo imperador D. Pedro I, foi a “folha oficial do governo”, cf.  ALVES, J. V. C.. A defesa da constituição pelo jornal Aurora Fluminense na crise de 1829. In: XX Encontro Regional de História: História e Liberdade, 2010, Franca-SP. Anais - XX Encontro Regional de História: História e Liberdade, 2010. Certamente não seria ingênua a publicação destas séries de notas a respeito da vinda da missão diplomática inglesa ao Brasil.  
262 DIÁRIO FLUMINENSE. Rio de Janeiro, 15 jan. 1825. 
263 O ESPECTADOR BRASILEIRO. Rio de Janeiro, 20 jul. 1825. 
264 A identificação dos membros principais da “embaixada” só é possível graças aos esboços deixados por Landseer, pintor encarregado de representar a missão. 
265 DIÁRIO FLUMINENSE. Rio de Janeiro, 18 jul. 1825. 
266 Não há menção do local de instalação dos demais participantes da comitiva. 
267 A respeito das funções exercidas por Barboza, Cf. REPARTIÇÃO Hydrographica do Almirantado em Londres, aos 9 de maio de 1855. Estrella do Amazonas. Manaus,  fev. 1856. 
268 DIÁRIO FLUMINENSE. Rio de Janeiro, 18 jul. 1825. 
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durante cinco anos e pelo mesmo período de tempo havia viajado pela Ilha de Santa Helena269.  As 
circunstâncias que ligaram o viajante à missão diplomática ainda são desconhecidas, afora o desejo, 
expresso em sua correspondência, em conhecer a flora e a fauna brasileira. Amigo de longa data de 
amigo de William Swainson, ficou entusiasmado pelas descrições de Swainson relativas ao Brasil 
em ocasião de sua volta à Inglaterra.  
  Burchell, em carta do dia 31 de agosto de 1825 à Swainson, queixa-se da dificuldade em 
encontrar um quarto conveniente para sua hospedagem, ficando o botânico obrigado a  continuar 
no “sujo hotel ao qual primeiro me instalei”270. Ainda em agosto, na mesma carta, Burchell já 
demonstrava ganas em empreender viagem até o México, indagando seu interlocutor se já havia 
ido ao país. As menções a outros itinerários nas cartas posteriores indicam que sua visita ao Brasil 
era parte de uma empreitada maior, que englobaria outros países da América Latina. 
 Antes de adentrarmos pelos caminhos que Burchell percorreu pelo império brasileiro e do 
que nele tomou nota, faz-se necessário retrocedermos e entendermos como sua formação artística 
e acadêmica, bem como suas viagens pelo hemisfério sul moldaram sua maneira de apreensão e 
alimentaram seu repertório formal, que tiveram consequência direta em sua visão da paisagem 
urbana brasileira. 
 
4.1 Dos jardins ingleses a vastidão sul-africana: prelúdios   

William John Burchell nasceu em Fulham, Inglaterra, em 23 de julho de 1782271, no seio de 
uma família de botânicos, sob forte influência paterna, iniciou seus estudos no horto de Fulham, 
no qual seu pai ocupava o cargo de botânico. Por sugestão de seus professores na Raleigh House 
Academy272, em Surrey,  aprofundaria-se nas ciências naturais.  

 
 
 
 

                                                 
269 Stewart, Roger; Warner, Brian. William John Burchell: the multi-skilled polymath. S. Afr. j. sci., 2012, vol.108, no.11-12, p.52-61. ISSN 0038-2353. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4102/sajs.v108i11/12.1207> Acesso em: 04 nov. 2014. 
270 BURCHELL, William John [carta], 1825, Rio de Janeiro [para] SWAINSON, William, Warwick [Inglaterra], 4 folhas. Transcrição cedida gentilmente pelo Arquivo do Kew Gardens.  
271 A data de seu nascimento foi durante muito tempo questionada. Gilberto Ferrez (1981) chega a atribuir o ano de 1781 como ano de seu nascimento, entretanto, os registros da Linnean Society (ver nota de rodapé referente ao Linnean) apontam para o ano de 1782. 
272 Burchell, William J. Travels in the Interior of Southern Africa. Cape Town: (África do Sul) C. Struik. Com prefácio de  A. Gordon-Browned, 1967. 



119  

 

 
Figura 44 -  William John Burchell em três retratos. 

 Fonte: STEWART, 2012273  
 

Uma primeira leitura da biografia de Burchell – que é fragmentada, esparsa em muitos 
momentos – pode nos conduzir a construção de suposições a respeito da falta de estudos artísticos 
apropriados, por não ter frequentado escolas como a Royal Academy of London, o que levaria o 
naturalista a não possuir as habilidades necessárias para ser considerado um artista na acepção 
entendida no século XIX. São as pequenas notas residuais de sua juventude que nos abrem caminho 
para compreender que caminha em sua biografia, lado a lado com sua habilidade investigativa, uma 
sólida formação artística. Este dado será importante para ajudar a compreender que, ao contrário 
do que se propagou ao seu respeito274, seu olhar não era apenas de um naturalista que, embebido 
nas cores e formas dos trópicos, registrou-o livre dos turvos esquemas figurativos acadêmicos. 
Burchell, inegavelmente, lançou um olhar científico às paisagens brasileiras, mas não menos 
moldado pelos cânones artísticos de sua época. 

Os primeiros registros que dão conta desta relação com as artes são as lições, tomadas ainda 
jovem, de perspectiva pelo topógrafo e pintor John Claude Nattes275.  Nattes, um famoso pintor 
de paisagens, exibia seus trabalhos regularmente nas Exposições da Royal Academy, tendo sido aluno 
de Hugh Deane, considerado o “Claude Irlandês”. A viagem de formação de Nattes em companhia 
de Deane foi iniciada naquele que era ponto obrigatório nos Grand Tour276 europeus: Roma e seus 
arredores, pontilhados pelas ruínas arquitetônicas romanas277 e pelo reaparecimento, a partir das 
escavações, das cidades de Herculano e Pompeia, no segundo quartel do século XVIII, 
                                                 
273 STEWART, Roger. William Burchell’s medical challenges: A 19th-century natural philosopher in the field, 2012. 
274 Gilberto Ferrez fará constantes comentários a respeito da visão científica de Burchell. 
275 MARTINS, 2001, op., cit, p.116 
276  Grand Tour era uma viagem realizada, em sua maioria, por jovens das classes mais abastadas pelo continente europeu, que seguia um itinerário que os expusessem à herança  cultural da Antiguidade Clássica e do Renascimento. Cf em: http://www.metmuseum.org/toah/hd/grtr/hd_grtr.htm Acesso em 13 de agos. de 2016. 
277 ALDRED, John. John Claude Nattes. British Art Journal. Londres, p. 91-92. 2003. 
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influenciariam decisivamente o fortalecimento do gosto pelo “estilo grego”. Esta paisagem antiga 
que se descortinava aos olhos europeus viraria alvo de estudo de inúmeros artistas e auxiliariam na 
sedimentação dos preceitos clássicos na parcela “ilustrada” da população inglesa que, como 
Gombrich atesta “opunha-se aos voos de fantasia dos projetos barrocos e a uma arte que visava 
ao desencadear irreprimível de emoções”278. 

Teriam estes primeiros contatos com as ruínas ligação com o posto ocupado, mais tarde, 
por Nattes na Old Watercolour Society? Nas excursões para o interior inglês organizadas pela 
sociedade, com o intuito de representar a paisagem campestre, cada um dos membros se 
especializou em um estilo de pintura e em um tema. Nattes tinha por especialização representar a 
“topografia arquitetônica antiga” dos lugares percorridos279. Essa silhueta, para além de representar 
as cidades antigas inglesas, também deveria significar as ruínas das igrejas e casas com que os 
pintores se deparavam pelo trajeto.  

 Aos 15 anos, Burchell foi aceito como pupilo por James Merigot, professor francês de 
desenho de paisagem estabelecido na Inglaterra após 1791280. Em Londres, Merigot figurou como 
um dos principais mestres de desenho e autor de uma série de aquarelas impressas em diversas 
publicações britânicas.  

A obra de Merigot, como  as pranchas de A Select Collection of Views and Ruins in Rome and its 
Vicinity  atestam, é imersa na cultura do Pitoresco que envolvia as artes européias do início do 
século XIX. A mesma aura presente em suas representações das ruínas de Roma e seus arredores 
serão absorvidas por seu aluno, Burchell, quando, diante da paisagem inglesa, emprega os schemas 
de representação da paisagem ideal de Lorrain: o primeiro plano ocupado pela escura vegetação 
arbórea; em plano intermediário, a porção arquitetônica, neste caso ocupada por um dos signos 
mais identificáveis do pitoresco- as ruínas -  e, no plano de fundo, uma irregular massa vegetal. será 
invocada pelos primeiros desenhos de Burchell.  A Figura 45 é um claro exemplo dos exercícios de 
representação da paisagem pelo jovem botânico. 

                                                 
278 Ibdem p. 460. O autor ainda retoma, como que para ratificar o emprego da parcimônia e sobriedade na arte inglesa, a herança puritana e do protestantismo, que se opunham contra imagens e luxo nas artes. 
279 Sociedade fundada em 1804, composta pelos aquarelistas William Sawrey Gilpin, Robert Hills, John Claude Nattes, John Varley, Cornelius Varley, Francis Nicholson, Samuel Shelley, William Henry Pyne and Nicholas Pocock. Os membros se separaram da Royal Academy pois achavam que a aquarela nao recebia o devido valor nas Exposições da Academia.  A Royal Watercolour Society foi fundada para promover a aquarela como arte final.  
280 Os escassos dados a respeito de Merigot podem ser encontrados em descrições de litogravuras de suas aquarelas, cf. PHILADELPHIA MUSEUM OF ART. High Street, Philadelphia, with an American Stage Waggon, James Merigot. Disponível em: <http://www.philamuseum.org/collections/permanent/323136.html?mulR=64272192|5>. Acesso em: 19 jun. 2016.  
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Figura 45 - William Burchell, País de Gales, trecho das ruínas abadia de Neath, Glamorganshire, 1804. 

 Fonte: CARVALHO, 2013.281 
 

Na busca pelo pitoresco na paisagem inglesa, as ruínas seriam temas profusamente 
retratados; as ruínas  religiosas seriam correspondentes aos capriccios282 romanos de Lorrain; as 
paredes descascadas e tomadas pelas heras teriam a “rugosidade” tão almejada por William Gilpin, 
como distinção entre belo e pitoresco283 . As ruínas foram tema de um popular conjunto de 
trabalhos do pintor romântico inglês Joseph Mallord William Turner; inseridas em suas obras de 
juventude, as quais privilegiavam “aquarelas topográficas" 284  e motivos arquitetônicos, seriam 
paradigmas da produção romântica do final do século XVIII e no início do XIX, imprimindo os 
tons dos trabalhos posteriores. 

As influências de ambos os mestres seriam importantes na produção artística de William 
Burchell, pois as técnicas de aquarela ensinadas por Merigot e o manejo do “cilindro giratório”285 
aliado ao emprego de uma “câmera lúcida” 286 aprendidos por meio de Nattes seriam fundamentais 
                                                 
281 WOLFF DE CARVALHO, Maria Cristina. A visão da paisagem na obra de William John Burchell (1781–1863). Arquiteturismo, São Paulo, ano 07, n. 073.02, Vitruvius, mar. 2013 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/07.073/4700>. Acesso em 22 mar. 2016. 
282 Capricio ou capricii são cenas fantásticas, e uma forma popular de pintura de paisagem no século XVIII, difundido principalmente nos trabalhos de Claude Lorrain, Goya, Tiepolo e Giovanni Panini. Frequentemente incorporavam construções ou monumentos arqueológicos reconhecíveis em arranjos que não se pretendiam ser topograficamente precisos.  
283 GILPIN, 1982 apud BRESCIANI, Maria Stella Martins. O charme da ciência e a sedução da objetividade. Oliveira Vianna entre intérpretes do Brasil. São Paulo: UNESP, 2005, p.62.  Cf. GILPIN, William. On Picturesque Travel. Paris: Editions du Moniteur, 1982. 
284  TURNER. Disponível em:< http://www.portalartes.com.br/cl%C3%A1ssicos/162-joseph-mallord-william-turner.html >. Acesso em: 23 ago. 2016. 
285 O cilindro giratório, ainda pouco utilizado à época de Burchell e por vezes erroneamente tendo sua invenção atribuída ao mesmo, auxiliaria no desenho de panoramas em 360º. 
286 A Enciclopedia Itaú Cultural de Artes Visuais define: “Uma espécie de variante da câmera obscura, destinada a facilitar a realização de esboços pelos artistas, inventada pelo inglês William Hyde Wollaston (1766-1828) em 1806. Sua diferença básica com a camera obscura era o fato da imagem não ser captada por uma caixa fechada e sim por um 
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para a sua trajetória, tornando-se alguns dos aspectos que fariam ressaltar seu trabalho de 
representação no meio de outros viajantes.  

Os primeiros trabalhos à lápis e aquarela da obra burchelliana apontam para a inclinação 
aos detalhes minuciosos e vistas abrangentes que tanto caracterizariam suas conhecidas obras 
posteriores, como pode-se observar nas aquarelas que retratam a paisagem recortada do País de 
Gales realizadas em suas férias. Nota-se a composição galesa que Charles Darwin já havia 
comparado com a paisagem tropical quando no Brasil287. As suas primeiras paisagens revelam um 
artista seguro dos schemas figurativos e correto no emprego da perspectiva e, mais ainda, aponta-
nos sua predileção pelos temas arquitetônicos, empregando a massa arbórea esquemática, como 
elemento de moldura.  

Burchell atuou, posteriormente, como botânico- assistente no Kew Gardens, realizando 
desenhos e estudos das espécies288 e eleito membro na Linnean Society of London289 em 1803, 
patrocinado por quatro proeminentes botânicos290. Pouco se sabe quais foram as motivações que 
levaram Burchell a partir, no dia 7 de agosto de 1805 para a ilha de Santa Helena, a bordo do East 
Indiaman  Nortkumberland e seguido por William Balcombe291, com quem almejava abrir um 
comércio de mercadorias na ilha. Um ano de trabalho foi o suficiente para que Burchell dissolvesse 
tal sociedade e aceitasse a posição de professor da ilha e, mais tarde, por influência do governador 
Robert Patton –impressionado pelo conhecimento do jovem botânico – assumisse à função de 
naturalista e superintendente do novo jardim botânico da ilha, localizado em James-town Valley.        

 
A Poética encontra a Ciência:  Viagens à Santa Helena e África do Sul                           

Santa Helena é palco dos primeiros vislumbres de Burchell como desenhista de motivos 
tropicais. O ambiente de grandes diferenciações de relevo encontrou no botânico um acurado e 
preciso observador, que tomava notas de objetos isolados e de paisagens desenhadas in loco, tendo 
os diferentes planos dos cenários números que indicavam suas distâncias em relação ao 
observador292. Suas primeiras tentativas em entender e desenhar os exóticos formatos da paisagem, 
                                                 
prisma de três ou quatro faces, que concentrava a imagem a ser decalcada diretamente sobre uma folha de papel. Disponível em <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=82 > acesso em: 09 mai. 2016. 
287 MARTINS, 2001. 
288 Kew Gardens (ou Jardins Reais Britânicos) constitui um célebre complexo de jardins na região sudoeste de Londres. A partir de 1840 passou a ter objetivos voltados à investigação cientifica nas áreas de botânica e paisagismo. 
289 Linnean Society of London, fundada em 1788, é uma sociedade científica que se dedica ao estudo e a divulgação da zoologia e botânica.  
290 A.B. Lambert, C. Koening, R.A. Sailsbury, e W.G. Maton (informações cedidas pela Linnean Society). 
291 Superintendente de  Compras na Companhias das índias Ocidentais e relacionado à Napoleão Bonaparte quando o mesmo permanecia na ilha em seu exílio (Bonaparte instalou-se durante alguns meses em sua propriedade).  
292 MARTINS, Luciana de Lima. O Rio de Janeiro dos viajantes (o olhar britânico 1800-1850), Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001. 
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vegetação e dos animais tropicais antecipariam seus desenhos da “árida” paisagem africana e da 
“exuberante” vegetação brasileira293. A arquitetura também seria enquadrada em sua produção na 
ilha (Figura 46), sempre representada em uma grande tomada de vista, enfatizando o aspecto de 
“incrustação” dos símbolos da presença humana em meio a vasta paisagem natural. 

 Figura 46 - William Burchell, Plantation House, 1809. Royal Botanic Gardens, Kew 

 Fonte: http://sainthelenaisland.info294   
Enquanto trabalhava na catalogação de plantas da ilha, Burchell correspondia-se com o 

Reverendo C.H.F. Hesse, ministro luterano na Cidade do Cabo, na África do Sul e que o encorajou 
a viajar em expedição ao continente africano. Pediu desligamento das funções de superintendente 
do jardim botânico e partiu, em 1810, para a cidade do Cabo, por recomendação do general JW 
Janssens, com o intuito de explorar e adicionar à sua coleção botânica espécimes africanos.  

Em 19 de julho de 1811, Burchell iniciou a viagem que duraria quase quatro anos. Como 
produto desta viagem, o botânico, de volta à Inglaterra após cinco anos, publicou  Travels in the 
interior of Southern Africa, em dois volumes: o primeiro  volume  em  1822 e o  segundo dois anos 
depois.  A obra, para além das 33 gravuras  que tinham por base suas aquarelas originais,  contém 
seu diário de viagem, que descreve em grande parte a  natureza  do  da região sul-africana. Em seu 
discurso textual,  nuances do conceito de pitoresco ressaltam nas linhas de sua descrição, como na 
tentativa de imprimir no papel suas impressões sobre aspectos de matizes e relevos da paisagem 
do excerto abaixo: 

A luz do sol da manhã seguinte nos trouxe uma desolada, selvagem e singular paisagem. De nosso acampamento no topo de uma descida íngreme, as montanhas de Karrebergen apareceram diante de nós. A única cor que vimos foi um marrom estéril, suavizado por tons de azul e roxo à distância, o olho procurou algum tom de verde; nada mais do que rochas e pedras espalhadas por toda a parte. Mas o que tornou a vista mais marcante, foram as formas das montanhas, apresentando uma multiplicidade de planos, cumes de diferentes alturas, larguras, 
                                                 
293 CARVALHO (2013), op., cit.  
294 Disponível em: <http://sainthelenaisland.info/plantationhouse1809burchill_thumb492x200.jpg >.Acesso em: 29 ago. 2016. 
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e criando a idéia de um cojunto de “table mountains”.  295 Eu fiz um desenho minucioso de um trecho deste ponto de vista; inclusive, em primeiro plano, uma parte de nossa caravana, os vários grupos formados por esses elementos pitorescos e interessantes296.    
A representação pictórica de sua observação a respeito de Litakun (Figura )corrobora sua 

descrição da paisagem em texto: as esfumadas e azuladas cores atmosféricas contrapõem-se aos 
tons terrosos do país “árido e quente” em uma paisagem que, no primeiro plano apresenta um 
espaço pouco ocupado, para além das figuras humanas e da representativa acácia, traz como plano 
intermediário uma sequência de telhados da arquitetura local que se perde em meio à bruma da 
perspectiva, denotando o que muitos viajantes europeus já relatavam em suas representações 
textuais: uma vasta cidade constituída de edificações de barro, reconhecida como ponto de 
convergência nas expedições naturalistas empreendidas no território sul-africano por ser um 
importante centro político na região297 .  

Figura 50 - Litogravura a partir de desenho de William Burchell: Uma vista da cidade de Litakun. Litogravura, 1810-1815. 

 Fonte: BURCHELL, 1824298  
Burchell, ainda observando a cidade de Litakun, menciona a falta de vias pavimentadas ou 

até mesmo traçadas em um sistema que, aos olhos europeus, merecia ser mencionado. “Nenhum 
traço de trabalho humano” em suas palavras, além da construção das casas e as sazonais plantações 

                                                 
295 “Table mountains” é uma menção a uma grande montanha perto da Cidade do Cabo denominada “ Tábua do Cabo” ou “Montanha da Mesa”, nome recebido graças a sua característica de chapada. 
296 BURCHELL apud BROWN op. Cit. p. 219 tradução nossa. 
297 BEAUMONT, P.;  MORRIS, D. Guide to archaeological sites in the Northern Cape. Kimberley [África do Sul]: McGregor Museum, 1990. 
298 Originalmente Burchell, W.J. (1824) Travels in the interior of southern Africa. Volume 2. Londres: Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1824. Digitalizado pela Universidade de Pretória. Disponível em: <http://biodiversitylibrary.org/page/48905971 >. Acesso em 22 ago. 2016. 
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de milho, é observado nas planícies da região.299 Ao utilizar o desenvolvimento de um traçado 
urbano condizente com a expectativa européia como parâmetro para mensurar a quantidade de  
“trabalho humano”, pinta com olhos depreciativos a localidade representada, o que pode explicar 
a sua opção em retratar a entrada do agrupamento urbano e não suas vistas internas. 

As representações pictóricas de sua viagem à África do Sul também são, em um expressivo 
número, relativas à arquitetura nativa e a dos colonizadores. Burchell preferiu, ao invés de 
representar vistas do interior da cidade, apreender as tipologias de moradia de maneira isolada.  

Longe de ser o mote principal de sua obra, a paisagem urbana e os tipos arquitetônicos são 
empregados, tal como extensas tabelas pluviométricas e desenhos de escudos, como um elemento 
importante – contudo, não o principal – para entender o território sul-africano. Ao lado de plantas 
de edificações, desenhos de acácias;  no intuito de cobrir com uma abrangente visada  o maior 
número de elementos, sistematicamente esmiuçados, aos  moldes humboldtianos, na tentativa de 
descrever o “mais fielmente” uma realidade. 

O viajante retornaria à Inglaterra em 1815, com mais de 50.000 espécies, muitas destas 
doadas ao Museu Britânico. Infelizmente, muito desse material sofreu danos irreparáveis, devido à 
má alocação e manejo na instituição, o que provocou uma disputa entre Burchell e as autoridades 
da instituição, resultando em um grande ressentimento por ambas as partes.    

Este célere resumo das viagens de Burchell ao continente africano preparam, tal como 
fizeram com o naturalista, a leitura de sua estadia no Brasil, pois,  em 1825 Burchell empreendeu 
nova viagem. Desta vez ao Brasil, percorrendo o país por cinco anos, coletando um expressivo 
número de espécimes300. Sobre a viagem ao Brasil, este configura-se como o tema principal do 
capítulo e será abordado nos tópicos seguintes. 
 
 
4.2 Belos panoramas: O Brasil de William Burchell  

A viagem de Burchell ao Brasil iniciou-se quinze anos antes de sua chegada ao Rio de 
Janeiro. Ainda em Santa Helena, em 1810, considerou a viagem ao Brasil em detrimento à 
expedição na África do Sul, segundo relatos do diário de sua estadia na ilha301. Cinco anos mais 
tarde, de volta à Inglaterra, conheceu e tornou-se amigo de William Swainson, outro botânico 
explorador. Swainson intentava percorrer o interior da África do Sul, mas tendo conhecimento de 
                                                 
299 BURCHELL, W. op. cit., p.528 
300 Os números são estimados em mais de 16.000 insetos, 362 espécies de aves e 260 desenhos da paisagem, cf. FERREZ, 1981. 
301 MARTINS, 2001 p. 118. Op. Cit.  
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todo o volume da obra de Burchell, desistiu da viagem e focou seus esforços em conhecer e 
explorar as terras brasileiras.      

Swainson ancorou em Recife em plena Revolução Pernambucana302, em março de 1817; 
sua pretensão de seguir viagem rumo ao interior do Brasil foi abortada. Devido à recusa de seu 
pedido de viagem, seguiu então para Salvador e Rio de Janeiro. Seria Burchell, oito anos mais tarde, 
quem daria continuação a seu plano original, entusiasmado pelas descrições de Swainson relativas 
ao Brasil em ocasião de sua volta à Inglaterra. Burchell a essa altura, já categorizara o material de 
sua viagem à África do Sul e  publicara suas notas e desenhos nos dois tomos de “Travels in the 
Interior of Southern Africa” (1822 e 1824, respectivamente), conferindo-lhe conhecimento e certo 
prestígio nos meios científicos e seguia realizando suas pesquisas e estudos na Inglaterra. 
Influenciado por Swainson, resolveu viajar ao Brasil303.  

Ao desembarcar no Rio de Janeiro, em julho de 1825, o naturalista inglês William John 
Burchell dava seguimento a uma viagem que iniciara meses antes, ao embarcar a bordo do HMS 
Wellesley, como membro afiliado da missão, chefiada por Sir Charlie Stuart, designada a negociar o 
reconhecimento da independência do império do Brasil por parte da Grã-Bretanha e Portugal. 

Em seus mais de duzentos desenhos, evidencia-se o protagonismo da cidade. 
Esquadrinhada e vista sob diversas escalas, nada escapa a sua observação: as praças e ruas e suas 
casas e sobrados; e mais, ainda, os detalhes construtivos de uma arquitetura alheia aos seus schemasi 
artísticos, como os largos beirais paulistas, o sapé das coberturas paraenses e os cunhais dos prédios 
cariocas.   

Ao compararmos o sketchbook pertencente à Burchell com as demais produções da comitiva 
inglesa, nota-se a ausência de pranchas relativas aos prelúdios da caminhada em solo brasileiro. 
Sabe-se da escala de dois meses em Portugal e, à bordo do HMS Wellesley, aportariam ainda na 
ilha de Madeira e Tenerife antes da chegada ao Rio de Janeiro, dado as cartas da tripulação e esboços 
realizados por Charles Landseer, companheiro de Burchell na viagem. Pelas flagrantes lacunas no 
produto final de sua catalogação pictórica, não se pode afirmar se as paisagens modificadas pelo 
cinzel português não foram, desde o início de sua viagem, tingindo os schemas de sua representação 
desde antes do aporte na Baia de Guanabara. Contudo, fato inegável é de que o conjunto 
arquitetônico foi vislumbrado pelo mesmo304. 

                                                 
302 A Revolução Pernambucana foi um movimento emancipacionista que eclodiu no dia 6 de março de 1817 , para mais informações acessar: http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/revolucao_pernambuca.html  
303 Ferrez, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell. 1825/1829. Rio de Janeiro: Fundação João Moreira Salles / Pró-Memória.  
304 As cartas de Burchell atestam sua estadia em Portugal, contudo, pouco deixam antever suas impressões a respeito de Lisboa e do Porto. 
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A “acuidade” e a “fidelidade”305 com o qual seus trabalhos são descritos partem muito mais 
de uma inclinação natural e formativa para a catalogação do que de uma pretensa quebra das 
amarras de determinada escola estilística. A apreensão dos detalhes respondia aos preceitos 
incutidos na formação naturalista, registrar espécies em seu locus auxiliaria a caracterizar uma região 
em específico306. 

Ao tomar notas e esboços d’après nature, o viajante procurava esboçar elementos e tipos que 
posteriormente poderiam ser empregados em pinturas mais complexas. O que afinal chamaria a 
atenção do experiente viajante? Se os trabalhos de Rugendas seriam denominados de “obras de 
juventude” por Diener (1996)307, o mesmo não poderia ser dito de um artista-viajante que passou 
uma década percorrendo outras terras tropicais. Visualizar a paisagem, para Burchell era, sobretudo, 
tentar catalogá-la. Embora houvesse o “desejo” em colecionar espécies ou atividades referentes ao 
local, a idéia do “empilhamento” de elementos nitidamente tropicais recai no conceito de schemas 
gombrichiano. A ciência de que a formação artística não era estranha a Burchell também aponta que, 
mesmo portador de um olhar científico, o viajante não escaparia dos cânones representativos da 
arte europeia, sua representação da cidade brasileira, mesmo que rica em detalhes, seria ainda 
moldada aos gostos do Velho Mundo. 

Para dar veracidade à cena, fazia-se necessário ressaltar ou adicionar elementos 
característicos do local, daí a profusão de plantas e animais endêmicos das florestas tropicais, os 
escravos negros, o indígena, as ruas em desalinho, as gelosias nas esquadrias, dentre outros 
elementos. Decerto percebidos quando in loco, fato é de que são rearranjados na cena representada. 
Se o trabalho de Burchell, à primeira vista, nos parece “livre”, o que pode ter influenciado 
afirmações como as de seu primeiro estudioso, Ferrez (1981), ao observamos minuciosamente 
observaremos que os cânones estão ali, apenas encobertos e em nuances mais discretas, 
especialmente em suas primeiras impressões da paisagem brasileira: a capital carioca. 

O Rio de Janeiro que se descortinava aos olhos do botânico foi alvo de inúmeros relatos. 
O capitão do Beagle, navio que transportava Charles Darwin em sua expedição que visitou terras 
brasileiras em 1832, chegou a atrasar sua entrada na baía para que os tripulantes pudessem “ver o 
porto do Rio e sermos vistos em plena luz do dia”308.  A admiração do primeiro encontro com a 
paisagem tropical brasileira é descrita em uma carta de Burchell enviada a R. A. Salisbury, datada 
do dia 14 de agosto do mesmo ano: 
                                                 
305 FERREZ, 1981, p.26. 
306 LARSEN, Anne L. Not since Noah: The English scientific zoologist and the craft of collecting, 1800-1840, p.198 apud MARTINS, 2001, op. cit, p.115. 
307 DIENER, Pablo & COSTA, Maria de Fátima. A América de Rugendas: obras e documentos. São Paulo: Estação Liberdade, 1999. 
308 DARWIN apud  MARTINS, 2011 op. Cit., p. 15 
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Estava certamente muito enganado ao imaginar, na Inglaterra, o que seria pertencer ao séquito de uma embaixada; porém agora estou na América do Sul  e tenho, pelo menos, a satisfação de encontrar (sic) a natureza, sob todos os aspectos, sempre interessante. Quanto às riquezas botânicas destes país (o pouco do que já vi), você não pode fazer uma ideia adequada mesmo imaginado todas as magníficas plantas de nossas estufas crescendo livremente e cobrindo montanhas e vales na sua máxima exuberância.309. 
 

Os diários de sua viagem no Brasil encontram-se, até o momento, perdidos. Entretanto, 
são nessas correspondências que chegaram aos nossos dias em que encontramos suas impressões 
sobre o Brasil, sua paisagem e suas características. Interessante notar que embora seu material 
iconográfico possua diferenças em relação ao corpus iconográfico existente das cidades brasileira 
como um todo (como veremos adiante), é aqui, no discurso escrito, que o botânico não se distancia 
muito de outros viajantes, como Maria Graham, Auguste de Saint-Hilaire e George Gardner, para 
citar alguns, quando demonstra seu encantamento com o cenário carioca, em oposição às críticas 
à “incipientes” e “precárias” acomodações brasileiras (que podem ser entendidas como uma crítica 
ao “atraso” colonial)310:  

 Cheguei neste lugar no dia 18 do mês passado e por ter encontrado tanta dificuldade em encontrar quartos convenientes, ainda sou obrigado a continuar no sujo hotel lotado onde me abriguei primeiro. Não posso, portanto, perseguir minhas operações científicas com muita facilidade mas eu me esforço em fazer o melhor em todos os sentidos que as circunstâncias permitam. [...] Passei uma semana em Mandioca encantado com o rico cenário do Brasil, e fiz algumas coletas nas proximidades do Rio de Janeiro. Vou começar minha viagem ao  interior, uma vez que fiz os preparativos necessários e recolhido as informações mais importantes. [...] Se após o início da viagem tudo transcorrer bem, eu espero conseguir realizar todo o plano de viagens que tracei, de qualquer maneira eu não temo fazer uma excursão que será extremamente interessante para mim 311. 
 

Burchell aproxima-se dos discursos dos demais viajantes ao discorrer sobre a relação   entre 
condicionantes naturais e o caráter dos povos, neste caso, o brasileiro 312 . O fragmento de 
correspondência nos leva a traçar mais conexões entre os discursos de Burchell sobre a cultura 
brasileira e demais relatos de viajantes europeus: 

Este é um clima delicioso, mas os brasileiros são um povo extremamente ignorante e anti-social. É um país bom para viajar com meus objetivos, mas residir nele seria 

                                                 
309 BURCHELL apud FERREZ, 1981 op. Cit. 
310 Cf.  DIAS, Olivia Basin. Viagens oitocentistas: A hospedagem no interior do Brasil e na cidade da Bahia disponível em: http://www.eca.usp.br/turismocultural/olivia.pdf. acesso em: 04 maio 2016. 
311 Carta de Burchell endereçada à Swainson, retirada da Swainson Correspondence Collection, cedidas gentilmente pela Linnean Society of London. 
312 A respeito da visão do clima dos  trópicos como condicionantes, cf: BARBATO, Luis Fernando Tosta. O Clima Tropical na História:: relações de ambivalência. Élisée: Revista de Geografia da UEG, Goiânia, v. 4, n. 1, p.68-90, jan-jun 2015. 
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um desterro. As pessoas aqui, e em todo o Brasil, são tão lentas em seus movimentos que toda a paciência se esgota quando se precisa negociar com elas313. 
 
É nesse espaço de tempo que produz cerca de 40 desenhos e aquarelas da paisagem carioca, 

incluindo o panorama circular de três metros (em anexo e melhor comentado posteriormente), no 
qual “dedicou 5 ou 6 semanas ao desenho [do panorama] para ilustrar a descrição desta cidade e 
arredores”314. Entre os meses de outubro a novembro de 1825, empreendeu uma pequena viagem 
à província de Minas Gerais, coletando material da fauna e flora locais315 e produzindo 20 desenhos 
até Paraíba do Sul, passando por Porto da Estrela, Serra da Estrela, Mandioca e Padre Correa.. 
Possivelmente, se observado os registros das coordenadas elencados por Smith & Smith, Burchell 
tenha seguido em direção à Minas Gerais a partir da Estrada da Estrela, um atalho conhecido do 
Caminho Novo316.  

O caminho alternativo de Bernardo Soares de Proença perfazia o seguinte trajeto: do Cais dos Mineiros, hoje praça XV de Novembro, na baía de Guanabara, subia-se o rio Inhomirim até o Porto de Estrela, passava-se pela fazenda da Mandioca, que pertenceu a Langsdorff, e por fazendas do Córrego Seco (atual Petrópolis), Padre Correa, Secretário e Vila de Sebolas, encontrando-se, ao final, com o Caminho Novo em Santo Antônio da Encruzilhada  
Em sua ausência do Rio de Janeiro, Stuart e o restante da Missão Diplomática seguiram 

viagem ao norte do Brasil, passando por Recife e Salvador, no que parecia ser uma manobra para 
esperar ainda em solo brasileiro os resultados da assinatura dos Tratados. De volta ao Rio de 
Janeiro, em novembro, Burchell empreendeu outras pequenas incursões pelas cercanias, como a 
Serra dos Órgãos, passando grande parte de seu tempo coletando observações astronômicas, 
geológicas e recolhendo material botânico e entomológico. Enviou em novembro de 1825 os 
primeiros desenhos e material coletado à Inglaterra, por intermédio de um membro da missão 
Stuart. 

Para Salisbury ele enviaria outra missiva, no dia 5 de setembro de 1826, em que constava 
seu primeiro – e ambicioso- planejamento de viagem: 
 Meu plano e desejo é... explorar as províncias de São Paulo, Goiás, Cuiabá, e Mato Grosso. Então atravessar para o Peru tendo, como principal objetivo, uma curta estadia na cidade de Cuzco, para examinar as interessantes ruínas e antiguidades do império dos incas, tanto lá como na região em torno do lago 
                                                 
313 Essa visão da “exarcebada curiosidade brasileira”é recorrente em relatos de outros viajantes, como os de George Gardner e Richard Burton. 
314 BURCHELL apud MARTINS, 2001 p.118 op. Cit. 
315 Burchell anotava em cada amostra biológica coletada as coordenadas geográficas ou o nome do local. Para mais informações sobre o trajeto de Burchell, cf: p.07  
 



130  

 

Titicaca [...] Tendo completado minhas observações em Cuzco, eu rumaria para o sul e visitaria os locais mais notáveis e interessantes dali até Buenos Aires, onde minhas viagens acabariam.317 
 

Entretanto, como o próprio admitiria mais tarde ser “muito mais fácil marcar uma linha 
interessante de roteiros num mapa do que traça-la no próprio país”318, a última etapa de sua 
intenção de viagem, que tratava sobre a travessia ao Peru e demais regiões sul-americanas, não pôde 
ser realizada.  Seguiu viagem, por mar, a Santos, permanecendo três meses na cidade. Viajou para 
São Paulo e chegou em janeiro de 1827. Durante seis meses visitou os arredores da cidade, 
preparando-se para o restante da viagem.         

Sua chegada em Goiás coincidiu com a época de chuvas, detendo-se em Goías Velho por 
nove meses. De seu período em terras goianas foram realizados 22 desenhos, dentre eles dois 
panoramas da cidade de Vila Boa, sendo as primeiras descrições tomadas por um estrangeiro 
europeu na província319. Burchell foi o primeiro naturalista inglês a visitar Goiás, sendo precedido 
em sua viagem pelo francês Auguste de Saint-Hilaire, pelo alemão, Johann Emanuel Pohl, ambos 
em 1819, e pelo português Cunha Mattos, em 1823320. Enquanto  herborizava, recebeu a notícia de 
que seu pai adoentara-se e dessa forma abdicou do restante da viagem que inicialmente havia 
planejado e seguiu em direção ao Pará.                             

Trinta e quatro desenhos produzidos pelo viajante, entre o caminho de Goiás até Belém do 
Pará, através do Rio Tocantins, mostram-se de importantes registros iconográficos, uma vez que 
desse trecho, são os únicos conhecidos. A respeito da passagem de Burchell pelas cercanias de 
Natividade (pertencente hoje à Tocantins), ilumina-se um trecho dao viajante inglês George 
Gardner discorre:   

Em minhas visitas a este lugar fui sempre hospitaleiramente acolhido pelo capitão Batista, português idoso ali estabelecido desde muitos anos e sogro do proprietário da fazenda Sociedade. Falava frequentemente de Pohl e Burchell, ambos os quais se demoraram algum tempo em Arraial e de quem parece que foi íntimo321. 
 

                                                 
317 BURCHELL apud MARTINS, 2001 
318 BURCHELL apud MARTINS, 2001 
319 Gilberto Ferrez afirma que há apenas duas representações mais antigas que as de Burchell da cidade de Villa Boa,  realizadas em 1751, de origem desconhecida e em 1782 pelo então Governador e capitão General da Capital de Goyaz e que os mesmos “são da mais alta importância histórica, mas de traços infantis, com perspectivas falhas e nada comparáveis com a perfeição dos de Burchell, com os quais o serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional poderia reconstruir qualquer edifício da época”. (FERREZ, 1981, p.19). 
320 FERREZ, 1981, p.18. 
321 GARDNER, George. Viagens ao interior do Brasil: principalmente nas províncias do Norte e nos distritos do ouro e do diamante durante os anos de 1836-1841. Belo Horizonte: Itatiaia. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. 
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Em novembro de 1928 alcançou Porto Real322, onde permaneceu à espera de momento 
oportuno para embarcar e descer o Rio Tocantins, chegando em junho de 1829 ao Pará. Em O 
Brasil e os brasileiros: esboço histórico e descritivo, os viajantes norte-americanos  James Cooley Fletcher e 
Daniel Parish Kidder comentam sobre a estadia de Burchell no Pará: 

Ouvi falar que Burchell residiu por algum tempo no Pará; mas receio, que, durante essa estada aí, a sua idade avançada não o tenha deixado estar à altura da sua própria reputação ou dos intermináveis domínios naturais que se abriam diante dele. 323 
 

Burchell mostrar ia-se muito mais ativo do que Fletcher e Kidder imaginaram. O botânico 
finalizou sua estadia no Brasil de maneira semelhante ao seu início: Um grande panorama da cidade 
do Pará (atualmente Belém do Pará); até o presente momento perdido; contudo, seu índice 
remissivo (onde consta a localização de edifícios públicos, ruas e residências de personagens ilustres 
da cidade)foi encontrado por Ferrez, insinuando a minuciosidade com que a cidade foi tratada em 
seu desenho.                                                 

Esperaria até fevereiro do seguinte ano para embarcar em um navio para a Inglaterra, 
devido à dificuldade de transportes para a Europa. Levou consigo uma vasta coleção de 7.200 
espécies de plantas coletadas e quase 260 desenhos e aquarelas de nossas paisagens. Escreveria 
depois ao Dr. Hooker, em 1930, afirmando que: 

 
Das belas coisas publicadas por Saint-Hilaire, Martius e Pohl, a maioria é por mim conhecida assim como muitas não foram anotadas por eles. Ao escrever sobre estas maravilhas que descobri, perco a paciência por me sentir como que com as mãos atadas 324. 

 
Decerto que Burchell, em suas missivas, mostrava-se entusiasmado com suas aquisições da flora e fauna 
brasileira. Longos trechos descrevem as matas brasileiras e suas diferenças em relação à regiões que 
carregavam a alcunha do pitoresco, como a região sul-africana: 

No Cabo da Boa Esperança você passeia por uma estufa profundamente provida; aqui, você passeia numa das maiores estufas da Natureza. Montanhas, penhascos, florestas, riachos e plantas de formas as mais exóticas, se entrelaçam da maneira a mais pitoresca e tentam-nos, muitas vezes, a deixar a História Natural pela Pintura325. 
 
As tentações que os signos tropicais operavam na percepção do naturalista mostraram-se, muitas 
vezes, imperiosas em seu sketchbook.  Burchell em várias ocasiões deixaria a catalogação de espécies 
                                                 
322 Atualmente Porto Nacional. 
323 FLETCHER, James C.; KIDDER, D. P. O Brasil e os brasileiros- esboço histórico e descritivo. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941. 
324 BURCHELL apud FERREZ, 1981, p.27. 
325 Ibidem, p.29. 
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e trataria do “aprisionamento” de outros elementos-chave para descrição de uma região de acordo 
com os preceitos naturalistas do século XIX: a paisagem natural e construída, tal como o 
julgamento humboldtiano deixava transparecer, seriam importantes na caracterização do ambiente 
estudado. Enquanto buscava posicionar estas janelas que seu olhar percorreu das regiões que 
visitou em enquadramentos neoclássicos, Burchell relegou-nos uma mirada privilegiada a respeito 
das representações do ambiente construído dos núcleos urbanos ao longo de sua caminhada pelo 
território brasileiro.  

Se, em um primeiro momento, o naturalista seguiu os passos da Missão pela célebre e muito 
representada  Estrada Real; ao se desgarrar, tomou novos rumos: sua busca por grupos dos reinos 
animais e vegetais ao norte do império trouxe-nos descrições singulares de localidades goianas e 
destacamentos paraenses. O tópico a seguir busca traçar o diálogo entre a obra burcheliana e a 
historiografia da cidade brasileira do Oitocentos; busca assim contextualizar e traçar desta forma, 
um breve panorama das representações da paisagem urbana destas províncias. 

 
4.2.1 O Rio de Janeiro e arredores  
 

O diálogo travado entre a formação artística do viajante e os trópicos foi marcada por 
conflitos:  o sol impiedoso que lançava sua ofuscante luz zenital, os matizes dos tons da vegetação 
local, de difícil reprodução com os esmaecidos verdes da paleta, formas estranhas aos schemas 
acadêmicos e a presença de sistemas socioeconômicos distantes daqueles presenciados nas ruas 
europeias, como  a escravidão; estes seriam alguns pontos de tensão entre o que se desejava 
representar e as ferramentas que viajantes como Burchell detinham para a atividade do registro.  

Burchell utiliza-se de uma matriz figurativa reconhecida no meio artístico europeu com o  
intuito de abarcar uma de suas primeiras representações pictóricas da paisagem do Rio de Janeiro: 
ao escolher o panorama circular como sistema,  deixou-nos uma inestimável obra acerca de seu 
olhar sobre a cidade. Dividido em oito pranchas, O Mais Belo Panorama do Rio de Janeiro foi produzido 
em 1825, executado no interior da fortaleza de São Sebastião, no morro do Castelo.  Aquareladas 
e desenhadas à bico de pena, no formato 53 x 37 cm cada uma, o que dá ao conjunto o tamanho 
de 4,24 x 37 cm. O índice remissivo do panorama foi perdido, contudo, Gilberto Ferrez em sua 
publicação sobre o “O Mais Belo Panorama...” recompõe a parte relativa às ruas, elevações e prédios, 
sendo a referência base para as considerações a seguir. 

O Mais Belo Panorama do Rio de Janeiro (1825) mostra-nos uma cidade em destaque, como 
poucas vezes foi representada pelos artistas viajantes dos Oitocentos. Do ponto de vista 
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expressional, temos duas curvas ascendentes no qual seu ponto mais alto corresponde ao centro 
do desenho, o que caracteriza a imagem como um panorama circular. Fontes indicam que o 
panorama de Burchell foi adquirido pelo panoramista Buford, sucessor de Robert Barker no 
comando da rotunda dupla de Leicester Square, ampliado no atelier de Buford e exposto na rotunda 
em 1828326.   

Figura 47 - William Burchell, Panorama do Rio de Janeiro. Lápis, 1826.327 

Fonte: FERREZ, 1966. 
O panorama consta como o 90º  desenho em seu sketchbook328, o que lhe garantiu tempo e 

certa familiaridade no manuseio da paisagem urbana carioca em suas páginas. O Rio de Janeiro 
espraia-se pelo terreno – e pelo papel- com profusão de elementos e toma importância ao longo 
das oito pranchas que correspondem ao desenho. Percebe-se que, diferente de outras vistas 
panorâmicas, o ambiente construído e seu entorno ocupam maior espaço do que o céu ou o oceano, 
dissonância em meio à maioria dos panoramas, que primavam pela ocupação da maior parte de seu 
cenário pela abóbada celeste, no intuito de. Nota-se a vegetação329 em riscos rápidos e esquemáticos 
enquanto a arquitetura é desenhada em pormenores e traços precisos. Ao fundo, a cadeia de morros 
que circundam a urbe é apenas delineada, mas  

A miríade de construções é pontilhada pelas inúmeras mansardas nos telhados do casario 
e por tipologias distintas; detalhes construtivos são identificáveis bem como a intensa 
movimentação de embarcações e de pequenos pontos que insinuam aglomerações humanas 
próximas ao largo do Paço emprestam à aguada uma intensa dinâmica urbana, um contraponto ao 

                                                 
326 SOUZA, 2009, op. cit. 
327 O panorama em melhor resolução, bem como breves descrições dos principais pontos representados da paisagem urbana, encontram-se no Anexo A. 
328 Ao confrontarmos os dados de suas coletas de espécies nativas (a  maioria datadas e localizadas geograficamente pelo viajante) e a ordem das paisagens representadas em seu caderno, observa-se que os desenhos estão numerados seguindo uma ordem cronológica correta. 
329  Essa vegetação pouco detalhada deveria ser composta por espécies nativas e algumas aclimatadas nos muitos quintais, como o cajueiro que “[...] entre os séculos 16 e 18, tornou-se árvore freqüente nos quintais de regiões quentes da colônia” e também romanzeiras, coqueiros,mamoeiros, mangabeiras, araçazeiros, etc. In DOURADO, Guilherme Mazza . Vegetação e quintais da casa brasileira. Paisagem e Ambiente, v. 19, p. 83-101, 2004. 
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clássico abandono e vazio com que as ruas e espaços públicos coloniais são retratados, até mesmo 
por Burchell.   

Contudo, há algo de diferente em sua representação. Burchell não chega a se debruçar em 
alguns aspectos da vida cotidiana brasileira à época, como fariam outros viajantes em suas imagens: 
Os acontecimentos históricos, festividades e política não faziam parte da temática trivial, suas 
cidades se mostrariam quase despovoadas; contudo, essa urbe deserta é retratada de forma 
minuciosa e acurada, com um preciosismo que muitos pesquisadores consideram “fotográfico”. O 
viajante apercebe-se da unidade arquitetônica colonial com forte herança portuguesa, mas apura o 
olhar e distingue as inúmeras tipologias das regiões do país e das influências de outras culturas em 
nossa arquitetura e avança acima da homogeneização tão recorrente na historiografia do tema. 330 

O acentuado grau de detalhamento e precisão de suas notas e desenhos não implica, 
necessariamente, em uma menor impressão de pré-conceitos em seus desenhos. Embora carregada 
de uma visão etnocêntrica, a obra do botânico apresenta-nos um olhar apurado para a arquitetura 
antiga, dotado de sensibilidade para perceber as mudanças da conformação urbana, das tipologias 
e dos materiais construtivos ao longo do seu trajeto pelas províncias brasileiras. Nas folhas 
destinadas às representações da capital carioca, Burchell emprega seus esmaecidos tons de aquarela 
para reproduzir as cores encontradas em seu caminhar pela cidade. Uma das primeiras 
representações constitui-se como o excerto da Rua do Cano, apresentada pela Figura 48: 
  

                                                 
330 No Anexo A- Panorama do Rio de Janeiro produzido por William Burchell, ilumina-se os elementos elementos urbanos mais representativos de cada prancha, baseado em Ferrez (1981; 1966). 
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Figura 48 -  William Burchell, Rua do Cano, c. 1825-1826. Grafite, nanquim e aquarela sobre papel, 413 x 541 mm. Instituto Moreira Salles. 

  
Fonte: William John Burchell / Highcliffe Album / Acervo Instituto Moreira Salles.  

Observa-se, já no primeiro plano, um importante detalhe da cidade que Burchell 
representou em sua aquarela: o lampião a óleo. A rua limpa denota um fenômeno que Freyre (2006) 
já apontara: 

A partir dos princípios do século XIX, a rua foi deixando de ser o escoradouro das águas servidas dos sobrados, [...] para ganhar em dignidade e em importância social. De noite, foi deixando de ser o corredor escuro que os particulares atravessaram com um escravo na frente, de lanterna na mão, para ir se iluminando a lampião de azeite de peixe331 suspenso por correntes de postes altos. Os princípios de iluminação pública. Os primeiros brilhos de dignidade da rua outrora tão subalterna que era preciso que a luz das casas particulares e dos nichos dos santos a iluminasse pela mão dos negros escravos ou pela piedade dos devotos (FREYRE, 2006, p.32).  
Limpa, porém vazia. Embora importante logradouro comercial do Rio, a Rua do Cano 

(hoje Rua Sete de Setembro) é representada desprovida da presença humana, paradigma desta urbe 
silenciosa retratada por Burchell, na qual as poucas pessoas a transitar por ela seriam os escravos e 
o baixo-clero e, até mesmo eles o fazem em pequeno número, servindo muito mais aos propósitos 
de escala humana do que retratar o fluxo de transeuntes. A opção pelo enquadramento da cidade 
sem o movimento de quem dela participa, não seria uma escolha apenas de Burchell, nem 
tampouco seria uma abordagem apenas Oitocentista, pois, como Ramminelli (2002) discorre: “No 
                                                 
331 O que Freyre chama de “azeite de peixe” é, na verdade, óleo retirado das baleias. 
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período colonial, enfim, os artistas retrataram as fachadas, as fortalezas, o porto e o relevo em torno 
da cidade. Não se preocuparam em retratar seus habitantes, tornando a urbe desabitada e vazia”332.  
A assertiva concinde com as palavras do historiador Almícar Torrão Filho (2008) em sua tese de 
doutorado, A arquitetura da alteridade: a cidade luso-brasileira na Literatura de viagem (1783-1845):  
 Descortina-se para o viajante uma paisagem vazia e deserta, sem substância apesar da aparência urbana de suas cidades, que não deixam de ser vistas, com um olhar de Adão, como só natureza, pressupondo que as paisagens e gentes deste novo mundo “estariam como que vazias de sentido, à espera de quem as definisse”. Miragem, fantasmagoria, a paisagem do Rio de Janeiro serve de representação perfeita desta cidade luso-brasileira, sedutora, atraente, mas cuja substância é a da desordem, do caos e do mundo às avessa.333   

Burchell também desviaria o seu olhar para a paisagem circundante da cidade carioca. Esta 
escolha de enquadramento não seria inédita, mas a maneira com que o viajante inglês representa, 
sim. No interior da cidade do Rio de Janeiro, Burchell faria uma de suas mais emblemáticas 
aquarelas. 
 

Figura 49 -  William Burchell, Casario colonial e o morro do Castelo ao fundo, 1825. 

 
Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell, 1981. 

                                                 
332 RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização: a representação do índio de Caminha a Vieira. Rio de Janeiro: Zahar, 1996, p. 40. 
333 TORRÃO FILHO, Amílcar. A arquitetura da alteridade: a cidade luso-brasileira na Literatura de viagem (1783-1845). Tese de doutorado. Campinas, SP: [s.n.], 2008, p.204. O excerto “estariam como que vazias de sentido, à espera de quem as definisse” refere-se à SÜSSEKIND, op. Cit., p.269.  
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A escolha do enquadramento da Figura 49 é peculiar para a arte da época, regida pelos 

preceitos do Neoclassicismo. Burchell nos apresenta nessa aquarela singular os telhados do casario 
colonial, não é necessário observar as construções ao nível do solo para se observar  o ritmo que 
imprimem no horizonte, denotando a organicidade com que as casas foram construídas no terreno 
e a “sinuosidade” da urbe antiga. Observa-se que o viajante tratou as coberturas quase que 
exclusivamente de caimento em quatro águas, acrescidas aqui e ali por águas-furtadas - inclusive, a 
perspectiva nos sugere que o artista estivesse observando o casario por meio de uma destas - o que 
não difere da paisagem corrente à época, mas aponta uma acuidade maior do que outros viajantes, 
que homogeneizavam as coberturas na tipologia de duas águas.  

A visual admirada, em que se deslinda a vegetação nativa em diálogo com a paisagem 
edificada deve ter sido similar a visualizada pelo viajante Ernst Ebel, ao encontrar hospedagem nos 
andares superiores de um sobrado carioca e se deparar com uma “magnífica vista, por cima dos 
telhados vizinhos, do qual se veem os morros verdejantes que ficam dentro da área urbana334”. Ao 
fundo, um dos “verdejantes” morros é, na verdade, o morro do Castelo, como se nota ao 
avistarmos parte da fortaleza de São Sebastião e da igreja. 

Ferrez (1981) aponta ainda que, de acordo com a topografia apresentada, a vista deve ter 
sido tomada nas proximidades da Rua da Quitanda e da Rua do Ourives; a localização exata não 
nos importa por ora, já que o importante é saber que esta era a visual dos moradores desse trecho 
do Rio de Janeiro e aperceber a forte presença na paisagem carioca por parte do Morro do Castelo 
e de como a mesma seria drasticamente transformada após seu desmonte, iniciado em 1904. 
 Outros morros também fariam parte da paisagem observada pelo artista na cidade do Rio 
de Janeiro, como o Corcovado. Para além de ser notabilizado pelos estudos botânicos, Burchell 
enveredava pelas observações astronômicas;  quando no Brasil, monitorava a variabilidade de 
brilho de estrelas como a Eta Carinae, com o auxílio de um telescópio335. Ao mudar a direção de 
observação e o foco de suas lentes, buscou observar outro emblemático acidente geográfico, já a 
época um dos mais representados pontos da cidade: o Corcovado.  

Embora protagonista de várias aquarelas e desenhos de viajantes do século XIX, o 
Corcovado na representação de Burchell encontra-se em posição peculiar: as visadas normalmente 

                                                 
334 EBEL, Ernst. O Rio de Janeiro e seus arredores em 1824. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1972, p. 45. 
335 SANTOS, Paulo Marques dos. Instituto Astronômico e Geofísico da USP: memória sobre sua formação e evolução. São Paulo: Edusp, 2005, p.18. 
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servem ao propósito de apresentar a “mais airosa e amena baía336, o Corcovado como marco de 
singularidade, exemplo dos tons pitorescos que brotam do solo carioca.  

O título em inglês que segue a aquarela dá-nos pistas: O Corcovado é observado a partir da 
Rua do Cano (a mesma da Figura 48 ); ao situar o local de observação, Burchell insere-o na 
conjuntura urbana, sem, no entanto, posicionar o Corcovado como participante da mesma, em 
oposição ao posicionamento empregado na imagem anterior: o casario que a perspectiva deveria 
abarcar é sumariamente recortado. A sudoeste da Rua do Cano, a observação do morro é obtida 
mediante equipamento óptico, tendo, portanto, o enquadramento característico da observação por 
lunetas ou telescópios.  

 
Figura 54 - William Burchell, [Pico do Corcovado, como pode ser vista através de um telescópio a partir da Rua do Cano], 1825. Aquarela sobre papel, 210 x 376 mm. Instituto Moreira Salles. 

Fonte: William John Burchell / Highcliffe Album / Acervo Instituto Moreira Salles. 
  

                                                 
336 ANCHIETA, Padre 1585 apud MANSUR, Kátia Leite et al . O gnaisse facoidal: a mais carioca das rochas. Anu. Inst. Geocienc.,  Rio de Janeiro,  v. 31,  n. 2, dez.  2008 .   Disponível em <http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010197592008000200001&lng=pt&nrm=iso>. acesso em  04  nov.  2014.  
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Figura 50 - William Burchel, The English Burial Grounds (Gamboa. [Cemitério dos Ingleses, na Gamboa]. Grafite e aquarela sobre papel. c. 1825-1826. Instituto Moreira Salles 

 Fonte: William John Burchell / Highcliffe Album / Acervo Instituto Moreira Salles.  
Na Gamboa, a visão do cemitério dos Ingleses 337  realizada por Burchell difere da 

perspectiva escolhida por Graham, tomada de cima da encosta do morro da Gamboa em direção 
ao Atlântico 338 . Burchell escolhe, no entanto, voltar-se contra o mar enquanto ela prefere 
representar a cena da maneira mais pitoresca possível, o que demonstra, por parte do botânico, o 
anseio em ilustrar de fato o cemitério, os tons pitorescos são conseguidos mediante os mausoléus 
de frontão clássico e a partir da construção a qual claramente vê-se o galbo do contrafeito a 
caracterizar a arquitetura colonial. 

Uma tomada de vista semelhante foi realizada, décadas depois, por Alfred Martinet, 
paisagista, retratista e litógrafo francês que visitou o Rio de Janeiro em 1840. A gravura de Martinet, 
diferente da aquarela de Burchell, faz uso da porção de água visualizada para transmitir uma 
paisagem idílica; embora Burchell também traga essas aspirações, o faz com mais discrição: no 
movimento sinuoso dos trabalhadores, na arquitetura das edificações do cemitério em meio às 
frondosas árvores, na embarcação estrategicamente posicionada, na casa ao lado do cemitério, etc.  

  
                                                 
337 O Tratado de Comércio e Navegação de 1810 possibilitou a instalação de inúmeros “cemitérios dos ingleses” nas cidades brasileiras, o que sanava toda a discussão sobre o sepultamento de não-católicos nos cemitérios públicos. Cf. RODRIGUES, Cláudia. Cidadania e morte no Oitocentos: as disputas pelo direito de sepultura aos não-católicos na crise do Império (1869-1891).In: Anais do XXIV Simpósio Nacional de História: História e Multidisciplinaridade: Terremotos e deslocamentos,2007, São Leopoldo. Anpuh/UNISINOS, 2007 
338 Em razão das obras do porto do Rio de Janeiro e os constantes aterramentos sofridos, o cemitério não fica mais a beira-mar. Atualmente à frente do cemitério se encontra o prédio da Cidade do Samba.   



140  

 

Figura 51 -  Maria Graham, Cemitério dos Ingleses. Litogravura. 

Fonte: < http://marcossacorrea.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Cemit%C3%A9rio-dos-Ingleses.jpg > Acesso em 30 mai. 2016. 

Figura 52 - Alfred Martinet, Cemitério dos Ingleses. Gravura 

Fonte: < http://marcossacorrea.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Cemit%C3%A9rio-dos-Ingleses.jpg > Acesso em 30 mai. 2016. 
 

A Gamboa era um reduto para os mais abastados no início do século XIX, principalmente 
para os grandes negociantes ingleses estabelecidos na capital, tendo em vista sua proximidade com 
o Centro e o porto339 e talvez o motivo para que Burchell representasse essa região fosse a relação 
com sua terra natal.   

 Fui hoje, a cavalo, ao cemitério protestante, na Praia da Gamboa, que julgo um dos lugares mais deliciosos que jamais contemplei [...] no ponto mais alto, há um belo edifício constituído por três peças: uma serve de lugar de reunião ou às vezes de espera para o pastor; uma de depósito para a decoração fúnebre do túmulo e o maior, que fica entre os dois, é geralmente ocupado pelo corpo durante as poucas horas (pode ser um dia e uma noite) que, neste clima, podem decorrer entre a morte e o enterro.  
A Praia Formosa também foi retratada por Burchell, seu registro do casario à beira-mar, 

seria o único do local, de acordo com Ferrez (1981)340, aterrado em 1879 para dar lugar ao porto 
do Rio341. Décadas mais tarde, outra aquarela relativa a Praia Formosa seria posta  a luz, desta vez 
pela casa de leilão Christie’s342 por ocasião de um leilão; dar ares de ser a vista da porção oposta 
daquela representada pela aquarela tomada dois dias antes e presente na compilação de Ferrez. 
Nesta aquarela vislumbra-se a orla da praia e a relação entre as fachadas das casas, o caminho 
informal à frente e o mar. 
                                                 
339 FREITAS, J. F. B. . Técnica versus política na localização dos portos do Rio de Janeiro e de Vitória. In: XIII Encontro Nacional da Anpur - XIII ENANPUR, 2009, Florianópolis. XIV Encontro Nacional da ANPUR. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2009. v. 01. p. 1-17.  
340 FERREZ, (1981) op. cit. 
341 MELLO, Fernando Fernandes de. A Zona Portuária do Rio de Janeiro: Antecedentes e Perspectivas. 2002. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro., Rio de Janeiro, 2002. 
342 A aquarela, baixo o título Houses on the Waterfront (Formosa Beach?), Rio de Janeiro fazia parte do lote Topographical Pictures, em 20 de maio de 1997.  
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Figura 53 - William Burchell, Casario da Praia Formosa, 1826. Lápis e aquarela. Acervo particular 

 Fonte: < http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=188123.>Acesso em: 14 nov.2015.   
Enquadradadas pelo pitoresco, repletas de notas topográficas, as duas obras são ainda as 

únicas representações da região no século XIX. A Praia Formosa como Burchell retratou apenas 
existe em suas céleres aguadas e já em transformação, em esparsas notas nos periódicos cariocas , 
especialmente a partir da década de 1860. Repleto de menções ao “o que foi e o que é” na paisagem 
carioca da região antes ocupada pela Praia Formosa, a matéria a respeito dos trabalhos para o novo 
cais, impressa na edição de númer 51 do periódico Illustração Brazileira (out. 1911). A matéria trazia, 
ao lado de fotografias, as transformações na região outrora ocupada por um casario  à beira-mar 
aos moldes daquele representado por Burchell quase um século antes; as notas com que são 
tingidos, no entanto, não poderiam estar mais distantes dos tons pitorecos do artista: 

“Vai-se tornando uma realidade o grandioso empreendimento das obras do novo cais do nosso porto. Complemento necessário e indispensável aos melhoramentos da cidade [...] Todo o vasto quarteirão da Praia Formosa, que formava como que uma cidade à parte da nossa capital, apesar de estar encravada em um dos bairros mais centrais e mais comerciais, transforma-se aos poucos, arrasado impiedosamente pelos alviões e picaretas demolidoras.  As velhas ruas, becos e vielas, formadas a la diable pelos ancestrais casarões, disformes, servindo há longos anos de trapiches e entrepostos, caem dia a dia, envoltas na poeira secular, algumas, ainda, dos tempos coloniais. Vão-se, com elas, as tradições temerosas do primitivo desenvolvimento da cidade, quando, naquele bairro, suas habitações, que davam passagem diretamente para o mar, apesar da vigilância da Alfândega e da Polícia, serviam de valhacouto de contrabandistas do fisco.  Com as novas obras, o novo cais ficou retirado dos antigos ancoradouros, estaleiros e trapiches centenas de metros, deixando uma grande área suficiente para a construção de armazéns alfandegários [...] volvendo alguns anos traz a 1904, encontramos essa zona, ora tão cheia de vida, 
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completamente deserta, ou desprezada, então com as denominações de Praia Formosa e Villa Guarany.343  
Percorrer o Rio de Janeiro a partir dos passos de Burchell é observar, muitas vezes, inéditas 
representações de regiões pouco observadas pelos viajantes. Burchell retrataria, sobretudo, as 
cercanias do Rio de Janeiro e nesta questão distanciaria-se de viajantes como Debret, mais 
preocupados com as representações das dinâmicas sociais ocorridas no seio da cidade. Como 
observado em outra aquarela de sua autoria (Figura 54)  um de seus temas mais recorrentes são os 
arrabaldes da cidade, nesta em específico, onde hoje situa-se o bairro do Catete. 

A presença de muros, a vegetação densa e as casas recuadas dos limites do lote atestam o 
caráter suburbano da paisagem. O Rio de Janeiro do século XIX traria  fortes traços dos processos 
rurais arraigados em sua estrutura urbana, áreas ao sul da cidade, como os atuais bairros de 
Botafogo, Glória e Catete,  eram ocupadas por tipologias distintas daquelas observadas no centro 
da cidade: eram observadas casas de campo e chácaras344. 

 Figura 54 - William Burchell, Ponte do Catete, 1825. Aquarela, 340 x 500 mm. Acervo Instituto Moreira Salles.345 

 Fonte: William John Burchell / Highcliffe Album / Acervo Instituto Moreira Salles. 

                                                 
343 O Novo Caes do Porto. A Illustração Brazileira. Rio de Janeiro, n. 57, 1. out. 1911, p.114. Grifos nossos. 
344 SANTOS, L. S.; DUARTE, F M. A desruralização da cidade do Rio de Janeiro de fins do século XIX. In: XXX Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social, 2010, Lisboa. ANAIS do XXX Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social. Lisboa, 2010. v. 1. p. 1-20.    
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À medida que o Rio de Janeiro crescia, a elite começou a ocupar as margens do caminho 

do Catete, que passaria a ser chamado Estrada do Catete. A grande casa de traços arquitetônicos 
rurais no desenho de Burchell representaria, pois, a vizinhança abastada, comum na região. A 
divisão porosa entre rural e urbano na região sul da cidade seria percebida por outro estrangeiro, o 
militar alemão Carl Schlichthorst, residente na cidade durante a segunda década do Oitocentos: 

A cidade termina na ponte do Catete. Ao longo de sebes e belas casas de campo, o caminho acompanha o mar até onde começa Botafogo, renque de belas residências campestres formando suave curva ao longo da praia. Nos jardins, predomina um gosto que chamam francês e que preferiria fosse mourisco por se adaptar melhor à paisagem. A natureza oferece parques à inglesa que tornam qualquer imitação pueril. [...] As mais belas moradias são construídas um pouco distante da rua, no fundo dos jardins, ao pé dos morros e um tanto acima do nível da praia. A maioria, ao gosto mourisco, com cúpulas, arcos de forma estranha e uma escadaria ligeiramente inclinada à frente346.   A presença do estilo francês dos jardins, ao menos na representação concebida por 
Burchell, não é possível; o viajante, entretanto, insere elementos de tropicalidade, como o coqueiro, 
nestes jardins esboçados que são identificados como tais pelas frondosas copas. Mais uma vez, as 
poucas pessoas a atravessar a ponte e o caminho mal calçado seriam os escravos e o baixo clero.  
 Figura 55 - William Burchell, Os arcos da Carioca vistos da rua Mata-Cavalos, atual Riachuelo, 1825. Lápis. 

 Fonte: FERREZ, 1981. 
                                                 
346 SCHLICHTHORST, Carl. SCHLICHTHORST, C. O Rio de Janeiro como é (1824-1826): Contribuições de um diário para a história atual, os costumes e especialmente a situação da tropa estrangeira na capital do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2000. pp. 195-96. Ainda nestas páginas, a nota do tradutor Emmy Dodte Gus tavo Barroso comenta sobre a história da ponte: “A Ponte do Catete sobre o rio desse nome, rio das Laranjeiras ou Carioca, ficava no local da atual Praça José de Alencar, de onde partiam os caminhos para Botafogo. A primeira obra de urbanização realizada no Rio de Janeiro. Chamou-se durante muito tempo Ponte do Salema e nela se pagava pedágio para entrar ou sair da cidade. O nome lhe vinha, segundo uma versão, de ter sido construída pelo Governador Antônio Salema (ou Sellema). Outra versão atribuía a sua construção a um particular ali morador, Garção Salema, que cobrava o pedágio para se pagar das despesas havidas com ela”. 
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Seguindo os passos de Burchell pela cidade, observamos o desenho a lápis correspondente 

aos arcos da Carioca. Ferrez (1981) aponta o desenho como sendo “o melhor desenho do casario 
do começo da atual Rua do Riachuelo, que estão corretamente representados"347. A Rua Mata-
Cavalos à época da passagem do viajante pelo Rio era uma via de bastante movimento e rica em 
dinâmicas sociais e econômicas. Não era, contudo, em finais do século XVIII, como atesta 
Cristóvão Duarte (2009): 
 [...] até finais do dezoito a ocupação da Lapa encontrava-se bastante rarefeita e, praticamente, restrita à área de influência da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Desterro, sagrada em 1750. A existência nas proximidades da Lagoa do Boqueirão (aterrada em 1783 para a construção do Passeio Público) e o fato da região se encontrar cercada pelos morros do Desterro (atual bairro de Santa Teresa), Santo Antonio e Senado, certamente contribuíram para aquelas hesitações iniciais. Apenas uma solitária estrada de terra, conhecida pelo sugestivo nome de Mata-Cavalos (atual rua do Riachuelo), serpenteava o vale formado entre os morros de Santa Teresa e Santo Antonio, permitindo o acesso às terras do interior, em direção à Serra da Tijuca. Outro marco, ainda na primeira metade do século dezoito, foi a construção de um grande aqueduto para o abastecimento de água da cidade. Com 270 metros de extensão e 17 metros de altura o aqueduto cruzava transversalmente a estrada de Mata-Cavalos, ligando os morros do Desterro e Santo Antonio348.  

O Aqueduto da Carioca seria frequentemente retratado pelos viajantes no século XIX, 
como uma espécie de marco civilizatório na paisagem carioca, prestando-se como “descanso” para 
os olhos que enxergavam sempre os morros verdejantes; de linhas romanas, complementava as 
composições artísticas tropicais tal como as ruínas clássicas adicionavam  grandiosidade às cenas 
italianas 349 . Como tema dos registros estrangeiros, o Aqueduto inseriria outra escala nas 
composições, que seriam agora tomadas fora da cidade, no intuito de mostrar as arcadas de 
inspiração romana em todo a sua grandeza, pois um sinal de europeidade nos trópicos não passaria 
despercebido pelos olhares viajantes. A obra arquitetônica poderia ser de herança romana, mas seu 
entorno em nada lembraria a vegetação mediterrânea, como os viajantes deixaram explicitado: 
  

                                                 
347 FERREZ, 1981, p.50. Op.cit.   
348 DUARTE, C. F. Lapa: abrigo e refúgio da cultura popular carioca. In: XIII Encontro Nacional da ANPUR ENANPUR, 2009, Florianópolis. XIV Encontro Nacional da ANPUR, 2009, p.09. 
349 HERMANN, C. G. . Buscar Vitruvius nos trópicos - percepções de viajantes ingleses da primeira metade do século XIX sobre o Aqueduto da Carioca. Concinnitas (Online) (Rio de Janeiro), v. v. 2, p. 11, 2014.  
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 Figura 56 - William Gore Ouseley, Views of South America…1852. Litogravura. 

Fonte: Biblioteca Nacional, 2014. 

Figura 57 - William Alexander, The Aqueduct in Rio de Janeiro, Litogravura. 1812. 

Fonte: http://concinnitas.kinghost.net/texto.cfm?edicao=21&id=119  
A litografia da obra de Ouseley (gravada por Jonathan Needham) assemelha-se, no que 

tange a escolha de local a representar, ao desenho de Burchell, contudo, observa-se pelo emprego 
do jogo de luz e sombra, que o aqueduto é elemento central da gravura, uma vez que o casario e 
parte da rua permanecem sombreados. Ao voltar o olhar para o desenho de Burchell percebe-se 
que, a despeito de todos os mesmos lugares-comuns inerentes à estética pictórica viajante (como a 
vegetação tropical) e, embora esteja centralizado na prancha, o Aqueduto da Carioca não ocupa o 
papel protagonista do desenho.  

   
4.2.2 Caminhos entre Santos e São Paulo  

Ao se distanciar da cidade, Burchell encontrou aquilo que só vislumbrava vestígios nos 
bairros mais distantes do centro carioca: as dinâmicas sociais e econômicas de um império rural 
pouco representado: O fluxo de tropeiros e suas mercadorias, seus pousos e casas de manufatura 
rural. Ao deixar o Rio de Janeiro e empreender viagem à Santos, registra, em seus desenhos,  que 
as moradas vão ficando cada vez mais espraiadas em uma paisagem ampla e bravia e a própria 
vegetação vai se modificando, uma vez que Burchell, quando não emprega o artificio da 
esquematização,  adiciona novas espécies em seu enquadramento, como a araucária., presente na 
aquarela relativa à aldeia de São Bernardo (atual São Bernardo do Campo, representada na Figura 
62).  
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Figura 58 - William Burchell. Porto da Estrela, às margens do rio Inhomirim 

 
Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 

1981 
 
 
 

       Figura 59 - Thomas Ender. Porto Estrela. Aquarela,  1818.  

 Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_AzGUMS3pDJs/SH1TQmDtVRI/AAAAAAAABRI/i0oHHtFZKcY/s400/Porto+Estrela.jpg 

Figura 60 - Johann Moritz Rugendas . Porto do Estrella Litografia a cores sobre papel, c. 1820. 

 Fonte:http://www.catalogodasartes.com.br/Lista_Obras_Biografia_Artista.asp?idArtista=304 
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Além dos exemplares da arquitetura de traços rurais, um trecho do Caminho do Mar,  a 
estrada que desde o século XVIII ligava o planalto de São Paulo ao mar, em Santos, se faz presente. 
O trecho que descia a serra era íngreme e perigoso, até a construção da calçada do Lorena (via 
pavimentada com pedras de granito) sanar parcialmente as desventuras dessa viagem; no trajeto 
que ligava uma província a outra (Rio de Janeiro e São Paulo, para seguirmos a viagem de Burchell, 
por exemplo) surgiram pousos que se transformariam em povoados e até mesmo vilas, cuja 
economia girava basicamente no abastecimento das tropas que passavam por elas. As várias 
aguadas pintadas desses trechos entre cidades são prova de que Burchell, além de retratar a urbe 
em suas formas pitorescas, buscava entender como se dava as dinâmicas de deslocamento e de 
relação entre as várias partes do Brasil;  o percurso entre o arraial de Cubatão e as vilas de Santos 
e São Vicente era feito em embarcações (faluas), ricamente registrado por meio de rápidos esboços 
e desenhos a lápis realizados pelo viajante. A Figura 62 apresenta a vila de São Bernardo, local de 
passagem  para viajantes e “tropas” de mercadorias que do Planalto se dirigia ao Porto de Santos, 
o núcleo urbano começa a se desenvolver ao redor da fazenda dos Monges Beneditinos, em 1717. 

 Figura 61 - William Burchell, Vista a partir da estrada para o Rio, c. 1825-1826. Aquarela. Acervo Instituto Moreira Salles 

 Fonte: http://www.faap.br/hotsites/panoramas/. Acesso em: 06 jun. 2016.   
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Figura 62 - William Burchell, Vila de São Bernardo entre Cubatão e São Paulo, 1826. Aguada. Acervo Instituto Moreira Salles.350 

 Fonte: William John Burchell / Highcliffe Album / Acervo Instituto Moreira Salles.  
A próxima aquarela de seu caderno apresenta  a cidade de São Paulo vista do Braz. Ferrez 

(1981) afirma estar indicadas na aquarela representada pela Figura 63 a A- Igreja da Boa Morte na 
Tabatingueira B- ladeira do Carmo e a Igreja de mesma invocação; E- Igreja de Santa Teresa e F- 
Sé351. Como situação recorrente entre viajantes da época, em que os artistas vendiam ou trocavam 
desenhos entre si, encontra-se no album de Landseer esta mesma aquarela. 
Figura 63 - William Burchell, Panorama de São Paulo, vista do Braz e caminho para o Rio de Janeiro, 1827. Grafite e aquarela sobre papel. Acervo Instituto Moreira Salles 

 Fonte: http://www.faap.br/hotsites/panoramas/. Acesso em: 06 out. 2016. Editado pela autora.   

                                                 
 
351 FERREZ, 1981, op., cit., p. 98. Buscou-se empregar as mesmas letras que Burchell utilizou em seus desenhos, no intuito de, eventualmente, encontrar-se suas anotações e diários e ser possível descobrirmos mais detalhes a respeito de suas marcações.  

A               B                              E                                        F        
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Burchell apresenta-nos nesta aquarela (figura 78) uma das “portas” de São Paulo, ligação entre a 
cidade “e o mundo civilizado da Corte Imperial. Tratava-se da estrada para o Rio de Janeiro”352. 
Os viajantes chegavam a partir do caminho do Brás (atual Avenida Rangel Pestana) e 
desembocavam na parte mais nobre da cidade, onde situava-se a rua do Carmo, repleta de palacetes 
(inclusive o da marquesa de Santos)353. A “boa impressão” exigia, pois, uma constante manutenção, 
prescrita inclusive no Código de Posturas de 1875, no qual determinava que: 
 

As frentes e outões das casas da cidade bem como os fundos que deitarem para outras ruas e especialmente para a várzea do Carmo serão caiados durante o segundo trimestre de cada ano civil. Assim como no mesmo tempo serão pintadas as portas, janelas e batentes354. 
 Figura 64 - William Burchell, Ladeiras do Memória e dos Piques, 1827. Lapís aquarelado, 340 x 500 mm. 

 Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 1981 
 Observa-se que a manufatura da cidade paulistana já possui traços mais rurais, comparados 

ao Rio de Janeiro, como na presença de muros no lugar das casas de porta e janela rentes ao leito 
carroçável. No primeiro plano, vislumbra-se a ladeira do Piques, onde se vê uma tropa a caminho 
para atravessar a ponte de Lorena, no vale do Anhangabaú355; do outro lado as ladeiras de São 
                                                 
352  LEMOS, Carlos. Cinquenta anos de perplexidade. In: CAMPOS, Candido Malta; GAMA, Lúcia Helena; SACCHETTA, Vladimir (orgs.). São Paulo, Metrópole em Trânsito: Percursos Urbanos e Culturais. São Paulo: Senac, 2004, p.34. 
353 Ibidem, p.34. 
354 Resolução n62 de 31 de março de 1875 da Câmara Municipal de São Paulo apud LEMOS, 2004, op. Cit. 
355 FERREZ, 1981, p.102, Op. Cit. 
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Francisco e Líbero Badaró.356 Nota-se a adoção de um muro de arrimo na margem inferior da 
porção direita da imagem, o que auxilia a estrada a vencer os decliveis. À esquerda, observa-se a 
insinuação de um perfil de árvore, entretanto ele é apenas uma sombra da moldura de coulisses 
praticada comumente pelos artistas viajantes.  

Atentar para a visão fotográfica de Burchell, na qual a descida da ladeira é acentuada pelos 
planos formados pelo casario à esquerda e a tipologia de acrópole das cidades coloniais é reforçada 
pela escolha do ponto de observação: a Ordem Terceira dos Jesuítas encontra-se como coroamento 
da cidade que serpenteia pelo morro. É importante ressaltar a presença dos elementos religiosos 
construídos na obra de Burchell e na de todos os viajantes; é redutora a afirmação de que a 
admiração  das fachadas de um barroco ricamente abrasileirado pelos olhos viajantes que 
estimulados pela arquitetura neoclássica do Velho Mundo, julgavam-na meramente pitorescas e 
portanto, dignas de nota. A importância da presença da Igreja, símbolo de autoridade religiosa e 
cívica, detentora de grandes parcelas do solo urbano e definidora muitas vezes do crescimento da 
cidade está inclusa em meio aos traços no papel e na tela dos estrangeiros. 

Ainda em São Paulo, Burchell desenha o Convento e igreja da ordem terceira do Carmo  
(Figura 65). Ao confrontarmos o seu desenho e a outra imagem relativa à igreja, de autoria de 
Debret, nota-se  uma maior teatralidade na aquarela de Debret, com a elevação muito mais 
pronunciada e  a proporção da torre sineira muito mais delgada do que a encontrada em Burchell. 
 Figura 65 - William Burchell, Convento e igreja do Carmo. 1827. 

 Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 1981  
                                                 
356 FERREZ, 1981 op. Cit. 
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Figura 66 - Jean Baptiste Debret, Igreja do Carmo, 1827. 

 Fonte:< http://www.preservasp.org.br/20_informativo.html >Acesso em 03 nov. de 2016.   A primeira aquarela de Burchell relativa à cidade de Santos deixa ver aos olhos do artista 
uma cidade espraiada e silenciosa, numa sucessão de construções homogêneas que se esmaecem 
na sucessão dos planos de pintura. Isenta de maiores dinâmicas sociais, a rua mesmo pontilhada 
com alguns tipos humanos, permanece vazia de interações, quase triste. 

Burchell uma vez  mais apresenta a arquitetura em detalhes construtivos: a solidez do 
volume construído, a cantaria presente no cunhal do sobrado, as sucessivas esquadrias em arco de 
berço, a rótula em madeira do primeiro plano, as telhas em capa e canal aparelhadas ao longo do 
arremate dos beirais, bem como o guarda-pó insinuado são indícios de que as construções foram 
erguidas dentro do senso estético de uma determinada época; entretanto, não estão  livres de sua 
crítica: Os caprichosos detalhes arquitetônicos estão cobertos por uma camada de tempo, 
descascados e envoltos por lama e lodo, impossibilitados de continuidade visual – como nas telhas 
– e trespassados pelas ervas daninhas, nos apontam um tempo estagnado, corroborado pela 
presença da escura rótula, elemento que destoa de todo o volume construído e que permanece em 
primeiro plano. 
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 Figura 67 - William Burchell “Rua Direita At Santos”, 1826. Aguada. Acervo Instituto Moreira Salles. 

 
Fonte: William John Burchell / Highcliffe Album / Acervo Instituto Moreira Salles. 

   
 A aquarela seguinte de seu caderno é aqui apresentada como a representação do Outeiro 
de Santa Catarina, local onde hoje se encontra a sede da Fundação Arquivo e Memória de Santos, 
constitui-se como o marco inicial da construção da cidade de Santos357, representado coberto por 
densa vegetação, em um enquadramento realizado no intuito de iluminar as formas naturais da 
região. Coroando o conjunto de formas vegetais e minerais, encontra-se a antiga capela de Santa 
Catarina, a mais antiga da vila e que desapareceu com o arrasamento do referido outeiro.358 O 
pesquisador Benedito Lima de Toledo (1999) em seu artigo A cidade de Santos: iconografia e história 
(1999) traz um panorama dos aspectos geográficos da vila:  

A vila é cortada por alguns ribeirões que descem dos outeiros, onde se localizavam as nascentes. Esse sistema poderia ser a base do abastecimento da vila em sua primeira fase. Três são os ribeirões [...]o Ribeirão do Carmo ou Itororó, passando ao lado do Convento do Carmo; o Ribeirão São Jerônimo, que desemboca ao lado da Igreja de Jesus, Maria, José; e o Ribeirão de São Bento, o 

                                                 
357 DE MELLO, Gisele Homem. A modernização de Santos no século XIX: mudanças espaciais e da sociabilidade urbana no centro velho. Cadernos CERU, n. 18, p. 107-131, 2007. 
358 TOLEDO, B. L.  A cidade de Santos: iconografia e história. Revista USP, São Paulo, n.41, p. 48-61, 1999. Disponível em:< http://www.novomilenio.inf.br/santos/lendasnm.htm > Acesso em : 11 nov. 2014.  
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qual, nascendo junto ao mosteiro desse nome, dirige-se ao mar, passando frente ao Convento de Santo Antônio, no bairro do Valongo359. 
 

Figura 68 - William Burchell, Capela de Santa Catarina, em Santos. c. 1826-1826. Aguada, 270 x 380 mm. Acervo Instituto Moreira Salles. 

 
Fonte: William John Burchell / Highcliffe Album / Acervo Instituto Moreira Salles.  

Esta aquarela de Burchell traz muitos dos conceitos de sublime imersos em suas tintas, pelos escuros 
matizes que ele opta no intuito de transmitir profundidade e densidade da mata, pela apresentação da 
fachada posterior da paróquia, desprovida de ornamento, desta forma acentuando a representação da 
vegetação e certificar o tema natural da cena; a presença diminuta de uma, servindo ás vezes de escala 
humana.  

Na mesma cidade de Santos, na qual Burchell demorou-se quase três meses, uma aquarela 
chama-nos a atenção para uma temática muito usual nos pintores viajantes, as vistas que tratam a 
relação da cidade com o mar (Figura ). Helder Oliveira (2012) aponta as duas vertentes de 
paisagística marinha na produção artística: “a pintura histórica, que tem na batalha naval, sua 
representação mais imponente, e a pintura de temática cotidiana, que apresenta no ambiente dos 
pescadores, uma renovação do gênero”.360     

                                                 
359 Ibidem, ibid.  
360 SOBRINHO, José da Costa e Silva. Santos Noutros Tempos, 1953 apud MENDES, Carlos Pimentel. Capela do Carvalho. 2007. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos113.htm>. Acesso em: 22 ago. 2016. OLIVEIRA, Helder Manuel da Silva de . OLIVEIRA, Helder Manuel da Silva de. A pintura de marinha no Brasil: um ensaio curatorial. 2012. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).  Ainda a respeito das duas vertentes, Oliveira (2012) afirma que estas coexistem desde o cenário holandês do século XVII.  
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Elemento de destaque na aquarela, a Capela do Carvalho, ou como também era conhecida, 
a Igreja de Jesus, Maria e José, avança sobre o cais, nitidamente construído em pedra seca. 
Construída ao final do século XVIII,361 a Capela resistiu até as obras de construção do Porto de 
Santos passou no início do século XX, arrasada pela então Intendência Municipal, foi registrada 
pelo artista em1826. 

Desenhada em linhas barrocas, embora simples, a edificação avança sobre o cais de pedra. 
As cores empregadas por Burchell são esmaecidas, mal se distinguindo a cor do mar, sugerido 
apenas pelo reflexo das embarcações que fala mais da calmaria da lagamar do que de matizes. Nota-
se que o artista se pôs como a observar a cena a partir de um ancoradouro de pedra, enquanto mais 
à frente, frágeis pontes improvisadas servem ao propósito de fazer a ligação entre as embarcações 
e a terra firme. 

Figura 74 - William Burchell, A Marinha Do Porto De Santos, 1826.  Aguada 

 Fonte: WOLFF DE CARVALHO , 2013362.  
 
 
 
 
 

                                                 
361 COSTA, José da Costa e SOBRINHO, Silva. Santos Noutros Tempos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1953, pág. 68 
362 WOLFF DE CARVALHO, Maria Cristina. A visão da paisagem na obra de William John Burchell (1781–1863). Arquiteturismo, São Paulo, ano 07, n. 073.02, Vitruvius, mar. 2013  
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Figura 69 - Militão Augusto de Azevedo, Capela do Carvalho. Albúmen com 11,5 x 17,4 cm, 1865.  

 
Fonte: Santos e seus Arrabaldes - Álbum de Militão Augusto de Azevedo, de Gino Caldatto Barbosa (org.), Magma Editora Cultural, São Paulo/SP, 2004 

 
Esta tomada de cena utilizada por Burchell era bastante popular para retratar a igreja. 

Décadas mais tarde, em 1862, Militão Augusto de Azevedo utilizará dos mesmos expedientes para 
fotografar a região, a capela mostra-se muito mais vítima do tempo na fotografia; em oposição à 
fotografia, a aquarela de Burchell traz a igreja mais longilínea. 

Esta seria uma das últimas aquarelas de Burchell e um dos últimos trabalhos como membro 
da Missão Diplomática Inglesa363. Esta informação nos é importante, pois o questionamento “para 
quem a obra é destinada?” uma vez mais é iluminada. Burchell não representaria apenas o que ele 
imaginava ser importante, mas principalmente qual a imagem do Brasil a missão gostaria de levar 
para os seus intentos. Veremos que a partir do momento em que o viajante se desprende da missão 
e inicia as suas viagens solo, se prenderá muito mais aos detalhes da arquitetura brasileira. 

Quase dez anos depois de sua estadia em Santos e já em solo europeu, o naturalista 
representa um trecho não identificado de rio nas proximidades de Santos (Figura 70): 

                                                 
363  Esta conclusão é retirada mediante a informação de que estas aquarelas, hoje em posse do Instituto Moreira Salles, estavam no álbum Highcliffe, ao mesmo tempo em que as de Landseer. Uma vez que Charles Stuart confisca as aquarelas e desenhos de Landseer é provável que tenha feito o mesmo com as de Burchell. 
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A tela em questão situa uma dupla de homens imersos em uma diáfana paisagem. O delgado 
coqueiro é muito mais frágil do que aqueles representados pelo botânico em seus desenhos in loco, 
seriam tão tênues quanto suas lembranças do Brasil? 

Figura 70 - William John Burchell . No rio, próximo à Santos. Brasil, 1835. On the River, near Santos, Brazil, 1835 Patricia Phelps de Cisneros Collection. Óleo sobre tela. 

 
Fonte: https://culturalbrny.com/2016/01 mar.exhibition-opening-latin-american-traveler-art/ 

 
Não há na cena nenhum elemento que perturbe a silenciosa calmaria que acomete a 

paisagem, não há tremulação na vegetação ou no espelho d’água, que espelha fielmente as figuras 
humanas. A tela, no entanto, reflete a paisagem tropical tal como um espelho de Claude364, as cores 
e as formas brasileiras são simplificadas, as tonalidades frias que Burchell escolheu dão aspectos de 
irreal e preenche de nuances arcádicas a cena. Este é o único quadro produzido por Burchell 
quando em sua volta à Europa e mostra-nos uma representação de elementos da paisagem tropical 
translúcidos, compondo uma cena  diáfana e ideal.   

 

                                                 
364 Espelho de Claude foi batizado com o nome do artista Claude Lorrain. Consiste em um vidro convexo enegrecido, portátil, que simplifica os tons da paisagem observada a partir dele, enquanto que sua forma convexa adiciona mais da cena em um único ponto focal. Amplamente utilziado pelos pintores de paisagem romântico do século XIX,  principalmente por  ser mais barato do que uma câmara escura e, nas palavras de Gilpin, "Dar o objeto da natureza um toque delicado, suave como a coloração do Mestre [Lorrain]" Cf. CALLEN, Anthea . The Work of Art: Plein-air Painting and Artistic Identity in Nineteenth-century France. Londres: Reaktion Books, 2015.  
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4.2.3 Minas e Goiás 
 
 

Seguindo viagem pela província de Goiás, a figura 77, representa a cidade de Meiaponte 
(Atual Pirenópolis). Observa-se neste desenho à lápis, uma recorrência curiosa no trabalho de 
Burchell: As igrejas retratadas a partir de suas fachadas posteriores, escondendo de nossas vistas 
sua fachada frontal, indicando-nos que o interessava, nestes momentos muito mais o entorno do 
que a própria igreja que, muitas vezes, era uma das poucas construções de fachada mais rebuscadas 
e por este motivo, um dos temas recorrentes nos cadernos dos viajantes. As perspectivas por esse 
ângulo dão-nos a chance de observa-nos, inclusive, a simplicidade das formas laterais e posteriores 
do edifício, do jogo de volumes e alturas que ele proporciona na paisagem, assemelhando-se à 
cadeia da Serra dos Pirineus ao longe e de sua relação com as construções de seu entorno. A igreja 
em questão é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, cuja construção se iniciou em 1728365.   

 
 

Figura 71 - William Burchell, Meiaponte, 1827. Lápis, 260 x 480 mm. 

 
Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 

1981 
 
Da mesma localidade, Burchell registrou uma das pontes sobre o rio das Almas (Figura 

82).A esquerda, Ferrez (1981) identifica a construção religiosa como sendo a igreja das Mercês. A 
igreja apresenta duas escoras ao lado de uma de suas paredes externas laterais, sugerindo traços de 
decadência na construção. Em 1750, ainda no século XVIII, sua estrutura básica estava 
consolidada, incluindo a construção de cinco igrejas que, com exceção da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Rosário, marcavam os extremos do perímetro urbano. 

                                                 
365  VEIGA, Felipe Berocan. A Folia Continua: Vida, Morte e Revelação na Festa do Divino de Pirenópolis, Goiás. In: Luciana Carvalho. (Org.). Divino Toque do Maranhão (Série Encontros e Estudos, 6). Rio de Janeiro: IPHAN, CNFCP, 2005, v. , p. 83-94.  Ainda a respeito da Igreja matriz, Veiga informa-nos: “Na madrugada de 05 de setembro de 2002, o povo de Pirenópolis viveu uma tragédia de grandes proporções: o incêndio total da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Matriz de Pirenópolis, a primeira, maior e mais expressiva igreja colonial de Goiás, construída de 1728 a 1732. O fogo consumiu bancos, altares, retábulos, imagens e pinturas, derreteu o enorme sino de bronze, desabou o teto e destruiu o assoalho de madeira do piso. O fato foi noticiado nacionalmente pela televisão e pelos jornais”.p.88.   
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Figura 81 - William Burchell, Ponte sobre o Rio das Almas, Pirenópolis. 

 
Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 1981    A então capital da província, a cidade de Goiás Velho seria também representada por 

Burchell em seu trajeto e seria seu pouso durante quatro meses; contudo,  a alcunha de cidade mais 
importante da região não se faz presente em seus desenhos, o núcleo urbano se mostra rarefeito e 
diminuto em meio aos picos da Serra Dourada e dos morros de São Francisco, Canta Galo e das 
Lages.  
 Figura 72 - William Burchell, Goiás Velho. Lápis. 

 Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 1981   A prancha à lápis (Figura 73) apresenta uma das pontes que vencem o rio Vermelho. Ao 
fundo, a vegetação do cerrado recobre uma das várias serras que circundam a cidade. As “casas 
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encostadas cochichando uma com as outras”366 de tipologia simples, de porta e janela e sem maiores 
ornamentos, estão assentadas sobre a margem elevada, no entanto, não estão segregadas da relação 
com o rio: as fachadas voltadas para o seu curso e os vários níveis do terreno, a proporcionar 
patamares naturais, nos indica a possibilidade de interação entre os moradores do casario e o rio e 
são essas práticas que prendem a atenção de Burchell na paisagem goiana e teriam continuidade à 
medida que segue viagem, os cursos de água (ou sua menção indireta)concorreriam com o casario 
em importância em seus desenhos. 

 
 Figura 73 - William Burchell, Ponte de Goiás Velho, s/d. 340 x 500 mm. Lápis. 

 Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 1981   Seguindo viagem, Burchell continuaria em direção ao norte da província, parando na vila 
de Natividade, cujo início da ocupação se insere nos processos econômicos do ciclo do ouro no 
Brasil, ainda século XVIII assim como suas correspondentes mineiras. Edifica-se, em 1734, o 
Arraial de São Luiz, no topo da serra; com o declínio da produção aurífera, em 1770, os moradores 
desceram a serra, formando um novo arraial denominado Natividade, que só viria a se tornar vila 
em 1833367. Este núcleo relativamente novo da região seria retratado na figura 74: 

                                                 
366 CORALINA, Cora. Minha cidade. In: Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. São Paulo: Global Editora, 1983. p. 47.  
367 SOUSA, P. M.; ERTZOGUE, M. H. História, memória e religiosidade na festa do Divino Espírito Santo em Natividade - TO. Revista Internacional de Folkcomunicação, v. 11, p. 101-116, 2013, p. 107 
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Figura 74 - William Burchell, Natividade, 1828. Lápis, 340 x 500m. 

 Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 1981  
A ocupação da porção de Natividade que se observa no desenho de Burchell nos parece 

rarefeita, sem ruas definidas e como elemento definidor de ocupação,  a igreja de Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos, construída em pedra sabão e de arcos feitos com grandes tijolos368. Ao 
longe, a cadeia de serras que cerca Natividade é apenas esboçada. Nota-se o emprego da tomada 
de perspectiva que privilegiava a porção de terra “incauta” à frente de Burchell, em detrimento da 
parcela construída. Este terreno nada mais é do que um exemplo do emprego da tipologia dos 
“amplos largos fundacionais” das cidades setecentistas em outro contexto de ocupação resultante 
da expansão dos arraiais; o largo da matriz era palco das procissões e festas religiosas e ao qual as 
residências mais abastadas se voltavam, em um claro rearranjo da localidade pela hierarquia 369. Por 
se tratar de um largo voltado à igreja da ordem que congregava pardos, alforriados e escravos, o 
terreno representado por Burchell mostra-nos dimensões menores, expressão física e urbana da 
hierarquia que regia as ordens sociais da sociedade oitocentista.  

 As atividades produtivas não são representadas neste grafite, o núcleo urbano vazio é 
pontilhado por tipos sentados à porta das casas; com pedras cangas mostrando o trabalho de 
cantaria da igreja que havia poucos anos paralisado suas obras. 

                                                 
368  Livros do Tombo, Histórico, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e das Belas Artes do IPHAN: < http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=958EED57B956CF0172C49E97F1805E15?id=18183&retorno=paginaIphan > Acesso em 15 nov. 2014. 
369  BOAVENTRUA, Deusa Maria Rodrigues. Urbanização em Goiás no século XVIII. 2007. 280 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  
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O português e comandante de armas de Goiás, Raimundo José Cunha Mattos, poucos anos 
antes, em 1824, havia deixado registrado em sua Chorografia Histórica da Província de Goyaz , uma 
descrição de Natividade na qual o arraial pareceu-lhe: “extenso, aprazível, com boas casas, belas 
ruas, largas praças, casa de Conselho, quatro igrejas, uma companhia de Infantaria, duas de 
cavalaria, uma de milicianos e uma de ordenanças”370. A estrutura que se observa é paradigmática 
do núcleo urbano colonial minerador, sobremodo daqueles ligados às bandeiras paulistas e 
mineração371. 

Natividade era uma das localidades mais importantes da região conhecida hoje como 
Jalapão. Considerada o marco inicial de povoação do atual Tocantins, sua economia foi baseada na 
extração de ouro a partir do século XVII, em declínio já no século XIX. Em Natividade, o viajante 
e naturalista inglês George Gardner passou alguns meses recrutando novos cavalos e à espera das 
condições das estradas melhorarem.372 A região parecia contar com certas comodidades pois, 
durante quatro meses, Burchell viveu no arraial de Porto Real (atual Porto Nacional), que distava 
aproximadamente três dias de viagem da Vila de Natividade373 à espera da passagem da estação de 
chuvas e da estabilização do nível das águas da rede fluvial da região.  

Figura 75 - William Burchell, Natividade. 1828. Lápis, 340 x 500m 

 
Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 

1981. 
 
                                                 
370 MATTOS, Raimundo José Cunha. Chorografia Histórica da Província de Goyaz. Goiânia: Secretaria do Planejamento e Coordenacão, 1979. 
371 SANTOS, Paulo. Formação de cidades no Brasil colonial. 2º Ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/IPHAN, 2008. 
372 Carta de George Gardner endereçada à William Hooker, docente da cátedra de Botânica da Univerisdade de Glasgow [1839]. Disponível em: http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.visual.kldc9337 Acesso em: 22 nov. 2016. 
373 GARDNER, George. Viagens pelo Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975, p.307. 
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Outra representação da presença do poder eclesiástico pode ser observada, Burchell 
registrou, em outro desenho acerca de Natividade, a matriz de invocação de mesmo nome. O óculo 
representado por Burchell não pode ser comprovado, visto que a igreja sofreu modificações ao 
longo do tempo, como a adição de uma nova torre e a mudança das vergas para arcos plenos,  mas 
os dois volumes de sua lateral mantem-se semelhantes ao representado por pelo naturalista.  
   A arquitetura em meio à floresta  

À medida que Burchell segue para o norte do império, as tipologias das moradias vão 
cambiando. Há cada vez mais pranchas onde ele indicará, por escrito, o emprego do “sapé” nas 
coberturas, incluso na varanda das igrejas (detalhe da Figura 76). Ao se observar as representações 
destes núcleos urbanos, percebemos que há algo em falta: onde está a tipologia dos sobrados que 
tanto foram utilizados na representação desta urbe Oitocentista brasileira? As construções das 
províncias do norte guardam semelhanças com a matriz tipológica carioca e paulista, mas suas 
diferenças e adições são claramente visíveis.  

 Seus assentamentos no terreno mostram-se muito mais esparsos do que nas cidades das 
províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Burchell não nota – ou ao menos não deve ter achado 
importante o registro – das marcações das ruas nas quais os moradores e suas carroças poderiam 
transitar: a presença de muros de adobe ou pedra parecem ser um dos poucos divisores – de 
quintais das casas paroquias? Das terras de cultivo da igreja? – que nos dão idéia dos usos dos 
espaços. Contudo, menções ao traçado e ao material empregado, ruas “guarnecidas de calçadas de 
laje”374. 

A Figura 76 traz um exemplo desta observação de Burchell, em um desenho relativo ao 
presídio de São João das Duas Barras. Neste desenho a lápis, Burchell destaca a forte influência 
militar da localidade e o emprego do sapé na cobertura. 

Os poucos relatos a respeito das regiões banhadas pelo rio Tocantins também seriam 
consequência de série de imposições por parte do Governo, uma vez que havia uma interdição 
sobre a navegação nas águas rio Tocantins, existente desde 1730, que ensejava dificultar o extravio 
do ouro375.  

Declinada a produção aurífera, a interdição somente foi suspensa em 1782, período em que 
se iniciam, por parte do governador de Goiás, Tristão da Cunha Menezes, medidas que buscam 
                                                 
374 POHL, J. E. Viagem no interior do Brasil. Tradução Milton Amado e Eugênio Amado. São Paulo: EDUSP, 1976 
375 GIRALDIN, O – “Pontal e Porto Real: dois arraiais do norte de Goiás e os conflitos com os Xerente nos séculos XVIII e XIX”. Revista Amazonense de História, v. 1. n.1 jan/dez/ 2002, pp. 131-146 
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aumentar o comércio com a cidade de Belém do Pará, a fundação de Porto Real estaria inserida 
neste esforço em melhorar as condições de navegação e serviria como entreposto das mercadorias 
e embarcações destinadas à Belém e funcionaria também como destacamento militar, uma vez que 
era constante os ataques de indígenas.376  

Na margem direita do caudaloso rio Tocantins, erguer-se-ia então o arraial de Porto Real, , 
uma das mais recentes povoações do país, num esforço de colonizar as “bravias” terras goianas. 
Em seu lugar, décadas mais tarde, seria erguida a Catedral Nossa Senhora das Mercês, finalizada 
em 1904. 

 
Figura 76 - William Burchell, presídio de São João das Duas Barras, no Araguaia. Sem data, grafite sobre papel. 

 

  
Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 

1981, editado pela autora. 
 

Neste desenho a lápis, Burchell anotou, no lado esquerdo: “tudo cor de lama, salvo a igreja 
e a cadeia”.377 Essa descrição sucinta consegue tingir toda a cena com os tons terrosos que o pintor 
evocou e também aponta-nos que para além da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, outro símbolo 

                                                 
376 GIRALDIN, op., cit. 
377 Com alguma dificuldade, lê-se, em inglês: “All mud color except church and jail”. FERREZ, 1981, p. 148, op, cit. 

IGREJA “ARMAZÉM” “QUARTEL” 

ARTILHARIA 

GRADES SAPÉ 
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de poder da cidade oitocentista estava fincado nas margens do largo. Desde os primeiros 
agrupamentos de moradores, o local possuía o presídio de Matança.378  

 
Figura 77 - William Burchell, Porto Real, 1829. Lápis, 330 x 250 mm. 

 
Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 

1981, editado pela autora. 
 
Surgidas geralmente a partir de destacamentos militares, em esforços de conter avanços 

indígenas em áreas já tomada pelos colonos, com constante presença de tropas, pode explicar  a 
presença de soldados e símbolos militares recorrentes nos desenhos de Burchell. Tais construções 
de palha e terra pontilhada por artefatos bélicos, inclusive, a representação destas difusas fronteiras 
territoriais, das divergências e do alcance limitado dos poderes imperiais em uma região com 
conexões limitadas com o restante do império. Os enquadramentos de cena do viajante serviriam 
ao propósito de aumentar este ar de atraso e de distanciamento da “civilização”, como observado 
na figura 82. 

Sobre Porto Real, o naturalista inglês Francis de Castelnau, em 1847, discorreria: “a 
cidadezinha em que estávamos, outrora conhecida por Porto Real379, possuía antes cento e quarenta 
casas; hoje não tem mais do que setenta e cinco, para uma população de uns 400 habitantes”380. 

A partir de Porto Real, Burchell deveria seguir a Belém unicamente pelas vias fluviais pois, 
entre Porto Real e Belém: “Não havendo estradas, apenas trilhos para tropas, estes eram úteis 

                                                 
378 RODRIGUES, Edivaldo. Pedras de Fogo. Palmas: Alternativa Gráfica e Editora, 2003, p.13. 
379 Porto Real seria renomeada mais tarde por Porto Imperial e, posteriormente, Porto Nacional. 
380 CASTELNAU, Francis. Expedição às regiões centrais da América do Sul v.2 , São Paulo, Biblioteca Pedagógica Brasileira/ Ed. Nacional, 1949.p.92.  
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principalmente para gado que se auto transportava. Devido a estas condições, as viagens pelo rio 
se tornariam necessárias”381. Seguiu viagem pelo rio Tocantins e afluentes até chegar, em junho de 
1829, na baía do Marajó. 
 
4.3 Conhecer a cidade através dos rios: a província do Grão-Pará por William Burchell  

A observação de mapas corográficos382 da época aponta-nos que, comparado à outras 
províncias brasileiras, a província do Grão-Pará é constelada de “dezertos”  que, somados ao 
extenso território, vão imprimir o aspecto de vastidão. Não são raros os apontamentos como os 
encontrados no Guia de Caminhantes, de 1817, no qual assinalam-se as rotas fluviais e “ao longo das 
margens dos rios várias atalaias, com fortalezas por causa do gentio da terra firme”383. A derrota384 
das canoas de Araratiguaba até o Cuyabá, mapa que apresenta a Capitania de Goiás e a região meridional 
da Colônia Portuguesa da América, provavelmente produzido no final do século XVIII, dado que 
o documento apresenta os limites propostos no Tratado de limites de Santo Ildefonso, de 1777, 
traz uma descrição da duração do trajeto entre as cidades do extremo norte da província de Goiás:385 

A gente de Natividade embarcandose em canoas no Pontal, chegão em onze dias até as ditas rossas [primeiros arraiais da província do Grão-Pará] e destas até os canaes ou como chamão guarupés, em dois dias e por eles três dias que tudo fazem dezeseis dias até o Gran Pará; porém a subida se reputa impossível acima do salto da Itaboca e a descida so se faz em tempo das cheas.  
A rede fluvial da província do norte guardava percalços em seus trechos mais importantes: 

enquanto o Araguaia, um rio de planície não possuía em muitos trechos leito definido, o rio 
Tocantins, caudaloso e “encachoeirado”386 por cortar uma região de planaltos pronunciados, traria 
maiores dificuldades em sua travessia387. 

Os caminhos – por terra, por água- desempenharam papel fundamental no processo de 
ocupação e urbanização do território brasileiro. Para se desenhar símbolos que denotem o vazio, 
há de se ter outro para representar a situação contrária, aglomerações humanas. O que dá o titulo 
de paisagem incauta é a própria sociedade, um oposto à urbanidade ou à noção da mesma. Ou seja, 
                                                 
381 OLIVEIRA, Maria de Fátima. Entre o Sertão e o Litoral: Cultura e cotidiano em  Porto Nacional 1880/1910. Anápolis:   Universidade Estadual de Goiás, 2010, p.46. 
382 Atlas do diccionario geographico, historico e descriptivo do Imperio do Brazil..., de autoria de Milliet de Saint-Adolphe, J. C. R;  
383  SANTANA, Anastácio de. Guia de Caminhantes, 1817. Prancha 12, referente à província do Grão-Pará. Disponível em: < http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart325616/cart325616.htm>Acesso em 22 nov. 2016. 
384 O termo derrota configura-se como os roteiros de viagens, psobremodo os relativos às vias fluviais. 
385 Inseridas no território que atualmente compreende o estado do Tocantins. 
386 MORAIS, João de Melo. Canoeiros de rios encachoeirados. In:  IBGE. Tipos e aspectos do Brasil. 1966. p. 13. 
387 NETO, António Teixeira. Os Caminhos de Ontem e de Hoje em Direção a Goiás-Tocantins. Boletim. Goiano de Geografia. 21(1): 51-68. jan/jul 2001. 
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é produto da crescente urbanização do território brasileiro “afinal a natureza selvagem não demarca 
a si mesma, não se nomeia”388. A paisagem urbana da província do Grão-Pará no entanto, é marcada 
pela presença pujante da paisagem natural ao seu redor, introjetando-se por entre os núcleos 
construídos, presente nas interações sociais e econômicas, condicionantes das relações com outros 
núcleos urbanos.   

Embora a visão de uma província essencialmente isolada seja  revista pela historiografia 
recente, é seguro afirmar que, ao menos no que toca as comodidades habituais para um artista, a 
viagem trazia diversos obstáculos. Não mais no lombo de burros, Burchell, já habituado a navegar 
pela rede fluvial goiana, agora começava a vencer o curso do caudaloso Rio Tocantins. 

O aparente isolamento da capital da província do Grão-Pará, foi, durante largo período, 
amplificado em escritos que lançaram os princípios delineadores de uma narrativa da  formação da 
região, especialmente a partir dos anos 1930. Em Legendas e águas-fortes, de 1935, o crítico literário 
amazonense Péricles Moraes debruçou-se em uma inédita compilação de nomes que trataram a 
região norte do Brasil até então389.  Deste corpus literário, para além de autores já consagrados 
como Euclides da Cunha, Moraes observou a obra do poeta e engenheiro Alberto Rangel como 
uma nota dissonante nos relatos edênicos, uma vez que a narrativa do autor de O Inferno Verde, foi 
tingida, de acordo com Moraes,  por “relevos violentos e descargas nervosas”390. Desmitificando a 
aura de el-dourado que tomava conta da literatura anterior à publicação, tanto Euclides da Cunha 
quanto Alberto Rangel impulsionaram fortes opiniões por parte de críticos e historiadores da 
literatura do Brasil,391 em especial em estudiosos como Nelson Werneck Sodré, para o qual a “boa 
literatura” é aquela que serve como “documento histórico de um período”; para o crítico, Rangel 
é a epítome de um “descompasso entre a realidade e o texto, tudo artifício que afugenta o leitor, 
tira-lhe toda e qualquer possibilidade de conhecer a região pelo depoimento”392. 

Faziam mais sentido a Moraes, passagens como as encontradas em Viagem ao Araguaia 
(1863), de Couto de Magalhães, descrevendo suas viagens pelas paragens do norte brasileiro:  

Enquanto assim pensava, despontou a lua, e eu não poderei nunca descrever, nem ao menos de longe, a beleza melancólica de toda aquela paisagem, tão deserta, tão grandiosa, e ao mesmo tempo tão serena e tão calma, em tão absoluto silêncio, que se ouviam as pancadas do coração. Aquele leito imenso do rio, o lago, a orla de florestas negras que se estendiam em arco, à minha esquerda; aquele refletir da lua nas águas e na areia branca eram de uma beleza tão melancólica, que, ao mesmo tempo que eu me extasiava contemplando tanta 
                                                 
388 SCHAMA, Simon. Paisagem e Memória, 1996, p.17 
389 PAIVA, Marco Aurélio Coelho de. O sertão amazônico: o inferno de Alberto Rangel. Sociologias,  Porto Alegre ,  v. 13, n. 26, p. 332-362,    2011 
390 MORAES, Péricles. Os intérpretes da Amazônia. Manaus: Valer/Governo do Estado do Amazonas, 2001. 
391 VOIGT LEANDRO, R. . Inferno Verde: representação literária da Amazônia na obra de Alberto Rangel. Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades (UnB) , v. 1, p. 231, 2009. 
392 SODRÉ, Nelson Werneck. História da literatura brasileira. São Paulo: Difel, 1982. 
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grandeza, meu coração se apertava, como se eu estivesse sob a pressão de uma dor pungente. [...].393  
Os textos iluminados pelo artigo de Moraes, que embora se quisesse fazer um apanhado de 

descrições da região norte, passeiam sobremodo pelo gênero da literatura. O encantamento 
presente na maioria destes escritos lançou mão de um ideário já instaurado por escritos do século 
XIX que trataram da região. No caso que mais nos interessa, a região paraense,  não seriam raras 
as descrições nas quais as “florestas majestosas” eram capazes de deixar o viajante europeu 
“constantemente entretido”394 e longas eram as descrições da vegetação natural, em que “cada velha 
árvore” mostrava-se “um verdadeiro jardim botânico” e das plantações dos ribeirinhos, que 
pontilhavam a floresta de “laranjeiras concorrendo com as escuras mangueiras e altas palmeiras”395. 
No campo visual, a leitura da paisagem edênica e pitoresca terá correspondência em obras como 
as do botânico bávaro Carl Friedrich Philipp von Martius e  do zoólogo Johann Baptist von Spix, 
Reise in Brasilien, nas quais avivam-se a riqueza botânica da região e a paisagem exótica ganha ares pitorescos: 

Figura 78 - C. Fr. von Martius, Paisagem com 
Astrocaryum jauari e Leopoldinia pulchra. 

Litogravura. 

Fonte: Historia naturalis palmarum, 1850396. 

Figura 79 - C. Fr. von Martius, Ilustração da obra Historia Naturalis Palmarum (1823-1850). Litogravura. 
 

Fonte: Historia naturalis palmarum, 1850397. 
 

                                                 
393 MAGALHÃES, Couto de. Viagem ao Araguaia. 1975, p. 143. 
394 MAXIMILIAN, príncipe de Wied-Neuwied (1782-1867). Viagem ao Brasil, 1958, p. 350. 
395 AVÉ-LALLEMANT, Robert. No rio Amazonas [1859], Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; Brasília: Fundação Nacional Pró-Memória, 1980, p. 40. 
396 Disponível em: < http://www.biodiversitylibrary.org/item/9916#page/1/mode/1up > Acesso em 02 nov. 2016. 
397 Disponível em: < http://www.biodiversitylibrary.org/item/9916#page/1/mode/1up > Acesso em 02 nov. 2016. 
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Viajantes como Burchell, na década de 1820, possuíam pouca literatura a respeito da 
província do Grão-Pará, embora os mapas fossem em um número muito mais  expressivo, 
especialmente a respeito das regiões banhadas pelo rio Tocantins (principal curso de rio na incursão 
de Burchell pela província). Pelas cartas endereçadas a Hooker, tem-se a informação que o 
naturalista já havia tido contato com a produção de Spix e Martius e Johann Baptist Emanuel Pohl 
, visitantes anteriores da região.  

O primeiro volume da obra Spix e Martius, à época já havia sido lançado. Em Viagem pelo 
Brasil, os naturalistas bávaros , entretanto, ao passo que adentram as regiões brasileiras em busca 
do mapeamento da flora tropical, deparam-se com os núcleos urbanos ribeirinhos da província do 
Grão- Pará; saídos de São Luís, no Maranhão, no dia 20 de julho de 1819, chegam à Belém do Pará 
cinco dias depois a partir de navio398. Suas descrições da paisagem dos arredores de Belém  

 
"(...) Quando o sol do dia 25 de julho (de 1819) nasceu claro no horizonte, iluminou em torno de nós um labirinto de ilhas grandes e pequenas, e, no fundo do painel, a margem do continente e a fronteira Ilha de Marajó. Ostentava-se cerrada alta, verde, pujante, a mata em volta, solene e tranquila, como se acabasse justamente de surgir das águas criadoras. (...) Cerca do meio-dia, chegamos à vista de uma pequena fortaleza sita à margem do rio, o forte da Serra; e, logo depois, apareceu a cidade do Pará, com seu casario asseado, a catedral e o palácio, por entre o verde-escuro dos cacauzeiros e a orla resplandescente verde de numerosas ilhas".399  

Para além da escrita viajante, outros  escritos de caráter “não-ficcional”, como documentos 
oficiais que o leitor tinha em mãos no século XX eram em um número reduzido. Dos escritos de 
natureza oficial referentes a cidade de Belém, destaca-se o estudo de Ignácio Accioli de Cerqueira 
e Silva, publicado em 1833.  A cidade é descrita “quase circulada de um grande pântano [...] ora 
convertido em um formoso passeio de três estradas, tiradas em linha reta, bordadas de árvores 
plantadas para fazer sombra”400. Cerqueira e Silva discorre ainda sobre o corpus de publicações 
acerca da província: 

Tambem não deve excluir-se como princípio, talvez o mais grave, do atrasamento (sic) a distância da sede da monarquia, e o pouco conhecimento que ainda há daquela província: algumas obras existem relativas ao Pará, pela maior parte importam descrições de viajantes, em que quase sempre a verdade sofre alterações não pequenas [...] Condamine, [...]  o Jesuita Cunha, [...]Padre Manoel Rodrigues [...] em muitas partes, o que por certo acontecerá a todos, que a grande distância quiserem escrever de um país, que não aprofundarem em investigações 

                                                 
398 SPIX, B. von ; MARTIUS, C. Fr.  Viagem pelo Brasil – 1817-1820. v.3. Rio de Janeiro : Impr. Nacional, 1938. 
399 SPIX, Johann von; MARTIUS, Karl Von. Viagem pelo Brasil - 1817-1820. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo ; Ed. da Universidade de São Paulo, 1981, p.293. 
400 CERQUEIRA E SILVA, Ignacio Accioli de. Corografia paraense ou descripção física, histórica e política da Província do Gram-Pará. Salvador: Typografia do Diario, 1833, p.236. 
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pessoais. [...] Berredo, porém, autor dos Annaes Historicos do Pará e Maranhão, é o único que merece conceito401  
A opinião de Cerqueira e Silva, sintomática por apresentar dissonâncias nas vozes dos 

estudos e escritos oitocentistas não encontrará ecos posteriores. A capital da mais vasta província 
brasileira possuiu, na segunda metade do século XIX, visitas de diversos cronistas e naturalistas, 
em sua maioria europeus, atraídos pela floresta que a circunda e pelo importante porto em suas 
margens. Quer seja como “porta de entrada” para expedições de naturalistas ou última estadia em 
terras brasileiras, para aqueles que esperavam os rios baixarem para seguirem viagem à Europa, o 
certo é que a cidade de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, capital da província do Grão-Pará, 
suscitou inúmeras descrições de seus aspectos ambientais e urbanos.  

As descrições davam conta de um sem número de aspectos, mas os matizes verdes que 
abraçavam o perímetro da localidade e o seu avanço pelo interior da mesma, bem como os diversos 
canais que cortavam o sítio no qual a cidade se estabelecera, ocasionou, como Paiva (2016) observa: 
“reações inesperadas nos forasteiros que, muitas vezes, não separavam em seus relatos o ambiente 
urbano da natureza ao redor”402. 

As bordaduras da região norte eram, no século XIX, epítomes do que Renato Amado 
Peixoto (2002) entendeu como limites geográficos vagos de um Brasil que ainda não conhecia o 
seu território. Esse desconhecimento também passava pela “indefinição, por parte das elites 
políticas, do que seria o espaço nacional”403.  

Se era em parte desconhecido, não impossibilitou o expressivo contingente de expedições, 
estrangeiras ou nacionais, pelo território incauto. As expedições possuíam, para as autoridades, 
aspectos de desbravamento e de análises de fragilidades. O deputado pela província de São Paulo, 
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrade, na sessão de 27 de maio de 1826 da Câmara dos 
Deputados de províncias, fez uma solicitação para que o governo enviasse “com a possível 
brevidade, um naturalista, e um engenheiro de reconhecida aptidão”, no intuito de analisar e 
recolher dados acerca da província do Grão-Pará, esta “vasta e fertilíssima porção do território do 
Império”404 , não apenas acatada, a sessão teve um expressivo número de pedidos de expedições 
de mesma natureza para outras províncias, como a do Maranhão e do Amazonas. 
                                                 
401 CERQUEIRA E SILVA, Ignacio Accioli de. Ensaio Chorographico do Imperio do Brazil. Rio de Janeiro: [s.n.], 1853, p.07. 
402 PAIVA, Marco Aurélio Coelho de. Um paraíso selvagem: A Amazônia e os romances regionalistas de Raimundo Moraes. Tempo soc.,  São Paulo ,  v. 28, n. 2, p. 229-246,  Aug. 2016. 
403 PEIXOTO, Renato Amado. O mapa antes do território. O Rio Javari e a Construção do Espaço Nacional. Trajetos, v. 2, n. 3, p. 139-151, 2002, p.139. 
404  Anais da Câmara dos Deputados, sessao de 27 de maio de 1826, p. Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp?selCodColecaoCsv=A&Datain=27/5/1826#/ > Acesso em 24 nov. 2016. 
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Expedições estrangeiras, como as integradas por Martius e Spix 405, já haviam cruzado parte 
desse extenso território paraense; no entanto, seus escritos eram destinados aos estudos das ciências 
naturais e ao público europeu, mas que não deixaram de informar sobre aspectos diversos da região, 
como os núcleos urbanos ligados pela rede hidrográfica da província. Surge assim a descrição da 
cidade de Belém, em 1819:  

"[...]. Por ser plano o território, apresenta-se ao espectador a cidade, como constando somente de duas filas de casas, e a proximidade da gigantesca mata virgem, que lhe forma o fundo, evidência como aqui a atividade construtora do homem, que só com esforço vence, detendo-a, a vegetação tropical, [...] Porém, quando o recém-chegado entra na própria cidade, encontra mais do que prometia o aspecto exterior: sólidas, construídas, em sua maior parte, de pedras de cantaria, perfilam-se as casas em largas ruas, que se cortam em ângulos  retos, ou formam extensas praças. [...]406 
 

Uma das primeiras imagens produzidas por viajantes a respeito da cidade de Belém 
encontra-se na produção resultante da expedição filosófica chefiada pelo naturalista português 
Alexandre Ferreira Rodrigues, sob os auspícios do Estado lusitano. 407No intuito de representar a 
paisagem, fauna, a flora e a etnografia das regiões visitadas, acompanhavam-no dois riscadores408, 
José Joaquim Freire e Joaquim José Codina, este último, responsável pelo prospecto de Belém, 
tomada em 1784.  

A imagem, tomada a partir do rio, seria a primeira a que muitos viajantes teriam de um 
núcleo habitado após viajar longas distâncias pelos rios e pela mata. A vista a partir do rio parece 
ter um apelo maior como paisagem a ser representada, uma vez que possibilita a produção de 
prospectos que tomam grande parte da cidade em uma única visada. Os ventos que empurram as 
velas parecem serenos, visto a ausência de ondulações na água.409 

                                                 
405 Karl von Martius e Johann von Spix foram pesquisadores bávaros nomeados pelo rei para acompanhar no séquito científico a jovem imperatriz do Brasil, a arquiduquesa austríaca D. Leopoldina, cruzaram o país durante três longos anos. Aportaram no Pará em julho de 1819, e após uma curta estadia em Belém, ambos seguiram numa expedição pelo rio Amazonas até a capitania do Rio Negro. Na Europa, publicaram  a obra Reise in Brasilien em três volumes, a partir de 1823, as restantes em 1828 e 1831. Outras edições foram financiadas, inclusive, por D. Pedro II, e sua recepção no mercado literário brasileiro no início do século XX foi perceptível. Em 1938, foi publicada em português pela editora Imprensa Nacional. 
406 Ibidem, p.15- 16. 
407  O objetivo da empreitada era desenvolver um estudo acerca de prováveis medidas desenvolvimentistas que poderiam ser implementadas na região norte, uma vez que as jazidas de ouro das regiões das minas entraram em decadência econômica. COSTA, M. de F. Alexandre Rodrigues Ferreira e a capitania de Mato Grosso: imagens do interior. História, Ciência, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, v.VIII (suplemento), p.993-1014, 2001.   
408 De acordo com Leite e Leite (2010) , riscador era uma  “[...] denominação dada aos desenhistas que acompanharam Alexandre Rodrigues Ferreira na viagem filosófica. Eles eram responsáveis por registrar em um conjunto de aquarelas o material colhido durante a expedição.” Cf. LEITE, José Nailton; LEITE, Cecília Sayonara G.. Alexandre Rodrigues Ferreira e a formação do pensamento social na Amazônia. Estud. av.,  São Paulo ,  v. 24, n. 68, p. 273-289,    2010 .    
409 ARAÚJO, Renata Malcher. As cidades da Amazónia no século XVIII. Belém, Macapá e Mazagão. Porto: FAUP, 1998, p. 211. 
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Figura 80 - Joaquim José Codina. Prospecto da Cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará, 20 de maio de 1784. Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira.

  
Fonte: Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira, 1792.410 

 
A estreita relação entre o rio e a representação de Belém seria sentida ainda em prospectos 

do final do XIX. Mesmo com os barcos a vapor tomando a e tornando as viagens mais rápidas, a 
visão da cidade a partir da baía do Guajará ainda seria preferida para a produção de panoramas. 

O enquadramento através de um ponto da baía seria empregado por Giuseppe Leone 
Righini, pintor e cenógrafo italiano, instalado em Belém do Pará na segunda metade do século XIX. 
É de sua autoria o raro álbum litográfico de Belém do Pará, intitulado Panorama do Pará em Doze 
Vistas, publicado por Conrad Wiegandt em 1867. Suas pinturas mais conhecidas situam Belém 
como uma próspera cidade no processo do Ciclo da Borracha, período da história econômica 
brasileira que atraiu investimentos e mudanças urbanas para a região norte, especialmente Belém.  

Figura 81 - Joseph Righini, Vista Panorâmica da baía de Belém do Pará. C.1870. óleo sobre tela, 550 x 1644 mm. Acervo particular. 

 Fonte: Sotheby’s411 
 

                                                 
410 Disponível em < http://www.forumlandi.ufpa.br/sites/default/files/desenhos/untitled-1.jpg > Acesso em 12 nov. 2016. 
411 Disponível em: < http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/latin-american-art-n09044/lot.2.html > . Acesso em 13 nov. 2016. 
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Situado cronologicamente entre as duas produções, deste cenário, Burchell faria um extenso 
panorama no ano de 1829; no entanto, até o momento não há registro do paradeiro da obra. Perdido 
entre a viagem de volta a Europa ou nos mais de 30 anos que o naturalista relegou na catalogação de 
suas espécies brasileiras? Sabe-se que Burchell queixava-se da curiosidade brasileira, ao ponto de 
embrulhar seu panorama do Rio de Janeiro412. Teria feito o mesmo com o seu panorama de Belém? 
Apenas o índice remissivo resistiu; sua leitura é válida para apresentar, ao menos mentalmente, como 
seu panorama se dividia, atesta também a atenção aos detalhes e a “familiaridade”413 com que o 
naturalista observava a paisagem: há menção da localização de residências, nomeadas a partir do nome 
de seus proprietários, a localização de igrejas e prédios públicos.  

 Se não há o registro visual de seu panorama da capital da província há, por outro lado, 
representações visuais pouco observadas nos diários de viagens que circularam pela província paraense: 
a indômita floresta dará lugar aos arraiais e cidades ao longo dos rios. 

Antes de enveredar pela produção burchelliana a respeito da paisagem urbana do Grão- Pará 
deve-se notar que, em comparação ao montante produzido nas demais províncias percorridas, o 
número de imagens é expressivamente reduzido. São, ao todo, cinco imagens produzidas a lápis, sem 
presença de aguada ou nanquim. Burchell desprende-se cada vez mais de alguns esquemas 
representativos europeus. 

 Figura 82 - William Burchell. Edificação oficial às margens do Rio Tocantins, 1829. Lápis, 295 x 480 mm.  

 Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 
1981. 

 
                                                 
412 Carta de Burchell à  sra. Burchell (mãe), Rio de Janeiro, junho de 1827, apud MARTINS (2001), p.122. 
413 Burchell residiu em Belém entre junho de 1829 a fevereiro de 1830. Ferrez, 1981, op. cit., p.22. 
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Os rápidos desenhos a lápis não possuem correspondência cromáticas com as luminosas e 
diluídas aguadas cariocas, mas as linhas expressivas continuam a tratar a paisagem e, mais ainda, a 
arquitetura com acuidade. O tratamento para com as representações arquitetônicas ganham, em 
alguns casos, impulsos de categorização. Aos moldes humboldtianos, Burchell categoriza os 
elementos do cenário: nomeia espécies botânicas, aponta distâncias e usos do espaço. 

Humboldt, ao atribuir a autonomia aos artistas-viajantes oitocentistas para a escolha dos 
registros visuais, mudou sensivelmente o estado da arte produzida nas expedições científicas e 
artísticas até o final do século XVIII não mais presos às ordens dadas por botânicos ou chefes de 
expedição sobre o que era necessário reproduzir, o artista em trânsito adquiriu poder diante do que 
reproduzir414. Ganhou importância, a partir da circulação de seus escritos, a preocupação em 
representar a paisagem típica, i.e. a pintura como síntese de um determinado ambiente geográfico; 
para tanto, os elementos enquadrados são meticulosamente escolhidos, cujo conjunto resultar não 
em uma paisagem genérica, a representação visual deve evocar eloquentemente um tipo particular 
de região415. 

As descrições de Humboldt não encontraram paralelo nos escritos científicos à época e, 
entre naturalistas e cientistas como Darwin, suas descrições cientificas embebidas na poesia das 
cores e formas tropicais deitaram raízes e impressões. Diante deste quadro de influência, não nos 
parece difícil supor que Burchell também tenha sido entusiasmado pelo ideário humboldtiano e, 
sob sua influência, Burchell mostrou-se preocupado em atribuir as caractéristicas necessárias para 
que os diferentes métodos construtivos fossem passíveis de reconhecimento: nitidamente recobre 
os edifícios com palha ou sapé, apresenta as soluções do madeiramento visível da cumeeira e o 
esqueleto aparente da taipa. 

Ferrez (1981) acredita que a Figura 82 se trata do Registro de São Francisco de Arroios e 
tenta, ao empregar uma passagem de Cunha Mattos, validar sua hipótese: “Situado em terreno alto 
na margem direita do rio [...] No porto há uma pequena casa de guarda, e no alto no monte, os 
quartéis de guarnição; Capela de N. S. de Nazaré, e as casas dispostas em duas ruas416. 

 A figura em questão é uma das poucas produções de Burchell sem uma legenda, possuindo 
como como elementos identificadores a numeração “n 252” e a data “30-5-1829”. Ferrez, ao 
esbarrar na ausência da mesma (intitula-a então de “Sem identificação alguma”), alinha sua análise 

                                                 
414 DIENER, Pablo; COSTA Maria de Fátima COSTA, A Arte de Viajantes: de documentadores a artistas viajantes. Perspectivas de um novo gênero. REVISTA PORTO ARTE: Porto Alegre, V. 15, Nº 25, novembro/2008, p.77. 
415 ZUBARAN, M. A. . A iconografia de viagem de Hermann Rudolph Wendroth sobre o Rio Grande do Sul oitocentista. Textura (Canoas) , Canoas, RS, v. 6/7, p. 
416 MATTOS, Cunha. Op. cit, p.218. 
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às ferramentas empregadas por Saxl, discípulo de Warburg: a leitura de legendas como chave de 
interpretação da obra. 

Embora a legenda possa ser  válida como mais um elemento de informação417 , não deve 
encerrar a leitura iconográfica, sob o risco de se perder nos “argumentos circulares”418 pois, ao 
afastar a interpretação da obra visual dos meios da história da arte e condicioná-la ao texto, recai-
se na observação da imagem como mera ilustração. Gizburg aponta as limitações da leitura de Saxl, 
pois acredita que: 

O pressuposto mais ou menos consciente dessa postura interpretativa é, naturalmente, a confiança em que as obras de arte, em sentido lato, fornecem uma mina de informações de primeira mão, interpretáveis sem mediações, sobre a mentalidade e a vida afetiva de uma época talvez remota419.  O terceiro nível de Panofsky, ao trazer à tona a análise dos elementos sociais e culturais, 
bem como o contexto histórico, social e cultural inseridos na representação, lança luzes sobre a 
interpretação da obra de arte. Neste caso em específico, pouco revelante é a localização exata da 
edificação, uma vez que o que se pretende observar é a construção de um ideário de paisagem do 
norte como um todo, selecionando, dentre o conjunto de obras burchellianas, aquelas que tratam 
o mesmo tema de maneira semelhante: ao buscar as sensíveis modificações tipológicas e de 
conformação ao longo do trajeto do naturalista, o câmbio de arquitetura e, portanto, o traçado de 
divisões é notado paulatinamente.  

O confronto entre exemplares das quatro províncias visitadas são prova de que, mesmo 
geograficamente instaladas na província de Goiás, muitos núcleos urbanos do norte da província 
guardam largas semelhanças com a tipologia arquitetônica e o modelo de assentamento da 
província do Grão-Pará. Embora pareça clara essa observação, uma vez que a presença de padrões 
construtivos e urbanos não são categoricamente divididos por divisas territoriais, chaves de leitura 
como a de Saxl, a qual Ferrez(1981) muitas vezes se aproxima, mostram-se limitantes. 

A construção com coberturas de material vegetal não seria uma prerrogativa das cidades do 
Norte, embora a cobertura de palha ou sapé seja associada às moradias provisórias ou pioneiras. 
Aroldo de Azevedo (1958) afirma que a cidade de São Paulo:  

Constituía-se de simples aglomerado de modestíssimas habitações de taipa, cobertas de sapé, só começando a aparecer as coberturas de telhas no último quartel do século XVI.  Não havia telhas porque não havia oleiros nem olarias; e como poderia montar-se uma olaria sem que primeiro houvesse bois ou equinos para tirar a almanjarra, que faz girar os cilindros amassadores do barro?. 
                                                 
417 Vide, por exemplo, o emprego deste artifício na leitura relativa à aguada do Corcovado. 
418 GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusão, 1995, op. cit., p. 78. 
419 GINZBURG, Carlo. “De Warburg a E.H. Gombrich: notas sobre um problema de método”. In:_____. Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e História. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.  
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Somente em 1575 apareceu, na vila, o primeiro fabricante de telhas, o qual "em presença de todos disse que ele se queria vir a morar nesta vila e se queria obrigar a fazer telha para se cobrirem as moradas desta vila, por ser coisa para enobrecimento dela e ser muito necessário"... "por rezão (sic)desta vila estar coberta de palha e correr risco por rezão (sic) do fogo" - conforme reza a Ata da Câmara420. 
  

 No entanto, as construções em sapé mostrar-se-iam muito mais “permanentes” que 
Aroldo Azevedo imaginaria. Estas coberturas seriam largamente utilizadas na região norte, parte 
pela herança indígena, parte pela falta de material para o fabrico da telha de barro.  
  

Às margens da baía, em Belém, Burchell também mencionará o emprego do sapé nas 
construções próximas aos atracadouros421 . Em Kidder, o panorama que se via de Belém era 
caracterizado “por um conjunto de paredes caiadas e de tetos vermelhos”422; essas mesmas cores 
predominantes, o branco das conchas ou tabatinga e o vermelho do telhamento cerâmico foi 
corroborado por Bates, quando adentrou a baía de Belém, avistando inúmeros “prédios brancos 
com seus telhados vermelhos”423. Baena, ao fazer o levantamento de atividades comerciais em 
Belém e arredores, destaca a presença de quatro olarias na região, próximas às “ribeiras dos 
subúrbios da cidade”424    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
420 Cf. Mota, Oconiel, p.9 apud  AZEVEDO, Aroldo de. A cidade de São Paulo – Estudos de geografia urbana: os subúrbios paulistanos. v. IV. São Paulo: Editora Nacional, 1958, p. 20. 
421 Burchell escreverá thatch (sapé, em inglês) nas coberturas das maiorias das casas da imagem. 
422 KIDDER, op.cit. p. 264. 
423 BATES, p.12 
424 BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. Ensaio corográfico sobre a Província do Pará. Brasília: Edições do Senado Federal, 2004 [1839], p.188.  
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Figura 83 - William Burchell. Vila de Santana, ao longe, a Igreja das Mercês, 1829. Lápis, 300 x 480 mm.425 

Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 1981 
 

Figura 84 - William Burchell. Vila de Santana, em detalhe, a Igreja das Mercês, 1829. Lápis, originalmente, 300 x 480 mm. 

 Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 
1981. 

 
 

                                                 
425 A imagem encontra-se em melhor resolução no Anexo B desta dissertação. 
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A perspectiva proposta por Burchell em seu desenho, ao contrário da maioria das outras 
representações da Igreja das Mercês, representa uma das laterais e não sua fachada frontal. Este 
artifício é comum na sua produção, como se observa na Igreja de Jesus, Maria e José, em Santos 
(Figura ). Aproxima-se, pois, muito mais dos schemas românticos do que da escola neoclássica e das 
demais produções artísticas viajantes imersos no estilo clássico. Burchell dá especial atenção à 
atividade do atracadouro em primeiro plano. Observa-se a torre sineira e parte do frontão da igreja, 
a qual o geógrafo e militar português António Ladislau Monteiro Baena atribui as irmandades de 
pardos, negros e levantada em “boa taipa de pilão”426 

Belém, em 1839, data da obra Ensaio corográfico sobre a Província do Pará, de 1839, de Baena, 
possuía, ao todo 14 igrejas e capelas. Ao esforço de escrever um panorama econômico e político 
paraense, Baena descreveu a capital da província sob os mais diversos enfoques, dentre eles, a 
configuração dos assentamentos urbanos. A respeito das descrições da cidade, o autor confere 
importância aos edifícios religiosos que, no entanto, passavam por mudanças em seu uso: muitas 
irmandades já haviam voltado à Europa 427  e os prédios, agora vazios, eram absorvidos pela 
municipalidade e utilizados para fins diversos: 

 No Convento das Mercês a maior parte do primeiro pavimento é ocupada pela Alfândega e Mesa da Estiva, sendo a antiga sacristia onde existe a mesa grande; e no segundo pavimento da banda do mar está a Casa da Praça do Comércio [...] e no mesmo pavimento está também aquartelado o Batalhão de Caçadores nº16428. 
 

 Dentre os seis conventos existentes em Belém do século XIX, Burchell se detém, ao que parece, 
em um deles. Seria o convento de São José, fora da cidade? O itinerário de Burchell dá poucas 
pistas a respeito dos locais percorridos em Belém429. O mesmo complexo apresentado na Figura 
85 é o mesmo observado, sob outro ângulo, na Figura 86. 
 Poucas são as representações pictóricas produzidas por Burchell a respeito do interior de 
edificações no Brasil, salvo a produzida no interior da casa goiana, a Figura 86 mostra a edificação 
sob uma perspectiva inusitada em seu sketchbook.  

                                                 
426 BAENA, 2004, p.189. 
427 Algumas expulsas, como os jesuítas, em 1760 e outras, ao verem seus bens sequestrados pelo Aviso de Martinho de Mello e Castro, ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha, em 1794, voltaram ao Maranhão. 
428 BAENA, op. cit., p.192. 
429 A última data encontrada em seu caderno de campo é 23 Mar. 1828, época em que ainda estava em Goiás. A partir desta data, há apenas os locais visitados e, mesmo, assim, quando em Belém, poucas entradas são observadas. Cf.SMITH, Lyman B.; SMITH, Ruth B. Itinerary of William John Burchell in Brazil 1825-30. Phytologia, v. 14, 1966-67p. 492-506. Disponível em : < http://www.biodiversitylibrary.org/item/51598#page/1/mode/1up> Acesso em 03 nov. 2016. 
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Figura 85 - William Burchell, Igreja e convento, 1829. Lápis, 340 x 505 mm.430 

 
Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-

1829, 1981. 
 

  
Figura 86 - William Burchell, Interior do convento, Pará. Grafite sobre papel, c.1829. 

 Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 
1981. 

                                                 
430 A imagem encontra-se em melhor resolução no Anexo C desta dissertação. 
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A penúltima prancha do caderno de Burchell retrata a larga varanda que rodeia o convento 

anexo à Igreja das Mercês, na vila de Santana. O ponto de fuga situa-se ao final do corredor, levando 
o olhar do observador para o fundo da tela, convidando-o a percorrer o longo corredor. Observa-
se o apuro do trabalho da madeira, nas ombreiras, cunhais, pilares e nos caibros trabalhado em 
cachorras que Burchell deseja passar ao espectador da obra. Uma vez mais as figuras humanas são 
empregadas muito mais para garantir a escala e a mostrar que as subtrações da meia-parede 
serviriam às vezes de bancos do que indicativas da presença e de tipos humanos.  Nesta estrutura 
observa a ausência do galbo do contrafeito, tão recorrente nas províncias do sul, indicando que seu 
uso não fora percebido pelo mesmo durante seu trajeto pelo norte do Império.  

A obra do botânico apresenta-nos um olhar apurado para a configuração urbana colonial, 
sua matriz e suas variáveis. Em um corpus iconográfico no qual a maioria das representações relativas 
à paisagem urbana do norte se atém à reproduzir a tipologia da construção indígena, Burchell 
demonstra sensibilidade para perceber as mudanças das tipologias e dos materiais construtivos ao 
longo do trajeto. 
  Figura 87 - William Burchell, vista de Belém do Para, 1829. Lápis, 300 x 480 mm. 431 

 

                                                 
431 A imagem encontra-se em melhor resolução no Anexo D desta dissertação. 
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Fonte: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825-1829, 
1981. 

   Burchell guardou, ao que parece, as maiores surpresas para as últimas páginas de seu caderno. Se o 
interior de edificações são temas raros em sua produção brasileira, o mesmo pode-se dizer a 
respeito do protagonismo da paisagem natural. Se a busca pelo teor urbano na última prancha do 
sketchbook do artista condicionar-se a rastrear as edificações ou a conformação citadina, pouco 
poderá ser ressaltado no esboço tomado a partir da Ilha das Onças.432 Entretanto, tal como Chartier 
aponta, não estariam os dados marginais indicando-nos outras leituras para a aparente 
representação de uma paisagem natural, na qual a indômita floresta amazônica apresenta-se em 
primeiro plano? Se observado no contexto maior, em conjunto com as outras representações da 
paisagem brasileira, poucas vezes o viajante retrataria a vegetação em evidência, deixando as 
representações taxonômicas para os desenhos de botânica. Mesmo nessa produção científica,   o 
objeto a ser retratado é apresentado isolado,  em dissonância aos célebres estudos no qual a 
vegetação ou a espécie animal é posicionada em seu habitat natural.  Distancia-se, pois da opinião 
de Ferrez (1981), para o qual Burchell teria como tema primeiro a natureza, “dispensando vistas 
urbanas e apresentando diminutas figuras humanas”; esta assertiva é seguida de perto por autores 
como Bethell (2010) e Belluzzo (1994).  

O tronco da árvore não é uma barreira para linha do horizonte no plano de fundo, sua 
transparência, incluso, orienta nosso olhar para o fundo do desenho: as coordenadas geográficas 
marcam a posição de um aglomerado de formas em um claro sinal de núcleo urbano, pois torres 
de igrejas despontam no horizonte: Belém está há poucos quilômetros do local de observação. 
Desta vez, Burchell não representa a baía da Guanabara e suas plácidas águas, a porção de água há 
pouco correspondia ao caudaloso rio Tocantins. Para além de seu comprimento, a cidade avista-se 
ao longe, criando-se a expectativa de que, logo mais, será desvelada por completo. O meio para se 
chegar ao núcleo habitado se mostra na porção inferior à direita do desenho, uma falua corta o 
espelho d’água, na iminência de que em pouco tempo alcance a outra margem.   

O primeiro plano, que poderia apresentar imponentes sumaúmas (Ceiba pentandra) ou 
angelins (Hymenolobium petraeum), árvores nativas recorrentes nas representações viajantes da região, 
está coberto por árvores delgadas de médio porte, uma escolha intrigante por se opor ao destaque  
do motivo da indômita floresta amazônica tão comum. Outros desenhos do botânico aqui não 
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apresentados, trazem poucas representações da vegetação, muito mais nos informam sobre os 
caminhos ou os meios de locomoção (as faluas e os barcos, neste trecho da viagem), comuns neste 
tipo de narrativa iconográfica (na tentativa de evidenciar a intrepidez dos naturalistas), mas que não 
tomam o lugar de importância da iconografia relativa à mata brasileira433. 

No material descoberto por Alberto Rangel no castelo de Highcliffe, nada foi encontrado 
a respeito dos desenhos do panorama da cidade de Belém, salvo o índice remissivo,  oito páginas 
destinadas a apresentar os 128 pontos da cidade que foram relatados. A mesma quantidade de 
páginas, oito, foi empregada no panorama circular do Rio de Janeiro, o que aponta a possbilidade 
deste seguir as mesmas dimensões do desenho carioca. Certo é que a leitura do índice informa dois 
pontos principais: o primeiro é que, diferente de outros panoramas tomados a partir de embarcação 
no mar (tal como o apresentado na obra de Daniel Kidder. Burchell certamente teve como ponto 
de observação alguma elevação no interior da cidade 434 . Os pontos colaterais – cada folha 
corresponde a uma direção- estão todos preenchidos com edificações. Chega-se então a outra 
hipótese, a de que o panorama, tal como o do Rio de Janeiro, era de natureza circular: a partir da 
revolução do ponto de visão em 360°, destoando, pois, de panoramas como o apresentado por 
Daniel Kidder: 

 
Figura 88 - Daniel Kidder, "Pará". Litogravura incluída na obra Reminiscências de Viagens e Permanências no Brasil [1839]. 

 
Fonte: KIDDER, 1980. 

 

                                                 
433 Embora não tenha sido o foco do presente trabalho, há de se evidenciar a importância desta iconografia relativa à floresta brasileira que, em muitos casos (se não, em sua maioria), era a protagonista destas imagens, até mais do que os próprios núcleos urbanos, dependendo das intenções destas viagens.   
434 Elevação geográfica ou a altura necessária, como a torre de uma igreja. 
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Segundo Luciana Martins (2001), Burchell pretendia ter os panoramas do Rio de Janeiro e 
de Belém transformados em gravuras e panoramas435. Não se sabe por que o viajante não realizou 
tal feito, em relação ao panorama de Belém. As pranchas relativas à viagem ao Brasil terminam 
precisamente na convergência destes elementos: as águas do rio, a vegetação tropical e a expectativa 
da cidade. Belém não nos parece longe e, no entanto, até o presente momento, a visão que Burchell 
possuía da cidade se mantém suspensa em brumas. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
435 MARTINS, 2001, op. cit., p.123. 
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Arte e natureza nunca são tão frias nem tão polidas quanto um espelho. A natureza refletida na arte reproduz sempre o próprio espírito do artista, suas predileções, seus prazeres e, portanto, seu estado de ânimo.436 Ernt Gombrich, A História da Arte, 1999.  

 
As rápidas mudanças sociais, políticas e econômicas que iniciaram marcha na Europa do 

século XIX levaram a uma reflexão maior sobre a necessidade de criar suportes capazes de registrá-
las de forma “imparcial”, rápido437 o suficiente para dar conta desses processos céleres. Ainda. no 
primeiro quartel do século, o campo das artes conheceria um dispositivo que revolucionaria a 
maneira de representar a realidade: a fotografia. Oriundos do meio acadêmico inglês, inúmeros 
foram os artistas que, ao abaixaram seus pinceis e juntarem-se à multidão extasiada pela nova 
expressão, auxiliaram a revestir o processo mecânico com seus primeiros ares artísticos. Não seriam 
poucos os pintores e críticos de arte que, ao exemplo do francês Paul Delaroche ao pousarem seus 
olhos no daguerreotipo, afirmariam que a pintura estava morta. Outros, como Ruskin, diriam que 
a natureza, vista por este “espelho mágico” seria refletida em toda a sua verdade, ingênua e triste438. 

Neste contexto de premonitórias mortes e eminentes coroações, ilumina-se a figura de um 
antigo acadêmico inglês que, ao meditar sobre a nova tecnologia, detectou que a ciência, ao final, 
produziu uma “arte rival” àquela em voga.439 Não se sabe se a sentença proferida pelo acadêmico 
foi fruto de uma meditação profunda ou uma expressão proferida no calor do momento. Contudo, 
parece plausível que essa citação tenha sido formada em meio às profusas cópias estatuárias e 
arquitetônicas gregas da sala de Estudos Clássicos na Royal Academy sob sua responsabilidade e em 
seus alunos que incansavelmente copiavam suas graciosas linhas, a epítome da realidade na 
                                                 
436 GOMBRICH. E. H. O espelho da natureza: Holanda, século XVII. In: A História da Arte. Tradução de Álvaro Cabral; 16ª. Edição. Rio de Janeiro. LTC, 1999, p.430. 
437 Deve-se destacar que o período mencionado (década de 1850) inseria-se na época dos negativos em vidro de colódio úmido, que diferente da tecnologia anterior (o daguerreotipo), já permitia fotografias com exposição inferior às primeiras tentativas, que ultrapassavam horas.  
438 CLOWNEY, Paul. Take my picture: Leave my soul. Third Way, Londres, v. 11, n. 10, p.18-19, out. 1988. Mensal. Disponível em: <https://goo.gl/C3qD0o>. Acesso em: 21 mar. 2016. 
439 Ao traduzirmos o trocadilho, perde-se sua espiritualidade: Landseer utiliza-se do jogo de palavras “foe-to-graphic-art” 
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representação do humano.  O famoso trocadilho é lugar-comum nos escritos sobre a recepção do 
meio artístico à fotografia no século XIX e talvez seja sua obra mais conhecida.440 

 Ofuscado pela fama de seus familiares mais ilustres, a figura quase esquecida do artista já 
o era inclusive à época em que proferiu a famosa citação: Conhecido muito mais por suas 
espirituosas anedotas do que por seus trabalhos como pintor, o idoso professor Charles Landseer 
deveria observar a fotografia como uma pálida tentativa de transmitir a realidade: o difuso véu sépio 
com que o daguerreotipo cobria o objeto a ser representado daria conta de apreender as várias 
nuances de tons com que a natureza e as ações humanas tingiam a paisagem? O comentário do 
professor, embora se queira jocoso, guarda em si muito das primeiras inquietações que acometiam 
os artistas acadêmicos quanto ao destino da pintura como única representação fiel da realidade.  

A atuação de Landseer como pintor usufruiu de certa admiração em meio ao público das 
exposições441 promovidas pelas diversas instituições artísticas inglesas, sem, no entanto, obter o 
mesmo êxito em relação à crítica especializada. Sua obra jamais alcançou, por exemplo,  a fama da 
produção de seu irmão Edwin Landseer, aclamada pelo drama impresso na riqueza temática a qual 
se debruçou. Charles Landseer, por outro lado, seria reconhecido, inclusive pelos próprios críticos 
de arte à época,  pela excelência compositiva dos seus quadros e pelo pleno domínio das técnicas 
da pintura à óleo.442  

Sob o pseudônimo de Michael Angelo Titmarsh, o romancista inglês William Makepeace 
Thackeray443 ficaria conhecido como um dos principais críticos de arte da era vitoriana. Em um de 
seus ensaios mais ácidos, as críticas à obra de Landseer servem como Primeiro Ato de uma série 
de julgamentos a outros artistas. Decerto, deve-se observar suas críticas tendo conhecimento de 
que Thackeray era um feroz crítico da pintura academicista, a qual sua expressão máxima dava-se 
nas Exposições da Royal Academy.444 
 
                                                 
440 Frith (2013) comenta a respeito de Landseer que o mesmo era “melhor em trocadilhos do que em imagens (FRITH, 2003, p.149). 
441 As exposições da obra landseeriana não ficaram restritas às Exposições de Inverno e de Verão da Royal Academy, a partir do século XIX, outras instituições surgiram na esteira da Royal, como a British Institution, a Society of British Artists, dentre outras.  
442 Cf. STRACHAN, Edward; BOLTON, Roy. Russia and Europe in the Nineteenth Century. Sphinx Fine Art: Londres, 2008, p.34. 
443 William Makepeace Thackeray ( 1811 - 1863) foi um romancista Inglês do século XIX, famoso por suas obras de cunho satírico, cujas linhas dão-nos um rico panorama da sociedade inglesa oitocentista. Sua Magnum opus é o romance Vanity Fair (Feira das Vaidades), publicado em 1848.  
444  Contudo,um entusiasta de mostras “menos acadêmicas”, exposições promovidas por entidades alternativas, como a Nova Sociedade dos Artistas Aquarelistas: “[...] New Society of Water-colour Painters has grown to be quite as handsome and agreeable as that of its mamma, the old society in Pall Mall East.[...] Cf. THACKERAY, William Makepeace [sob O Pseudônimo de Michael Angelo Titmarsh]. May Gambols; or Titmarsh in the Picture Gallery. Fraser's, Londres, v. , n. 1, p.700-716, jun. 1844. Disponível em: < https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=WfcMMfpuoicC&pg=GBS.PA714 >. Acesso em: 21 mar. 2016, p.715. 



186  

 

Figura 89 - Charles Landseer. The Return of the Dove to the Ark. óleo sobre tela, 137 x 182 cm. 1844.   

 Fonte: goldenagepaintings.blogspot.com. Acesso em 28 abr. 2016. 

Figura 90 - Charles Landseer. Nell Gwynn at the Tavern. Óleo sobre tela, 103 x 127.6 cm. c.1840. Walter Art Galley  

 Fonte: http://artuk.org/discover/artworks/nell-gwynn-at-the-tavern-98883. Acesso em: 31. Mar. 2016.  
As críticas – estas, vastas-  e comedidos elogios seguiriam ao longo de sua vida profissional.  

As criticas não são de todo infundadas, uma vez que era inegável a eleição de Landseer por temas 
em voga, como a pintura de gênero e de história; era, sobretudo, um artista vitoriano voltado aos 
seguros motes, aqueles facilmente fruídos pelo público: 

[...]O pecador [ Landseer] tem dito a si mesmo "O público britânico gosta de cenas domésticas. Eles não querem nada além das cenas domésticas. Vou dar-lhes uma, e de um novo tipo. Suponhamos que eu pinte um quadro que deva ser um sucesso. Minha obra deverá suscitar todo o tipo de interesse. Ela deve interessar ao público religioso, deve interessar ao público doméstico, deve interessar ao amador pela esperteza desta pintura, deve interessar meninos e meninas, para tanto, apresentarei uma infinidade  de animais: camelos, macacos, elefantes e cacatuas; deve interessar sentimentais jovens senhoras, para tanto, tomarei cuidado em destinar um detalhe da cena para elas. Em outras palavras, tomarei a cidade de súbito445.  Isto é o que eu penso que estava se passando na alma pecadora do irmão Charles Landseer quando o mesmo concebeu e executou sua tela A Arca de Noé de um Ponto de Vista Doméstico”446 
Sem elementos distintivos que o fizessem destacar de outros tantos pintores 

contemporâneos, mas imbuído desta segura excelência técnica 447 , em 1851, aos 52 anos, foi 
contratado pela Royal Academy como “guardião”448 da Antique School. Ocupar o cargo de guardião 
da Royal na Inglaterra do XIX significava ter em mãos a direção das Escolas; na cadeira hierárquica 
                                                 
445 No original “I will take the town by storm”, expressão que significa a conquista de uma audiência, situação ou território de forma inesperada, usada à época (segunda metada dos 1800), como uma versão abrandada da expressão original, esta de cunho militar “tomar de assalto”.   Cf. Cambridge Dictionary of American Idioms. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.  A expressão usada pelo autor também faz menção a uma das características da pintura romântica, as cenas tempestuosas marítimas e ao próprio dilúvio da história de Noé.  
446 THACKERAY, 1844,  p.701. 
447 O mesmo Thackeray, sob o pseudônimo de Titmarsh, elogiará a performance técnica do pintor.  
448 No original em inglês, “keeper”. 
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da associação a posição situa-se abaixo apenas do presidente, do conselho e do secretário da 
instituição. O “Instrumento de Fundação da Royal Academy” dá-nos indicações dos requisitos 
necessários:  

“[...] um pintor capacitado em temas históricos, um escultor ou outro artista, devidamente qualificado [...] freqüentar regularmente as Escolas de Desenho durante as sessões dos estudantes no intuito de manter a ordem entre eles, e dar-lhes conselhos e instruções necessárias [...] Ele deve participar das Exposições, auxiliar na disposição das obras e estar constantemente presente para preservar a ordem e o decoro [...]  ele deve ter um apartamento conveniente atribuído a ele na Royal Academy, onde ele deve residir constantemente, e deve continuar enquanto aprazer o Rei."449 
 

Landseer preenchia os requisitos para a contratação, uma vez que não haviam dúvidas sobre 
suas habilidades. Sua sua indicação aos membros da Royal provavelmente, no entanto, deveu-se 
por um motivo menos digno: à esta altura, seu irmão Edwin gozava de enorme prestígio no meio 
acadêmico, sobremodo nos círculos do corpo docente e administrativo da instituição.450 O pintor 
George Dunlop Leslie foi uma das vozes que, erguidas quando da notícia da nomeação, 
vocalizaram o que já era sussurrado pelos círculos artísticos britânicos: 

A Academia ultimamente nomeou um novo guardião, uma vez que o vice Jones se aposentou e selecionou Charles Landseer para o posto (um irmão de "Landseer"451 mas tão parecido como ele do que eu com Hércules) de fato, é uma das mais lamentáveis mediocridades das quais a Academia pode se gabar e o público reclamar.452 
 

Sua posição como guardião colocava-o na posição de responsável pela admissão anual dos 
novos alunos; o que significa que, antes da sabatina promovida pelo Conselho , Landseer separava 
os jovens que possuíam as habilidades necessárias para ingressar daqueles que as aptidões não 
encaixavam-se nas diretrizes propostas pela academia. Estas habilidades que a Academia buscava, 
no entanto, não sofreram grandes mudanças desde à época em que Landseer entrara como aluno. 
                                                 
449 No original e sem cortes: "[...] There shall be a Keeper of the Royal Academy, elected by ballot, from amongst the Academicians; he shall be an able painter of History, sculptor, or other Artist, properly qualified.  His business shall be to keep the Royal Academy, with the Models, Casts, Books, and other moveables[sic] belonging there to; to attend regularly the Schools of Design during the sittings of the students, to preserve order among them, and to give them such advice and instruction as they require; he shall have the immediate direction of all the servants of the Academy, shall regulate all things relating to the Schools, and with the assistance of the Visitors, provide the living Models, etc.  He shall attend at the exhibition, assist in disposing the performances, and be constantly at hand to preserve order and decorum.  His sallary[sic] shall be one hundred pounds a year; he shall have a convenient apartment allotted him in the Royal Academy, where he shall constantly reside; and he shall continue in office during the King's pleasure." In: . Agradeço uma vez mais ao Departamento de Coleções da Royal Academy, na pessoa de Karine Sarant-Hawkins por disponibilizar o “Instrumento de Fundação da Royal Academy”. Mesmo que as atribuições ao cargo de guardião tenham sofrido mudanças ao longo do tempo, os principais encargos permaneceram inalterados.   
450 LESLIE, George Dunlop. The Inner Life of the Royal Academy. Londres: Forgotten Books, 2013. [1914]. Disponível em: <http://www.forgottenbooks.com/books/The_Inner_Life_of_the_Royal_Academy_1000241103 > Acesso em: 20 jan. 2016, p.24. 
451 Usualmente, Edwin Landseer é também reconhecido apenas pelo sobrenome, “Landseer”. 
452 LESLIE, op. cit. 
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5.1 Landseer e os preparativos para a viagem: formação e o início da viagem ao Brasil  

A família Landseer vivia confortavelmente no importante endereço da Rua Queen Anne, 
n71, localizada no distrito de Marylebone, reduto de proeminentes artistas; Turner, em 1812,  
escolhera a rua para abrigar sua residência e seu local de trabalho. A vocação do logradouro para o 
abrigo da classe artística era reconhecida: em 1770, Richard Cumberland escreveu em sua casa a 
obra West Indian.453 A localização da rua dá-nos pista, inclusive, da situação financeira da família, 
que vivia em um reduto da alta classe londrina454.  

Os filhos do renomado arqueólogo e gravador John Landseer e da dona de casa Jane 
Potts,455 foram todos inclinados – naturalmente ou tutorados sob influência do pai -  às artes: 
Thomas Landseer (1795 - 1873) tornou-se um relativamente conhecido gravurista, seguido por 
Jessica Landseer (1807 - 1880), pintora e gravurista; destacou-se dentre os membros da família 
Edwin Landseer (1802 - 1873), um conhecido pintor da era vitoriana inglesa. 

Nascido em 1799, o segundo filho do casal, Charles Landseer, também incorporou a vida 
artística desde cedo. Suas primeiras incursões aos crayons e ao carvão foram realizadas sob forte 
escrutínio paterno. A trajetória de um rapaz com inclinações para as artes seguia um roteiro já 
trilhado que poucas vezes encontrava desvios: na Londres do início do século XIX, todos os 
esboços e riscos tinham por objetivo desenhar um caminho que, ao final, ultrapassasse os portões 
da renomada Royal Academy School of Arts (Academia Real Inglesa)456.  

O artista Benjamin Haydon457 foi escolhido pelo pai, John Landseer, para guiar seus dois 
filhos mais velhos, Charles, de 16 anos e  Thomas, com 20 anos, em um período preparatório para 
o exame da Royal Academy.458 O domínio do tema de figuras humanas foi sempre o desejo do pai 
para a carreira de Charles Landseer e também integrava os anseios nutridos por Haydon em relação 

                                                 
453 WALFORD, Edward. "Oxford Street and its northern tributaries: Part 2 of 2." Old and New London: Volume 4. Londres: Cassell, Petter & Galpin, 1878, p.441-467. Disponível em:< http://www.british-history.ac.uk/old-new-london/vol4/pp441-467 >. Acesso em: 03 abr. 2016. 
454 o Duque de Chandos mantinha uma mansão ao final da mesma.  
455 Incluso Jane Potts (mais tarde, Sra. John Landseer) teria ligações com a classe artística: quando jovem, participara da composição de um quadro a óleo do artista Joshua Reynolds, denominado The Cottagers (1788). Cf. ENCYCLOPEDIA Britannica. 11. ed. Londres, Nova York: Horace Everett Hooper, 1911. Disponível em: <http://www.theodora.com/encyclopedia/l/sir_edwin_henry_landseer.html>. Acesso em: 03 abr. 2016. 
456 Neste trabalho optou-se por utilizar o nome da instituição – bem como de outras-  em sua língua original: A Royal Academy School of Arts, inclusive será muitas vezes citada apenas como “Royal Academy”, maneira comumente utilizada nos escritos da época. 
457  Leslie Bethell e Alberto Rangel consideram-no  o “Delacroix britânico”.  BETHELL, Leslie. Charles Landseer: Desenhos e aquarelas de Portugal e do Brasil. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 11 jun. 2011. Palestra.   
458 O'KEEFFE, Paul. A Genius for Failure: The Life of Benjamin Robert Haydon. Londres: Bodley Head, 2009. 
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ao aprendizado de seus pupilos459: Em sua metodologia proposta, a acurada representação da figura 
humana, nos moldes clássicos, era a pedra fundamental para a formação destes jovens selecionados 
em renomados pintores.  

andseer passou então os dois anos seguintes dividido na representação do tíbio mármore e 
da frieza das peças anatômicas dissecadas. Ao longo do verão de 1815, debruçou-se na tarefa de 
realizar inúmeras cópias em tamanho real das obras de Rafael e, impelido por Haydon, passou o 
restante do ano no “Teatro de Anatomia” de Sir Charles Bell460, dissecando músculos e deles 
tomando esboços em giz vermelho, preto e branco, por horas a fio, em condições, muitas vezes, 
insalubres (Figura 91 e Figura 92).461  

Obra recém adquirida pelo Museu Britânico, após uma controversa aquisição por parte de 
Thomas Bruce, sétimo conde de Elgin, a coleção de esculturas de mármore gregas que faziam parte 
originalmente do templo do Parthenon462, era matéria de curiosidade e fascínio perante o público 
e os artistas da época. Inúmeros foram os artistas que –com mais ou menos sucesso- reproduziram 
a obra de Phidias em produtos de natureza diversa.  

Landseer e outro pupilo de Haydon, William Bewick, foram incubidos também, pelo 
mestre, de realizar reproduções de seções da peça; aglutinados ao grafite e carvão depositados no 
papel, os jovens externam as habilidades na representação do corpo humano,463 o resultado veio 
rapidamente: Goethe, impressionado pelos desenhos, adquire-os e o expõem em sua casa de verão, 
o que demonstra o potencial artístico do jovem. 
 
  

                                                 
459 Haydon teria, ao longo de sua tumultuada vida acadêmica, inúmeros outros pupilos, dentre eles o renomado gravador William Harvey. 
460 Sir Charles Bell (12 de novembro de 1774 - 28 de abril de 1842) foi um cirurgião, anatomista, neurologista escocês. Conhecido por descobrir a diferença entre nervos sensoriais e nervos motores na medula espinhal, possuiu uma escola privada de cirurgia e anatomia. Cf. Kazi, Rehan; Rhys-Evans, P. "Sir Charles Bell: The artist who went to the roots!." Journal of Postgraduate Medicine. Medknow Publications and Media Pvt. Ltd. 2004. HighBeam.  Disponível em:  <https://www.highbeam.com>. Acesso em: 22 abr. 2016. 
461 O’Keeffe, 2009, p.170. 
462 À época, o conjunto era denominado de “Mármores de Elgin”, referência ao título do conde que o transladou em 1801 para a Inglaterra. A controvérsia deu-se por que, se em setores da elite intelectual inglesa o feito foi observado com olhares de deleite e orgulho inconteste, noutro, cabeceado por Lord Byron, a atitude fora vista como uma pilhagem do acervo das ruínas gregas.  
463 O’Keeffe, 2009, p. 171. 
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Figura 91 - Charles Landseer, Desenho Anatômico ou 'an écorché torso'. 1818. Giz sobre papel.  Notas sobre músculos e ligamentos. 

 Fonte: http://www.britishmuseum.org  

Figura 92 - Charles Landseer, Desenho Anatômico 1818. Giz sobre papel.  

 Fonte: http://www.britishmuseum.org   
Os esforços do aluno de Haydon surtiram efeito. Premiado com a paleta de prata da Royal 

Society of Arts pelo desenho de "Laocoonte" em 1815464, Landseer, no ano seguinte, foi admitido 
como aluno. Dentre os seus professores,  tomou aulas com Henry Fuseli, preceptor da Royal.465 
Não há, no entanto, maiores informações a repeito da relação de Landseer e seu professor; o 
caminho mais fácil para traçar a influência do preceptor na arte do aluno seria observar o que os 
trabalhos posteriores de Landseer transparecem-nos: a correção de sua habilidade de luz e sombra; 
se ourvirmos Warburg nos dizer “que se pode ouvir vozes humanas articuladas”466 em documentos 
como pinturas, podemos arriscar imergir para além da superfície da tela; em seu cerne, não se 
ouvem apenas os sons das escolhas do artista, as camadas de influências são trazidas à tona.  

Se em um primeiro momento, a passional e sombria atmosfera fuseliana pouco lembra as 
domesticadas e academicistas cenas de Landseer, aspectos mais secundários da obra de Fuseli são 
claramente observados:  admirador das obras gregas clássicas e da obra shakespeariana, Fuseli 
atravessa o tema da literatura tumultuosamente467, eleições caras ao trabalho de Landseer, que 
volveu sua atenção para a precisão histórica dos acessórios e detalhes em suas pinturas468. Se 
lançarmos luzes nas sombrias telas de Fuseli, observaremos também a destreza com que emprega 

                                                 
464 NICHOLSON, PETER, CORNELIUS VARLEY, and HAMILTON FULTON. “PAPERS IN POLITE ARTS”. Transactions of the Society, Instituted at London, for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce 33, 1815, p. 23. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/i40060577. Acesso em 18 abr. 2016. 
465 Cf. FUSELI, Henry. The Life and Writings of Henry Fuseli. Londres:  H. Colburn and R. Bentley, 1831. 
466 Ginzburg, Carlo. Mitos, emblemas e sinais. Morfologia e História. São Paulo: Companhia das letras, 1989, p.45. 
467 São, inclusive, conhecidas as obras integrantes de uma série dedicada à peça de Macbeth.  
468 SANDBY, William. The history of the Royal Academy of Arts from its foundation in 1768 to the present time: With biographical notices of all the members 2. Londres: Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1862, p. 176. 
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as nuances tonais (Figura 93), certamente apreendidos por Landseer, (Figura 94) que pelo emprego 
satisfatório das cores foi alvo de constantes elogios.469  
 

Figura 93 - Henry Fuseli Huon and Amanda with The Dead Alphonso 1804–5 óleo sobre tela, 60 x 44 cm Lent from The Barrett Collection, Dallas, Estados Unidos. 

 Fonte: www.tate.org.uk 

Figura 94 - Charles Landseer, A Scene from Walter Scott's 'The Talisman'. c.1840–1860 óleo sobre tela, 102.1 x 127.3 cm Collection: Sunderland Museum & Winter Gardens, Reino Unido. 

 Fonte: Sunderland Museum & Winter Gardens 
 

Sua inclinação para os temas da literatura e história não foram prerrogativas de seu tempo 
na Royal, já se observava em seus trabalhos de juventude e ligações pessoais que fará ao longo de 
sua vida. Landseer participou durante seus primeiros anos na vida adulta do clube intitulado The 
Mulberries (as amoras, em português) 470 , grupo de artistas que, mensalmente, reuniam-se para 
apresentação de gravuras e pinturas, encenações, cujos temas giravam em torno da obra de William 
Shakespeare. 471  

                                                 
469 SANDBY, 1862, p.176. 
470  TIMBS, John. English Eccentrics and Eccentricities. Londres: Chatto & Windus, 1898. Disponível em: <https://www.mirrorservice.org/sites/gutenberg.org/5/0/4/3/50439/50439-h/50439-h.htm>. Acesso em: 18 abr. 2016, p.409. Outros proeminentes membros seriam Charles Dickens e Edward Chatfield. 
471 A amoreira e seu fruto, são temas recorrentes no universo Shakesperiano: em uma das cenas de maior tensão da peça Coriolano, Volúmnia, mãe do personagem-título, instrui o filho à, perante os inimigos, inclinar à fronte “[...]tão humilde [...] como a amora madura que mal pode ser tocada”. SHAKESPEARE, William. Coriolano. Tradução de Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. Na era Vitoriana, o uso da Linguagem das Flores, um código em que cada planta possuía um significado correspondente, intensificou-se, foi amplamente utilizado em meio à sociedade inglesa e, certamente, os membros do clube deviam conhece-la. O simbolismo das plantas foi amplamente utilizado nas artes em geral, como nas pinturas românticas. O significado da amoreira nos dicionários da época é recorrente: se branca: “sabedoria”, caso seja da espécie preta “eu não deveria sobreviver à você”. Ambas as interpretações já predizem muito dos conceitos românticos que deviam perpetrar por entre este grupo de jovens. Cf. BURKE, L. The Illustrated Language of Flowers. Londres: G. Routtledge. Disponível em: <https://archive.org/details/illustratedlang00burkgoog. > Acesso em: 18 abr. 2016. Um de seus vizinhos na Quenn Anne St. Seria o renomado Edmond Malone, conhecido por ser o editor das obras de Shakespeare; Cf. Walford, Edward. "Oxford Street and its northern tributaries: Part 2 of 2." Old and New London: Volume 4. Londres: Cassell, Petter & Galpin, 1878, p.441-467. Disponível em:< http://www.british-history.ac.uk/old-new-london/vol4/pp441-467 >. Acesso em: 03 abr. 2016. 
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A apropriação de elementos caros ao universo shakespeariano foi uma constante nas 
pinturas, críticas e romances vitorianos, importantes nos esforços de formação da cultura 
oitocentista472. A recorrência das representações pictóricas cujos temas são extraídos do campo 
literário não seria uma prerrogativa da obra do Bardo de Avon: A categoria da pintura histórica473 
ocuparia lugar privilegiado na hierarquia de gêneros desta expressão artística desde o século 
XVIII474 e, particularmente a partir do início do século XIX, retomará fortemente  demonstram 
quão profundamente pintores, atores, diretores e críticos influenciaram-se mutuamente. Landseer, 
como produto do período que vivenciava,  representou pictoricamente passagens das obras de 
autores como Cervantes e Laurence Sterne, mas não ficaria afastado do campo gravitacional das 
passagens da mitologia grega: uma de suas telas iniciais como aluno da Royal, teria como tema a 
lenda de Prometeu: “The delivery of Prometheus”, seria, na verdade, exibida na  mostra de inverno da 
British Institution for Promoting Fine Arts, em 1822. As críticas que seriam destinadas à pintura 
descreveram o jovem pintor como um “artista promissor” de “hábil performance.”475 

Propõem-se, neste instante, pausarmos a história de Landseer, para entendermos a 
importância de seus estudos na Royal para o amadurecimento de suas habilidades de pintor. Faz-se 
necessário traçar alguns apontamentos sobre as Academias de Arte, especialmente àquela em que 
o pintor obteve suas lições a respeito de pintura.  
 
5.1.1 A Royal Academy  

Em uma noite de inverno de 1769, cerca de trinta dos maiores artistas que trabalhavam na 
Inglaterra, de nacionalidades distintas mas que haviam escolhido Londres como residência, 
reuniram-se em torno de um propósito comum:476 
                                                 
472 Cf. MARSHALL, Gail. Shakespeare in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 
473 Alguns autores apontam a existência de uma subdivisão no gênero de “history painting”: Pinturas históricas geralmente retratam um momento em uma história narrativa, ao invés de um assunto específico e estático, como em um retrato. A partir do século XIX, obras de cenas de história em um sentido estrito (excluindo temas religiosos, mitológicos e alegóricos) são incluídas na categoria de “historical painting” e as demais, são englobadas no termo mais amplo. Contudo esta categorização não é unânime e gera controvérsias, não tendo, por exemplo correspondentes na língua portuguesa. Cf. Barlow, Paul, "The Death of History Painting in Nineteenth-Century Art?" Visual Culture in Britain, Vol. 6, n. 1, 2005. Para a dissertação, seguiremos a divisão clássica de gêneros, na qual não há a referida distinção. 
474 Cf. Bass, Laura L.,The Drama of the Portrait: Theater and Visual Culture in Early Modern Spain, Penn State Press, 2008 
475 REEVE, Lovell Augustus et al. Fine Arts: British Gallery. The Literary Gazette: A Weekly Journal of Literature, Science and Fine Arts. Londres, p. 104-104. 1823. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=53Jfv93gzoUC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=delivery+prometheus+charles+landseer&source=bl&ots=nt6Tmit1Zy&sig=mIAHEnrEtYmSX7rRJRodG3haePc&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjl7_OaurzMAhVGhZAKHdeACiMQ6AEIKjAC#v=snippet&q=Charles Landseer&f=false>. Acesso em: 02 maio 2016. 
476 HOOCK, Holger. The King's Artists: The Royal Academy of Arts and the Politics of British Culture 1760-1840. Oxford: Clarendon Press, 2004, p.I. 
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É realmente difícil dar qualquer razão, para que um império como o da Grã-Bretanha, venha levando tanto tempo anseando um ornamento que faça jus à sua grandeza, do que a lenta progressão das coisas, o que naturalmente faz com que 
a elegância e requinte sejam o último efeito da sua opulência e poder.477  

 
O trecho acima, escrito por Joshua Reynolds, influente pintor retratista inglês, foi proferido 

na noite em que se davam os primeiros passos para a consolidação de uma academia real de artes 
na Inglaterra. O apaixonado discurso do pintor não deixa dúvidas: a arte tinha como uma de suas 
missões basilares, no corrente século XVIII, veicular os ideários políticos e sociais em marcha na 
Europa dos Estados nacionais.  

A visão do artista como um gênio provido de individual criatividade e banhado em 
inspiração foi gradativamente superada ao longo do século XVII. Importantes eventos dão-nos 
conta das mudanças que operavam no terreno artístico europeu: em 1562, o pintor e arquiteto 
italiano Giorgio Vasari fundou a primeira escola de artes propriamente dita: Academia de Desenho 
de Florença. Nos encalços da escola florentina, a cidade de Roma recebeu a Accademia di San 
Luca, em 1577.478  

As mesmas “luzes” que incidiram no solo artístico italiano farão florescer academias de arte 
no coração de Paris. A inspiração italiana para a Académie Royale de Peinture et de Sculpture [Real 
Academia de Pintura e Escultura] parisiense não se encerrou na estrutura acadêmica das escolas: 
os temas mitológicos, as proporções e linhas gregas ganharão cada vez mais destaque no cerne da 
estrutura acadêmica.  Sob direção do estadista Jean-Baptiste Colbert e do pintor e teórico da arte 
Charles Le Brun, a academia foi fortemente influenciada pela obra de Nicolas Poussin, atrelado aos 
temas clássicos, o apego pelos cânones e schemas classicista do artista serão replicados e tornar-se-
ão importante fio condutor da formação na entram na Académie Royale479. 

O palco para este florescimento das academias estaria incompleto sem a adição de um 
importante elemento na confecção deste quadro: o jogo de poderes que incidirá diretamente sobre 
a mesma. O estreitamento das relações entre arte e Estado fica cada vez mais evidente: as grandes 
academias de arte aos finais do Setecentos serão financiadas pelas Casas Reais. O vigoroso e 
altamente politizado Neoclassicismo 

                                                 
477 No original “[...] it is indeed difficult to give any reason, why an empire like that of britain, should so long have wanted an ornament so suitable to its greatness,than that slow progression of things, which naturally makes elegance and refinement the last effect of opulence and power”, Cf. REYNOLDS, Joshua. Seven Discourses on Art. Londres: Bibliobazaar, 2007. 102 p. 
478 HASKELL, Francis. Mecenas e pintores: arte e sociedade na Itália barroca. São Paulo: Edusp, 1997. 720 p., il. p.b 
479  ACADEMIAS de Arte. 2016. Elaborada pela Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo348/academias-de-arte>. Acesso em: 04 abr. 2016. 
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O surgimento das escolas de arte concorreu, inclusive, para o declínio da importância das 
guildas e corporações de ofício no universo da arte europeia; uma queda gradual, mas que não 
deixou de mostrar-se um indicador importante da virada de percepção da função e das atribuições 
da arte e dos artistas ao longo do Setecentos.  

Ao final do século, na década de 1790, o número de academias de arte ultrapassava uma 
centena, normalmente gerenciadas pelas municipalidades e sob a égide do poder monárquico; neste 
ponto reside uma importante diferença entre a Royal Academy of London e as demais academias: 
nascida sob os auspícios reais de Jorge III, doze anos após receber uma Royal charter (licença da 
Coroa), a academia londrina dispensa o auxílio financeiro dado pela realeza. A mensagem não 
poderia ser mais clara: o rei até então possuía poder sobre inúmeras questões ligadas à academia, 
inclusive o poder de veto na manutenção do cargo e ingresso de membros.  

Um dos alicerces fundamentais da Academia para além do ensino gratuito de desenho para 
estudantes  de artes era, sobremodo, a realização de exposições anuais (Figura 95) de artistas de 
“méritos reconhecidos.”480 A ênfase nas exposições não era pela mera exposição da produção 
artística produzida no seio da academia, o dinheiro arrecadado nas exposições afiançava 
quantidades suficientes para suprir as demandas financeiras da instituição e ampliar sua atuação e, 
acima de tudo, garantiam sua independência da mesma em relação ao. Errônea é a dedução de que, 
livre da chancela real, a Academy of London manter-se-ia longe das amarras da influência do poder 
em sua estrutura e, principalmente no teor das obras produzidas por seus membros. 

Figura 95 - Thomas Rowlandson e Augustus Charles Pugin. Exhibition Room, Somerset House, 1808. Aquarela e nanquim, 19.4 X 25.9 cm. Royal Academy of Arts, Londres. 

 Fonte: www.royalacademy.org.uk 
  

Estamos, nessa época, em pleno período neoclássico e, tal como Nikolaus Pevsner  mostra-
nos em “Academias de Arte” a indissolubilidade entre as esferas político-econômicas e culturais 
era pungente.  A rápida expansão econômica do império elegeu temas como a prosperidade 
                                                 
480 PEVSNER, 2005, op. cit., p. 231. 
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comercial como uma fonte de bem-estar moral no gosto da classe abastada.  As forças do mercado 
mudam os parâmetros de gosto:  a pintura histórica tradicional continua a ser a epítome da 
expressão artística, no entanto, seus temas paulatinamente cambiam:  as narrativas clássicas dão 
lugar aos temas contemporâneos britânicos; os cânones que regem a representação das figuras 
transformam-se: seus heróis despem-se dos pálios romanos e encarnam o semblante de 
sensibilidade e benevolência do ideário de homem inglês de classe média.481  

Esta mudança de representação não se restringe ao ambiente artístico inglês. O final do 
século XVIII e início do século XIX assistem ao alvorecer desse novo estilo, o Romantismo, e a 
bravia luta do modelo corrente, o Neoclacissismo, para continuar em voga.  A distância temporal 
que divide as duas obras (Figura 96 e Figura 97) é de apenas um ano, mas os canons e temática 
sugerem-nos muito mais. As bruxas que lançam a sorte de Macbeth na escura noite (Figura 97) 
predizem-nos também a direção contrária àquela que o juramento dos Horácios (Figura 96) 
representa : estamos diante de uma encruzilhada, tanto da Arte quanto das personagens; os valores 
neoclássicos são postos à prova, seu definhar parece inevitável, é o que aura espectral que emana 
das personagens fuselianas parece-nos deixar antever.482 Em outras palavras, paulatinamente os 
valores neoclássicos darão lugar aos tempestuosos esquemas românticos. 

Figura 96 - Jacques-Louis David. Recorte d’O Juramento dos Horácios, 1784.óleo sobre tela. 3,6 m x 4,2 m. Museu do Louvre, França.  

 Fonte: http://warburg.chaa-unicamp.com.br 

Figura 97 - Henry Fuseli, As três bruxas, 1783. Óleo sobre tela, 65 × 91.5 cm. Museu das Artes de Zurique, Suíça.  

 Fonte: http://warburg.chaa-unicamp.com.br  
As exposições da Royal Academy seriam palco desta sutil e firme mudança de paletas. A 

primavera campestre de Gainsborough daria lugar à vaporosa velocidade da paisagem de Turner; 
decerto que a influência de uma dada corrente cultural em voga em determinada época é 
determinante na construção do estilo vigente, mas não encerra a sua composição. Para Wolfflin, a 

                                                 
481 Pevsner, op., cit. 
482 O juramento dos irmãos à República, na tela de Delacroix,  trará sofrimento à família , da mesma forma que o vaticínio das bruxas destinado a Macbeth, lançará um manto negro em suas futuras ações. 
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condição determinante para a identificação dos estilos de uma determinada época são as técnicas 
empregadas, o modo de representar. E quando se faz necessário uma nova expressão artística? O 
próprio Wölfflin aponta-nos a necessidade de que, para o espírito de uma nova época, uma nova 
forma de estilo. A construção dessa nova maneira de representação, no entanto é gradual, 
observada ao longo de décadas, desta vez também observada pelos milhares de visitantes que, ano 
após ano visitam a Exposição, talvez pouco perceptível tenha sido o momento em que os qual será 
o momento em que  as relações perigosas dão lugar à colina dos vendavais?  
  “Presos” entre os verdes campos primaveris e a chuva incessante, a geração de pintores que 
iniciam seus trabalhos no início do século XIX serão forjados nessa dualidade, imperiosa na 
estrutura do ensino da Royal Academy: na mesma instituição, um jovem teria acesso às aulas de 
desenho das inúmeras cópias de obras gregas e ateliers com pintores de vanguarda, como o próprio 
Turner483 ou Fuseli. Em meio à frota de escolas de arte européias, capitaneadas e susceptiveis às 
interferências oficiais- quer seja dos Estados, quer seja das Coroas e nobrezas- a Royal Academy era 
um pequeno navio de tripulação majoritariamente conservadora, o mais livre possível que uma 
instituição privada do final do século XVIII e início do XIX poderia ser.484 No entanto, como 
Wölfflin aborda no excerto abaixo, não deve-se perder de vista a individualidade artística: 

Seria ingênuo objetar - se  que,  em  se  aceitando  a  evolução  como  subordinada  a  um  sistema  de  leis,  se  estaria também  suprimindo  a  importância  da  individualidade  artística.  Assim  como  o  corpo  se  estrutura  a  partir  de  leis  absolutamente  genéricas,  sem que  isso prejudique  a forma  individual, também  o sistema  de  leis  que  governa  a  estrutura espiritual do homem não está em choque com a noção de liberdade . E parece  óbvia  a  afirmação  de  que  sempre  vemos  as  coisas  do  modo  como  a  queremos  ver.  Trata - se apenas de saber até que ponto esse querer do homem está subordinado a uma  certa necessidade. [...]. 485 
 

Os ecos neoclássicos a cada tela mais esmaecidos mediante a força romântica,  Landseer é 
um claro exemplo desta transição.  sem, contudo, deixar de lado suas inclinações clássicas. 

 
 
 
 
 

                                                 
483 Turner foi eleito acadêmico da Royal em 1802 e em 1807 foi elencado para ocupar a cadeira de professor de Perspectiva.   
484 PEVSNER, op. cit., p.232. 
485 WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2006, p. VIII) 
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Figura 98 - Thomas Gainsborough, Romantic Landscape with Sheep at a Spring. Óleo sobre tela, 153.7 X 186.7 cm. ca. 1783. 

 Fonte: Royal Academy of London 

Figura 99 - JMW Turner, Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway. Óleo sobre tela, 91 x 121.8 cm. 1844. 

 Fonte: Royal Academy of London  
A criação da Royal Academy e formulação de sua estrutura curricular, a qual desde o início 

prezava pelo estudo das obras e cânones das artes clássicas foi uma tentativa de reafirmar os 
schemas empregados pelo Neoclassicismo; havia, na verdade um embate na superfície de todas as 
telas expostas: o artista deveria atender ao modelo restritivo da academia ou aos anseios dos 
consumidores privados?486 

O cidadão londrino, ao preço de um shilling,487 poderia circular pela sala na Somerset House, 
em um território neutro488 e disputado forneceu um território disputado pela sociedade; tal como 
os Jardins de Vauxhall, tornou-se, rapidamente, um dos locais preferidos para entretenimento da 
sociedade e demarcou o nascimento do interesse do público pela emergente arte.  

Landseer seria comumente retratado como um artista de viés fortemente impregnado pelos 
matizes da Academia. Como docente durante décadas da instituição, a sua preleção pela 
composição clássica parece-nos coerente, quase esperada. De fato, o artista pintava o que estava 
em voga. Michael Angelo não estava de todo errado: em sua crítica, Landseer era capaz de 
domesticar animais selvagens, de cinzelar cenas de batalhas tempestuosas com as ferramentas do 
vigoroso neoclássico.  

Em meio à sala destinada à “Antique School” (Figura 100 e Figura 101) definida por um 
antigo aluno de Landseer como uma  “[...] sala sombria, com um arranjo semicircular com cavaletes 

                                                 
486 SOLKIN, 1993. 
487 Shilling ou xelim, era uma moeda divisionária usada antes da adoção do sistema decimal em 1971, substituída pela moeda de cinco pence. À época, um xelim era uma quantia que a população mais pobre não teria acesso, o que afastaria os “indesejáveis” da mostra. MULLAN, John. The Royal Academy: a history of sulks and squabbles. The Guardian. Londres, p. 1-2. jan. 2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/jan/04/royal-academy-sulks-and-squabbles#comments>. Acesso em: 20 abr. 2016. 
488 Neutro pois a burguesia e a nobreza misturavam-se, bem como membros de ambos os sexos circulavam pelos salões sem impedimentos; deve-se notar que na Inglaterra vitoriana, havia espaços destinados apenas aos “cavalheiros” de origem nobre, como os clubes White’s e Boodle’s. Cf: MARGESTON, S. Regency London. Nova York: Prawger Publishers, 1971.   
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para que os alunos pudessem copiar o modelo [como atividade]489, o acadêmico Landseer passou 
mais de 30 anos lecionando e produzindo uma profícua obra490.  

  Figura 100 - Johann Zoffany, The Antique School of the Royal Academy. 1783, óleo sobre tela,  110.8 mm x 164.1 mm.  

 Fonte: www.royalacademyprints.com 

Figura 101 - Edward Francis Burney, The Antique School at New Somerset House, ca. 1780. Nanquim e aquarela, 335 X 485 mm.  

 Fonte: www.royalacademy.org.uk  
A leitura da biografia dos membros da Royal Academy atribui semelhante peso das viagens 

como etapas de formação semelhante aos dados sobre quem foram seus mestres. a importância 
dada ao contato do seu staff com o exterior: William Winks e sua viagem pela Itália, William Daniell 
e seus quase dez anos em terras indianas são exemplos da importância dada ao tema viagem.  

Landseer, contudo, passaria um curto período de sua vida imerso em uma paisagem na qual 
os gostos domesticados e tranquilos britânicos não encontrariam relação. 

 
5.1.2 Dócil paisagem: Landseer e a viagem ao Brasil  
 

As ruas cariocas apresentavam, em consequência, intenso movimento de subido pitoresco, do maior interesse para artistas profissionais ou amadores, como vemos nos instantâneos de um Ender, Burchell, Landseer ou Smythe, cuja vista do Terreiro do Paço acaba de alcançar alto preço no Christie's de Londres.491  

Se a produção amadurecida landseeriana terá por características as tomadas de cena em 
ambientes internos em enquadramentos fechados, as obras de juventude, por sua vez, serão 
marcadas pela amplidão dos limites da imagem: momentaneamente longe das austeras salas da 

                                                 
489 STOREY, G. A. Sketches from Memory. 1899. Reprint. London: Forgotten Books, 2013. Print, p.76. Disponível em: http://www.forgottenbooks.com/books/Sketches_from_Memory_1000228380. 
490 Bethell, em entrevista, afirma que o número de obras expostas chega a 120 obras. www.blogdoims.com.br/ims/o-brasil-visto-por-landseer-quatro-perguntas-a-leslie-bethell. 
491 PRADO, João Fernando de Almeida. Jean-Baptiste Debret. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973, p.22. 
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Royal Academy, Landseer teria como estúdio a vastidão de um país de proporções continentais. 
Antes de pisar em solo brasileiro, contudo, será abraçado, durante meses, pelo infinito Atlântico.  

Em 15 de março de 1825, Landseer deixa Spithead com destino à Lisboa, à bordo do HMS 
Wellesley492. O navio tem por tripulação a comitiva liderada por Sir Charles Stuart e marca a partida 
da missão diplomática inglesa rumo às terras brasileiras.  

No periódico A Gazeta de Lisboa, importante jornal lisboeta do início do século XIX, em 
um pequeno trecho da matéria que apresenta excertos de jornais estrangeiros, noticia-se que “[...] 
entre as pessoas que acompanharão Sir Charles Stuart ao Brasil como Desenhador, se acha Mr. 
Charles Landseer, filho do antiquário Mr. Landseer.493 Adido da Missão Diplomática, Landseer 
seria responsável pela documentação pictórica dos percursos desta comitiva, cujo objetivo foi o de 
negociar os termos em que Portugal e Inglaterra reconheciam a soberania do imperador D. Pedro 
e a independência do Brasil.  

Seu ingresso na comitiva não pôde ser detalhado: foi Stuart quem o procurou ou Charles – 
ou, provavelmente, seu pai, John Landseer – quem tinha ganas que este empreendesse tal viagem? 
Os registros do diplomata não dão conta dessa passagem, tampouco os de Landseer: Afora seu 
volumoso caderno de desenhos, o pintor nada nos deixou por escrito, encontrado até o momento, 
de sua estadia em terras brasileiras.494 

As imagens produzidas certamente ajudariam a ilustrar a complexa tessitura dos arranjos 
políticos e comerciais da empreitada, contudo, para além da representação das personagens-chave 
do processo495 não teriam as várias aquarelas e esboços outras finalidades? O jovem artista, sob o 
cargo de artista oficial da empreitada britânica, tinha por missão, segundo Bethell (2009) “ registrar 
e documentar a missão Stuart com seus desenhos”496 Comprometera-se ainda, nas palavras de seu 
pai, John Landseer: " delinear [...] algumas cenas de personagens populares, relacionados com a sua 
missão como você [Stuart], aliás, apontou."497 

John Landseer nos deixa antever os anseios de Stuart para que fossem representados os 
tipos humanos característicos, embebidos em cenas de uma paisagem tipicamente brasileira. As 
                                                 
492 O navio tinha 53.6 m x 349.3 m, pertencia à 3ª classe de navios britânicos: possuíam maior custo-benefício e operavam em alta velocidade. Famoso na Primeira Guerra do Ópio em mares chineses (1840), afundou após ser bombardeado por ofensiva orquestrada pela Luftwaffe, em setembro de 1940. 
493 EXTRACTOS de Gazetas Inglezas. Gazeta de Lisboa. Lisboa, Portugal., p. 327-327. 08 jan. 1825. Disponível em:<https://books.google.com.br/books?id=QlMZAAAAYAAJ&pg=PA327&lpg=PA327&dq=landseer+lisboa&source=bl&ots=OlHAoN5ri6&sig=6KF3b20oTMCDPHBZ453p3UF6YQc&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=landseer lisboa&f=false>. Acesso em: 11 maio 2016. 
494 Tampouco cartas, por exceção de uma, enviada ainda em Portugal, como atesta Bethell (2009).  
495 Retratos de D. João VI, Sir Charles Stuart e demais membros da comitiva, dentre outros. 
496 BETHELL, Leslie. Charles Landseer:  Desenhos e Aquarelas de Portugal e do Brasil - 1825 - 1826. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2010, p.20. 
497 Carta de John Landseer para Sir Charles Stuart, Lily Library 
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pranchas do sketchbook de Charles Landseer, no entanto, nos revelam mais faces deste Brasil 
imperial, abarca grandes porções, ora da paisagem urbana, ora da natureza quase intocada,  a ponto 
dos “personagens populares”498 pouco se distinguirem de pequenos pontos. 

Uma grande porção de paisagem representada em tíbios traços, um rápido rascunho sem 
hierarquizações e ocupando um pequeno pedaço de papel, esta imagem é uma das primeiras 
realizadas no caderno de desenho de Landseer e a que abre o tema de paisagem.499 As linhas mal 
são divisadas no papel, como que riscadas em indecisão, titubeantes. Decerto, em meio às suas 
atividades como pupilo de Haydon e, mais  tarde, como aluno da Royal, Landseer já se deparara 
com o tema da paisagem, mas nunca com o peso que recaia em suas costas como ocorria nos 
momentos que se debruçou sobre as paragens inglesas, vistas a partir do navio, distanciando-se de 
toda a paisagem que conhecera até então.  

 Figura 102 - Charles Landseer, Paisagem marinha européia, 1825. 78 x 195 mm. Instituto Moreira Salles. 

 Fonte: Instituto Moreira Salles.500    
A Lisboa das margens do rio Tejo que Landseer visitou, cujo núcleo fundador ergueu-se, 

inicialmente, em um aclive, foi aquela que derramou-se por entre as sete colinas501 ao seu redor, 
remodelada a partir das reformas  urbanas pós-terremoto, ocorrido em 1755. A Lisboa barroca não 
apagara de todo seu traçado antigo, bem como os núcleos urbanos próximos a capital foram campo 
fértil para as missões de reconhecimento do artista. Margeando o rio e adentrando na cidade, 
aprenderá as tipologias lusas, familiarizar-se-á com a “casa portuguesa”, caminhará pelas ruas de 
traçado português e, acima de tudo, representará com uma inconfundível surpresa, as novas formas 
as quais estava em constante descoberta. 
                                                 
498 No sentido de tipos humanos característicos da representação do ubrnao oitocentista: o pequeno comerciante, os escravos, etc. 
499 Anterior à ela, Landseer passeia em terreno seguro: retratos da tripulação: Sir Charles Stuart, William Burchell, etc. 
500 Disponível em: <http://www.ims.com.br/ims/artista/colecao/charles-landseer/obra/3911>. Acesso em: 23 mai. 2016.   
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Envolto pela arquitetura lusa, Landseer tomará nota dos seus elementos caraterísticos: as 
alvas casas, os encarnados telhados, as escuras rótulas, as antigas muralhas de pedra e percorrerá  
os caminhos entre as províncias, à cavalo e à aquarela, em seu sketchbook. Os núcleos urbanos serão 
inicialmente observados, sobremodo, através de vistas marinhas, talvez na tentativa de encontrar a 
derradeira maneira de representar àqueles que o esperam além-mar. Será esse constante encontro 
entre as construções tradicionais e os cursos d’água que cercavam a cidade o tema da maioria das 
pranchas relativas ao seu período em Portugal. Landseer dá as costas momentaneamente ao 
coração barroco da urbe: sua atenção não se prende no cerne citadino, de muitos aspectos 
previsíveis, visa, sobretudo, o singular, o pitoresco na perspectiva urbana. 

A eleição do tema da cidade tomado a partir de fora de sua estrutura urbana não é uma 
novidade do seu trabalho; afora Landseer, muitos outros viajantes representarão suas vistas de 
maneira semelhante502. Lisboa é, sobretudo, uma cidade marcada pelas visadas marinhas; o trabalho 
de Landseer terá destaque pela eleição majoritariamente desse enfoque na sua obra relativa à cidade, 
marcará, desde as primeiras perspectivas que compõe em Portugal, a sua maneira de “aprisionar” 
suas representações do urbano. Entretanto, tomará nota de importantes componentes 
arquitetônicos e urbanos: não lhe passarão desapercebido as rótulas, óculo, camarinha e telhas 
coloniais, nem tampouco as fontes e paços. 

Figura 103 - Charles Landseer, Rua em Janelas Verdes. 1825-1826, Lisboa. Grafite sobre papel,  10,9 x 9,1 cm  10,9 x 9,1 cm.   Highcliffe Album 

 

Figura 104 - Charles Landseer, Detalhe do desenho acerca da Rua em Janelas Verdes. Notar as esquadrias   

 Fonte: BETHELL, 2010. 

                                                 
502 A respeito dos viajantes europeus no século XIX em Portugal, cf. CABETE, Susana Margarida Carvalheiro. A narrativa de viagem em Portugal no século XIX : alteridade e identidade nacional. Tese Universite de la Sorbonne - Paris III, mai. 2010.  
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Quando adentra o interior do núcleo urbano, ao nível da rua, as evidências apontam para a 
eleição de Landseer em representar edificações símbolos da nação, segundo preceitos neoclássicos; 
atitude esperada, uma vez que era o pintor oficial da Missão Diplomática inglesa. A Torre de Belém, 
ou Torre de São Vicente, de natureza militar, foi alvo de três representações: um esboço à lápis, 
outro a sépia (Figura 107) e a gravura a aquarela e guache. Pouco provável que fosse a arquitetura 
manuelina a única característica que pretendesse perpetuar da edificação. Há, para além dos 
símbolos do Brasão de armas de Portugal ou das cruzes da Ordem de Cristo sulcadas nas paredes 
da torre, outros significados talhados sob a pedra: A Torre nada mais é que uma lembrança da 
época em que o país era uma potência global marítima, detentora da maior parte dos territórios 
ultramar.   

Sua estadia em Portugal também foi de experimento das primeiras cores que deveriam tingir 
a arquitetura luso-brasileira. Nota-se, ainda na paisagem, uma primeira dificuldade em se desgarrar 
das marinhas, talvez por ser caminho seguro nas representações.503 Exemplo claro é a aguada 
relativa ao Palácio da Ajuda (Figura 105): tão cristalizado e característico da paisagem urbana 
lisboeta, foi escolhido para composição de uma marinha, sua única visão, à distância, faz-se sob 
luzes em tons azulados, desvanecendo na bruma da perspectiva atmosférica.  

A Lisboa marinha não seria exclusiva das representações landseerianas. Inúmeros artistas 
viajantes retrataram a capital a partir de enquadramentos no qual o mar será, muitas vezes, o 
protagonista da cena. A cidade, nas primeiras décadas do século XIX era um espelho do complexo 
panorama político no qual Portugal estava imerso; para o historiador Augusto Vieira da Silva, em 
ensaio seminal “Iconografia de Lisboa” de 1947,  a “agitação política” o renascimento artístico, 
fruto dos “impulsos” dados pelo Marques de Pombal às artes, esmaeceu-se, poucos foram os 
viajantes estrangeiros dispostos a retratar a cidade.504 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
503 Marinha, subgênero da pintura de paisagem, tem por tema a paisagem marítima ou que contenha assuntos marinhos. Cf. GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1988. 
504 SILVA, Augusto Vieira da. Iconografia de Lisboa. Revista Municipal, Lisboa, v. 32, n. 1, p.5-18, jan/mar 1947. Trimestral. Disponível em: <http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RevMunicipal/RevMun.htm>. Acesso em: 19 maio 2016. 
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Figura 105 - Charles Landseer, Palácio da Ajuda. 1825-1826 Portugal. aquarela sobre papel, 11,8 x 22,7 cm. 

 Fonte: BETHELL, 2010. 
 

O paço D’Arcos terá representação semelhante: sua silhueta se funde à paisagem: sua cor 
ocre pouco lhe auxilia em sobressair das montanhas, que quase o esmaga.  Acima destes, um 
luminoso céu, manchado pelo arrebol. 

Este constante “crepúsculo” nas imagens lisboetas de Landseer emprestam à paisagem 
representada, certos ares dormentes, o sólido bloco da aquela titânia505 que representa o céu em sua 
alvura, ocupa quase metade da figura, contrapondo e reavivando as nuances da aquarela da parte 
inferior. Falta ainda, no trabalho de Landseer, o enfrentamento direto da representação da 
arquitetura lusa, pôr à prova sua técnica e seus schemas trazidos na bagagem de artista, que serão 
suas armas para aprisionar, neste momento, Lisboa e seus arredores e, mais tarde, o Brasil. As cores 
e formas portuguesas, mais próximas ao Equador do que a cinzenta Inglaterra, serão sua preparação 
para o objetivo maior de sua empreitada. Essa percepção da arquitetura e da cidade lusitana é uma 
chave importante para a discussão da sua produção brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
505 Branco de Titânio. 



204  

 

Figura 106 - Charles Landseer, Paço D'Arcos. 1825-1826. Portugal. Aquarela sobre papel Dimensão da mancha: 11,3 x 52 cm. Instituto Moreira Salles 

 Fonte: BETHELL, 2010.  
Figura 107 - Charles Landseer, Torre de Belém. 1825-1826, Portugal. Aguada sépia sobre papel,17,4 x 26,5 cm 

 Fonte: BETHELL, 2010.   
Ainda em trânsito, Landseer produziu desenhos da paisagem urbana e natural, bem como 

dos tipos humanos da ilha portuguesa de Madeira e Tenerife, território espanhol. Essa paisagem, a 
qual Landseer incansavelmente reproduziu em seus sketchs e aquarelas nas ilhas insulares, o 
preparou para observar a arquitetura brasileira?  E em Portugal, as cenas urbanas que, se pouco 
representadas, foram ao menos diariamente observadas e vividas, não o prepararam em todo para 
o cenário tropical que descortinava-se através da bruma atlântica. As lições de perspectiva das 
cidades antigas de Turner não encontravam simulacros na realidade local, caiam por terra coberta 
não pelo verde inglês, mas por um rico caleidoscópio cromático de uma flora de tons saturados. Sobre 
a iridescência solar, a alva cidade brasileira chegaria, cada vez mais próxima, à medida que o navio 
vencia as ondas da Baía de Guanabara em uma manhã de julho de 1825. 

 



205  

 

 
Notas antes da viagem ao Rio de Janeiro 
 

Da obra oficial de Landseer cujo tema seja o Brasil, a parte conhecida e apresentada ao 
público europeu da época, foi marcada, sobretudo, pela expectativa: ainda não adentramos  cidades 
como o Rio de Janeiro ou São Paulo; nem tampouco teremos o prazer de observar o interior destes 
núcleos na sua produção lançada à luz pública, na imagem relativa à capital, acima de uma das 
elevações que a circundam, edificações esparsas antecipam os primeiros vislumbres de seu núcleo 
construído.   

Alguns dos desenhos que o artista produziu  na viagem foram expostos na British Institution  
em 1827.506 No entanto, quais seriam as imagens tropicais sob posse de Landseer, uma vez que 
Stuart confiscou seu sketchbook? Não encontrou-se, até o momento, nenhuma crítica ou resenha 
relativa à exposição em que haja alguma avaliação das imagens, acerca do seu conteúdo ou técnicas 
empregadas. Mais provável que sejam os quadros elencados por Bethell: Chapel of the Conceição, with 
Corcovado in the distance  [ Capela da Conceição, com o morro do Corcovado ao longe], uma tela à 
óleo, baseada na aquarela homônima integrante do sketchbook; Sugar Loaf Mountain, Rio de Janeiro 
[Morro do Pão de Açúcar, Rio de Janeiro]. Se, à primeira vista, os óleos pareçam-nos que faltam 
na representação da dimensão urbana brasileira, uma segunda visada nos deixa transparecer 
elementos sombreados. 

Bethell (2010) indica que a composição deste quadro a óleo partiu de vários esboços do 
Corcovado e um em particular, “caçadores de borboletas”, auxiliou na composição da atividade 
dos escravos no primeiro plano. A presença da arquitetura é velada pela exuberante vegetação: a 
natureza não é intocada, mas cresce selvagem, como se os poucos esforços para sua dominação 
estejam em iminente derrota, ou, na verdade, nunca fou efetivamente ativa . A insinuação de uma 
casa, na parte superior esquerda é sobrepujada pelas folhas das bananeiras, enquanto a porção 
vegetal, da parte superior direita do quadro, esmaga o insípido conjunto edificado.  

Da mesma maneira que as borboletas são caçadas para a produção de souvenirs507, a paisagem 
será enquadrada visando efeito semelhante. O lusco-fusco com que a arquitetura carioca é 

                                                 
506 Leslie Bethell acredita ser improvável que sejam sktechs as imagens apresentadas por Landseer na mostra, o mais provável que tenham sido quadros à óleo. Embora sejamos tentados a discordar, uma vez que a British Institution fosse uma instituição mais aberta às novas artes e temas, a despeito da Royal Academy, não há registros de que Landseer tenha feito quaisquer aquarelas ou esboços brasileiros posteriores à sua volta. 
507 A repórter e exploradora Harriet Chalmers Adams, quando, na década de 1920 encontra-se no Rio de Janeiro escrevendo um artigo sobre a cidade, apresenta a história de famílias belgas que há muitas gerações trabalham na produção de souvenires para visitantes a partir de borboletas caçadas no Corcovado. The National Geographic Magazine. Washington, setembro de 1920, v. XXXVIII, n° 3. Cf. VALE, Andreia Peixoto.O olhar estrangeiro e a 
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apresentada no primeiro plano, aliado  à reduzida porção que lhe coube no plano secundário, 
indaga-nos quanto à possível imaturidade na manipulação dos novos signos compositivos que lhe 
chegam a cada visada. 

 
Figura 108 - Charles Landseer, Vista do Corcovado. Óleo sobre tela, 1825.    

Fonte: BETHELL, 2010. 

Figura 109 - Charles Landseer, Caçadores de borboletas [esboço]. Aguada, 1825.  

Fonte: BETHELL, 2010. 

 
As manchas na colina sugerem uma escassa atividade agrícola, enquanto a ação humana 

mais contudente sobre a imponente natureza caracteriza-se pela captura das efêmeras e frágeis 
borboletas no primeiro plano. Seria, para Landseer, a ação de apreender a paisagem brasileira tão 
fugaz quanto as borboletas invisíveis?  

Poucas, como visto anteriormente, são as paisagens produzidas por Landseer no suporte à 
óleo. A tela a óleo tinha por finalidade primeira, no alvorecer do século XIX, a  exposição ou sua 
fruição em ambiente privado. Quer seja observada por uma multidão nas exposições abertas à 
população ou descansando acima de uma lareira burguesa,  o pintor deveria tratar o tema sob 
estética já consagrada.  

Outra técnica de pintura comumente empregada, a aquarela, era observada como uma 
primeira aproximação entre o observador-artista e o objeto a ser retratado, uma técnica preparatória 
e transitória para a tela final, em óleo508. A aquarela, largamente empregada na Inglaterra, era 
                                                 
cidade do Rio de Janeiro em 1920; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro;  
508 SIQUEIRA, Vera Beatriz. Redescobrir o Rio de Janeiro. 19&20. Rio de Janeiro, v. I, n. 3, nov. 2006. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/artistas/Redescobrir_RiodeJaneiro.htm>. 
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considerada um meio artístico inferior à pintura a óleo em toda a Europa. Por outro lado, a pintura 
em aquarela exigia domínio da técnica, pois é tarefa difícil realizar retoques posteriores, como pode 
ocorrer com a tinta à óleo509. A dificuldade em encontrar as tintas nas terras tropicais – sobretudo 
nas regiões mais afastadas das capitais das províncias- também era um fator que desestimulava o 
uso de tintas à óleo, para além da constante falta de determinadas cores no mercado local.510 

O suporte à óleo será observado com maior ênfase na produção de viajantes de formação 
acadêmica, tais como Debret e Taunay. Após a transferência da corte portuguesa para o Brasil, 
Landseer, ao lado do pintor Augustus Earle, foram os primeiros viajantes ingleses com formação 
nas Belas Artes a retratar as cidades brasileiras. Esse pioneirismo deveria pesar em suas escolhas 
sobre quais “transposições de paisagens” deveriam ocorrer entre a visada do real e a obra acabada 
na tela, não é conhecido a menção do tema da paisagem brasileira em nenhum catálogo das 
exposições da Royal Academy.511 

O que se observa no caderno de Landseer é uma profusão de aquarelas e desenhos à grafite, 
muitos em esboços, agrupados em temas, o que sugere que paralelamente ao seu trabalho de 
desnehista oficial da Missão, Landseer amealhava elementos compositivos para futuras obras. O 
artista compõe em em seu caderno uma narrativa iconográfica, na qual apresenta-se os signos 
característicos da paisagem brasileira: a presença dos escravos, a típica vegetação tropical e seus 
tons de verde, o pitoresco Pão de Açúcar e o relevo acidentado. Símbolos empregados à exaustão 
pelos viajantes em suas representações pictóricas, falaram de uma terra imberbe e exótica; mas 
tiveram, nas nuances de Landseer, uma pátina de domesticação distinta e inédita. 

Exemplo para essa discussão é a aquarela que retrata o Corcovado visto a partir da Serra 
dos Órgãos, no terreno ocupado pela capela da Nossa Senhora da Conceição.512 A dócil paisagem 
que se desvela na aquarela é retratada com nuances pastéis e os elementos que a constituem 
remetem às cenas pastoris à moda da padronagem Toile du Jouy, tão em voga nas primeiras décadas 
do século XIX.513 A representação da paisagem brasileira com ares bucólicos não seriam incomuns, 

                                                 
509 SOUZA, Valéria S. de. Gosto, sensibilidade e objetividade na representação da paisagem urbana nos álbuns ilustrados pelos viajantes europeus: Buenos Aires, Rio de Janeiro e México (1820-1852). 2 vols. Tese 1995 (Doutorado em História)- São Paulo, FFLCH-USP, 1995, p.234. 510 Cf. NAVES, 1996, op. cit.  511 Pode-se observar os anuais catálogos das Exhibition of the Royal Academy of Arts no sítio eletrônico do Domínio Público: Disponível em: < https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044108373424;view=1up;seq=2> Acesso em: 26 dez. 2016.  
 
513 "Toile de Jouy", às vezes abreviado para simplesmente "toile", é uma padronagem de decoração que consiste em um fundo branco noq ual repete-se um padrão de cena pastoril ou elementos florísticos. Originalmente produzidos na Irlanda em meados do século 18, rapidamente tornou-se  popular na Grã-Bretanha e França. Cf. Verbete "toile de Jouy". Art & Architecture Thesaurus. The J. Paul Getty Trust. Retrieved. Disponível em: 
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mas a eleição de Landseer por pintar este trecho da paisagem  mostra-se muito mais pastoril do 
que a maioria dos viajantes poderiam escolher: o enquadramento dramático e profundamente 
romântico do pintor italiano Nicola Antonio Facchinetti (Figura 112) mostra-nos que logo após a 
ilha na qual a capela situa-se, uma vigorosa cachoeira descortina-se. 

 
 Figura 110 - Charles Landseer, Corcovado visto da capela da Conceição. 1825-1826  Rio de Janeiro - RJ  Aquarela sobre papel,  24,3 x 32,3 cm. 

                                                                                Fonte: BETHELL, 2010. 

Figura 111 - Detalhe da aquarela anterior, de Charles Landseer. 

  Fonte: BETHELL, 2010 editado pela autora. 
 

De linguagem classicizante, a capela barroca foi construída provavelmente no século 
XVIII514, inserida em uma rede de edificações religiosas que seguiram a expansão de ocupação do 
recôncavo da Guanabara e em meio ao caminho para as Minas Gerais, ocupa uma pequena ilha 
fluvial formada pelos braços do rio Soberbo515.  

A aquarela de Landseer configura-se como uma das poucas representações da capela. Nela, 
estão representadas suas cimalhas e cunhais; seu pequeno frontão triangular, no entanto, está 
obscurecido pelo alpendre que ocupa parte de sua fachada frontal. Luis Salas, na obra Arquitetura 
Religiosa516 atribui a origem dos alpendres nas capelas barrocas brasileiras ao nártex, elemento 
presente na arquitetura cristã primitiva, composto por uma “galeria alpendrada na frente das igrejas, 
                                                 
<http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Toiles&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300231747>. Acesso em: 01 mai. 2016. 
514 Em sua fachada, há a inscrição 1713, mas alguns estudos associam a sua construção à Fazenda dos Amorins, erigida no ano de 1731 (INEPAC, 2005). 
515 Guia de Bens Tombados da SEC-RJ/Inepac. Disponível em http://www.inepac.rj.gov.br/. Acessado em 25 de maio de 2016. 516 SAIA, Luis. O alpendre nas capelas brasileiras. In: Arquitetura Religiosa. São Paulo: FAUUSP e MEC/IPHAN 1978. p. 99-114.  
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onde eram reunidos os catecúmenos, os energúmenos e penitentes impedidos, por razões de ordem 
religiosa, de adentrar a nave do templo.”517 
 Gilberto Freyre, em Casa-Grande e Senzala (1933) apresenta a versão da absorção do 
alpendre doméstico pela tipologia religiosa barroca:  

Se a casa-grande absorveu das igrejas e conventos valores e recursos de técnica, também as igrejas assimilaram caracteres da casa-grande: o copiar, por exemplo. Nada mais interessante que certas igrejas do interior do Brasil com alpendre na frente ou dos lados como qualquer casa de residência.518  
O que interessa a nossa discussão, entretanto, é o aspecto singular deste tipo de apropriação 

formal na arquitetura religiosa brasileira, como observa a pesquisadora Maria Berthilde em artigo 
Arquitetura e arte no Brasil colonial –  uma miscigenação de formas e fazeres (2008)519 a capela com alpendre 
configura-se como um “tipo edificado [de] restrita produção no universo luso-brasileiro.” 520 
Landseer, em particular, realizaria poucas representações de edificações religiosas como elemento 
de destaque; a adição do elemento do alpendre pode ter despertado o pintor para o resultado 
pitoresco que poderia emanar. As linhas simples e a presença do vigário não deixam dúvidas de 
que a edificação representada é religiosa, mas o alpendre transmite os ares brasileiros à cena pastoril. 

 
Figura 112 - Nicola Antonio Facchinetti Barreira do Rio Soberbo, 1881. Óleo sobre madeira - 36,5 x 51 cm. Coleção Fadel 

 Fonte: http://joserosarioart.blogspot.com.br/2011 mar.facchinetti.html. Acesso em: 02 mar. 2016 

Figura 113 - Fotografia atual da Capela de Nossa Senhora da Conceição.  

 Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/capela-de-nossa-senhora-da-conceicao-do-soberbo. Acesso em: 02 mar. 2016  
                                                 
517 CORONA, Eduardo e LEMOS, Carlos. Dicionário da Arquitetura Brasileira. 2ª Ed. São Paulo:  Artshow Books, 1989, p.336. 518 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 49ª Ed. São Paulo: Global, 2004, p.14. 519 MOURA FILHA, Maria Berthilde. Arquitetura e Arte no Brasil Colonial: uma miscigenação de formas e fazeres. Mneme (Caicó. Online), v. 9, 2008.  520 Ibidem, p.01. 
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A domesticação das cenas por Landseer seria, inclusive, observada pelos seus 
contemporâneos em solo inglês; a menção às escolhas pela tomada de cenas internas, a pátina da 
domesticação inserida em meio aos personagens pomposos seriam, muitas vezes, apontados como 
elementos característicos de seu estilo521: O mesmo pintor que representou as paragens brasileiras 
seria o mesmo que, diante do tema de guerras, preferiu retratar as consequências do ocorrido em 
uma imagem interna, enquanto muitos acadêmicos ingleses fariam gloriosas cenas de batalhas, 
Landseer traria à tona as tensões dos conflitos em detalhes do enquadramento: das vestimentas 
militares ao semblante das personagens, a maioria de suas informações seriam propagadas a partir 
de uma leitura amansada das tensões.  
  A temática da paisagem brasileira era, contudo, uma eleição perigosa para o artista: 
enquanto lhe assegurava notoriedade pelo ineditismo de tema, não havia parâmetros sedimentados 
para a sua análise e classificação. Pouco se sabe sobre a recepção do público londrino quanto a tela, 
mais provável que tenha passado quase desapercebido seus esforços em retratar o bucolismo de 
ares tropicais. Não seria a única incursão de Landseer neste mote, como se observará adiante. 
 
5.2 Todos os caminhos levam à cidade: Os percursos do viajante pelo imperioso verde  

Em 1966, em leilão da Sotheby's inserido no lote “escola inglesa”, a obra Interior of a Brazilian 
Rancho in the Province of Santo Paulo with a travelling merchant, his slaves, merchandise, etc. foi arremetada 
pela família Paula Machado. Décadas depois, em disputa promovida pela Christie's, uma obra de 
semelhante título, inserida no lote “Exploração e Viagens” também seria arrematada  por $ 
65,680522. Esta segunda pintura a óleo parece-nos uma obra intermediária, a transição entre o 
esboço a lápis e o quadro a óleo que Landseer deseja pintar seguindo o desenho. Há a introdução 
de elementos da tela final que, neste óleo de transição, já vislumbra-se: a sela do cavalo torna-se 
mais rebuscada, uma clara tentativa de enobrecer seu proprietário, sentado à frente sob um caixote.  

A tela tem por tema principal uma atividade humana que se desenrola no interior de um 
abrigo. Volvendo nossos olhos para a tela e, simultaneamente, conduzindo à luz o objeto de estudo 
proposto, do que nos falam, então, o interior do rancho, o comerciante viajante e sua mercadoria 
a respeito dos aspectos formais da cidade brasileira? Tal como o paradigma indiciário de Ginzburg 

                                                 
521 THE GERMAN EXHIBITION. The Illustrated Magazine of Art, Vol. 4, No. 22 (1854), p. 263-264. Disponível em: < http://www.jstor.org/stable/pdf/20538483.pdf?_=1459732053784 > Acesso em: 05 abr. 2016.  
522  A estimativa é que o valor se encontrasse entre $58,840 - $88,260 http://www.christies.com/LotFinder/print_sale.aspx?saleid=11091 
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aponta, a chave de leitura está na análise dos elementos compositivos, muitas vezes desapercebidos, 
da imagem.  

O material que o cesto carrega está forrado por antúrios, planta tipicamente tropical. O 
chapéu, de feitio europeu é mais um lembrete da presença colonizadora européia em terras 
brasileiras, o chicote e o ferro para marcação de animais e a presença de indivíduos escravizados 
dão-nos o teor social apresentado por Landseer: como observa-se em outras representações de sua 
viagem, a presença da escravidão na urbe brasileira frutificará uma profunda crítica em seu trabalho. 

Figura 114 - Charles Landseer, Interior Of A Brazilian Rancho In The Province Of Santo Paulo With A Travelling Merchant. Óleo sobre tela. 

 Fonte: Iconografia Paulistana do Séc. XIX, 1998, Metalivros/BMeF, SP/SP  
 

Figura 115 - Charles Landseer, Interior Of A Brazilian Rancho In The Province Of Santo Paulo With A Travelling Merchant. Óleo sobre tela, 27.8 x 34.9cm. 

 Fonte: Christie’s523 

Figura 116 - Charles Landseer, Esboço do interior de um rancho paulista. 1825-1826. Lápis sobre papel. Instituto Moreira Salles 

Fonte: BETHELL, 2010. 

                                                 
523  Disponível em: < http://www.invaluable.com/auction-lot/charles-landseer,-r.a.-1799-1878-19-c-l09xea4sb4> Acesso em: 08.mar2016. 
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A cidade em sua forma material não se encontra representada, mas a sua estrutura social, 

importante alicerce para a construção da estrutura urbana, está explicita em cada camada de tinta: 
Displicentemente jogado, o “arminho tropical”: a pele de onça sob as sacas ao fundo, garante tons 
exóticos e imprime o poder do europeu ao fundo da imagem. 

 O escravo no plano secundário, que desde o rascunho à lápis já está presente, ganha ares 
“civilizados”, talvez para diminuir o choque no público conservador inglês: outrora com o torso 
descoberto, é vestido pela alva camisa e colete vermelho. Acima da cabeça do outro escravo, um 
outro tipo de chapéu, um barrete vermelho trará significações profundas à cena: tal como a 
Marianne das lutas revolucionárias francesas, o escravo negro brasileiro trará como adorno uma 
boina na cor vermelha, em clara alusão ao barrete frígio.524 O chapéu do comerciante, de feitio 
europeu, é mais um lembrete da presença colonizadora européia em terras brasileiras, o chicote e 
o ferro para marcação de animais, uma evidência da presença da escravidão, a mensagem é clara: 
não apenas os animais são subjulgados pelo rico comerciante.  Por outro lado, o A sela do mas a 
introdução de alguns dos elementos que serão adicionados na imagem final maior (a pele do animal, 
que abrange os sacos atrás do comerciante, os shorts de tubos e listradas usado pelo escravo na 
fundo). A última imagem foi provavelmente trabalhada a partir do esboço a óleo (Figura 115 ) ao 
inves de usar como matriz a imagem à bico de pena ( Figura 116) que, retido por Stuart , mostrou-
se inacessível ao artista após o retorno à Inglaterra em 1826.  

Se a cidade – suas ruas, suas edificações, sua interação social, permanecem ausentes nesta 
tela, os caminhos que as conectam, as veredas que descobrem-nas, ao contrário, mostram-se 
nitidamente como tema. A presença dos animais de carga, das sacas de mercadorias e a iminência 
da partida não deixam margem para dúvidas: a comitiva abrigada abaixo dessa cobertura vegetal 
está apenas de passagem; assim como as tropas representadas por Rugendas (figura 123) e    Ender 
(figura 124); esta natureza transitória das interações que ocorrem sob esta tipologia arquitetônica é 
refletida em seu fabrico. 
 
 
 

 
                                                 
524  Ou barrete da liberdade, peça na Heráldica que simboliza a luta pela liberdade; foi, durante o século XVIII, que a indumentária originalmente utilizada por escravos libertos gregos, ganhou a simbologia de luta contra os grilhões; a representação de Marianne, símbolo da Revolução Francesa, é, muitas vezes, adornada com a boina frígia. Cf. UMPIERRE CARLAN, Claudio. Simbologia, numismática e iconografia: a imagem como documento. Almanaque Multidisciplinar de Pesquisa, v. 1, n. 1, 2015. 
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Figura 117 - Moritz Rugendas. Rancho para pouso de tropeiros  

 Fonte: RUGENDAS, Moritz Malerische Reise in Brasilien Paris: Engelmann, 1835 

Figura 118 - Thomas Ender “Rancho em Mineiros a duas milhas de Lorena em direção ao Rio de Janeiro”, 1817, lápis aquarelado. 

 Fonte: http:www. minascolonial.blogspot.com.br, 2016.525 
 

A respeito desta tipologia tipicamente rural – o rancho – a obra da historiadora Emília 
Viotti da Costa,  Da senzala à colônia (1966), traz importante situação deste elemento no contexto 
dos caminhos percorridos por uma produção agrícola que, já na década de 1820 já despontava 
como importante atividade econômica nas províncias do sul, o café: 

Além das despesas com o aluguel ou a aquisição, havia as de manutenção das tropas. As viagens demoradas obrigavam a paradas forçadas durante a noite para o repouso dos animais e das tropas, arreadores e carreiros, o que atrasava a marcha ainda mais. Descarregava-se a mercadoria, no dia seguinte novamente a carregavam. Nos ranchos, novas despesas com pousada, alimentação e forragem para os animais.526 
 

As estruturas frágeis em palhas e madeira não serão encontradas apenas à beira dos 
caminhos rurais esboçados por Landseer, no desenho à lápis que Bethell (2009) intitula “Escravos 
no Rio de Janeiro”, cujo título original é “Mercado de escravos”527, o viajante faz uso uma vez mais 
da palhoça como único elemento construtivo da cena: sob o mirrado abrigo, um grupo de escravos. 
A presença recorrente da população escrava é a própria representação da cruel situação dos negros 
no ambiente rural e urbano do país e  a arquitetura representada, mesmo frágil e temporária, 
funciona também como signo portador de repúdio ao perene regime escravocrata observado pelos 
olhos de Landseer e profusamente replicado em seus desenhos ao longo do sketchbook. Enquanto 
outros viajantes observam as cenas urbanas nas quais os escravos emergem com distanciada 
                                                 
525 Disponível em: < http://minascolonial.blogspot.com.br/2012/03/tropeiros.html> Acesso em: 07 mai.2016. 
526 COSTA, E. V. Da senzala à colônia. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1966, p. 216/217. 
527 No original, em inglês: “Market Slaves” Cf. < http://fotografia.ims.com.br/Iconografia/#1464113485704_54> Acesso em 24 mai. 2016. 
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consternação, Landseer se aproxima das denúncias de Jean Baptiste Debret; sob a alcunha de pintor 
oficial de uma missão diplomática, confere aos elementos que cercam essa cena tons 
merecidamente negativos, mancha que tinge, inclusive, os detalhes arquitetônicos. A predileção 
pela temática do escravo e sua interação com a cidade também foi notada por Belluzzo (1994): 

[...] Landseer põem-se a observar o homem indígena, o escravo, e suas práticas, 
do mesmo modo que anota com cuidado a vegetação, o terreno, a arquitetura e os 
conjuntos urbanos por onde passam. Landseer lança o grande gesto no papel, 
criando texturas como se tateasse novamente os volumes, sem perder a noção do 
ponto de partida: o branco do papel.528 

Figura 119 - Charles Landseer, Escravos no Rio de Janeiro.  1825-1826. Grafite sobre papel  13,0 x 24,7 cm  13,0 x 24,7 cm. Highcliffe Album/ Instituto Moreira Salles  

                                     Fonte: BETHELL, 2010. 

Figura 120 - Escravos 1825-1826.Grafite sobre papel, 18,5 x 9,2 cm    Highcliffe Album/ Instituto Moreira Salles 

Fonte: BETHELL, 2010 

 
As ações que ocorrem na série sobre escravidão em seu sketchbook não está abrigada apenas 

sob as delgadas palhoças. Na figura relativa ao mercado de escravos (Figura 122), o resistente 
galpão representa a solidez e a organização da atividade de exploração da mão-de-obra escrava: 
longe de ser uma atividade fortuita e clandestina, destinada a ocorrer escondida das luzes da 
sociedade, a venda dos cativos e o emprego de sua força era braço importante da economia 
brasileira do XIX. À luz do dia e em local central , os escravos eram também : o espaço público 
também tornava-se palco de subjugação.  

O tronco ao qual o homem encontra-se amarrado remete-nos ao pelourinho. A matéria 
construída, compositiva do plano de fundo, está em ruínas: longe de acrescentar os românticos 
ares pitorescos, gravam o atraso de um país construído a partir da escravidão e cuja eminente 
independência de sua metrópole parecia não trazer grandes mudanças: encostados ao lado da 

                                                 
528 BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos Viajantes. São Paulo: Metalivros; Salvador, BA: Fundação Emílio Odebrecht, 1994, p. 40. 
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parede em ruínas e preguiçosamente recostados ao barranco, as figuras brasileiras assistem à cena 
sem maiores assombros. 

Figura 121 - Charles Landseer, O Castigo de um escravo. 1825-1826. Sépia sobre papel  22,4 x 28,6 cm  13,0 x 24,7 cm. Highcliffe Album/ Instituto Moreira Salles 

Fonte: BETHELL, 2010. 

Figura 122 - Charles Landseer, Mercado de escravos. Brasil.  1825-1826. Grafite sobre papel  22,3 x 28,6 cm. Highcliffe Album/ Instituto Moreira Salles]  

Fonte: BETHELL, 2010. 
 

Os escravos são representados interagindo com a arquitetura, inclusive em seu fabrico: Tal 
como Debret, Landseer se surpreende com a mão-de-obra escrava presente em todas as etapas da 
construção civil. Seu grafite sobre papel Escravos no Rio de Janeiro (Figura 123) é um claro exemplo: 
apresenta-nos dois escravos ocupados na atividade de serragem: caibros, ripas ou assoalhos estão 
sendo fabricados enquanto observamos o árduo esforço? A gravura lembra demasiadamente uma 
produzida por Debret de mesma temática (Figura 124) Debret, agora com a pena à mão, admirou-
se com a resistência encontrada para a instalação de serrarias mecânicas no país, já comuns na 
Europa529. O empreitero da obra, muitas vezes, era dono de escravos, imerso em um sistema de 
trabalho cujo método, além de degradante, era ultrapassado e demorado. 530  Contudo, era 
extremamente barato. Como a mão-de-obra era gratuita, o dispêndio de materiais e tempo não 
demonstrava, aos olhos de Debret, a maior das preocupações dos empreiteiros.  

A presença do escravo como um dos alicerces do Brasil urbano e rural também observava-
se quando a morada estava pronta: o uso de seu interior e a configuração formal do espaço eram 
pensados levando o papel do escravo como parte integrante da dinâmica da casa. Parece-nos que 
Landseer não pôde ter acesso ao interior das casas de brasileiros abastados, como atesta a análise 
de seu caderno de desenhos, mas Lucio Costa em Sobre Arquitetura (1962) observa o funcionamento 
da casa colonial: 
                                                 
529  DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. São Paulo/Belo Horizonte: Edusp/Ed. Itatiaia, 1978, vol. 1, p.75. 
530 Ibidem, p. 225 
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A máquina brasileira de morar, ao tempo da colônia e do império, dependia dessa mistura de coisas, de bicho e de gente, que era o escravo. Se os casarões remanescentes do tempo antigo parecem inabitáveis devido ao desconforto, é porque o negro está ausente. Era ele que fazia a casa funcionar: havia negro para tudo – desde negrinhos sempre à mão para recados, até negra velha, babá. O negro era esgoto; era água corrente no quarto, quente e fria; era interruptor de luz e botão de campainha; o negro tapava goteira e subia vidraça pesada; era lavador automático, abanava que nem ventilador.531 
Figura 123 - Charles Landseer, Escravos no Rio de Janeiro.  1825-1826 Rio de Janeiro - RJ Grafite sobre papel 11,1 por 18,5 cm 11,1 por 18,5 cm    Highcliffe Album 

Fonte: BETHELL, 2010. 

Figura 124 - Jean Baptiste Debret, Escravos Carpinteiros, 1835. Litogravura. Inserida na obra Viagem pitoresca e histórica ao Brasil                            

            Fonte: SANTOS, 2013.532 

 
Nas noites sem lua, os escravos eram chamados para iluminar os caminhos das ruas 

cariocas.  Acerca da sépia Negro com Tocha, a análise da pesquisadora Monike Ribeiro (2014) é 
reveladora, ao desnudar os elementos compositivos da cena delineada por Landseer: 

Em Negro com Tocha, a cena representada é organizada em um chão plano, sem sinuosidades e com um alto e liso muro; ao lado do muro, há uma cruz apoiada em algo, provavelmente um pedestal. Presumimos que esta cruz tenha um significado com relação aos hábitos religiosos da época [...]. Nesta obra, não vemos uma construção civil destinada para moradia ou trabalho; no entanto, existe outro tipo de construção - um muro - organizando o campo plástico da cena. O pintor inglês 
utiliza-se do muro para separar o transeunte negro[...] O que Landseer fez no 
desenho Negro com Tocha, a maioria dos pintores de formação clássica também fazia, 
ou seja, eles apoiavam ou organizavam as cenas a partir da arquitetura.533 

                                                 
531 COSTA, Lúcio. “Depoimento de um arquiteto carioca”. In: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura. Lúcio Costa: sobre arquitetura. Porto Alegre: UFRGS, 1962, p. 174-175. Esta assertiva de Costa é também corroborada nas passagens de Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala (1980) e posta em xeque por John Bury, na obra Arquitetura e Arte no Brasil Colonial (1991). Cf. MELLO, Bruno César Euphrasio de. E o negro na arquitetura brasileira? Arquitextos, São Paulo, ano 13, n. 145.01, Vitruvius, jun. 2012 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.145/4372>. 
532  SANTOS, Amália Cristóvão dos. Operário-padrão colonial. 2013. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/operario-padrao-colonial>. Acesso em: 25 maio 2016. 
533 RIBEIRO, Monike Garcia.  O pintor Charles Landseer,  participante  da Missão Diplomática Inglesa, e as imagens do Rio de Janeiro no 1º Reinado (1825-1826). 19&20, Rio de Janeiro, v. IX, n. 1, jan./jun. 2014. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/artistas/landseer01.htm>. 
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Uma terceira camada de leitura da imagem, seguindo as indicações de Panofsky, pode ser 

realizada a partir dos elementos: o título atribuído à aquarela por Landseer nos é reveladora de 
intenções do que se pretendia representar:  o homem está carregando uma tocha acesa, mas o título, 
em inglês, não faz menção ao fogo, mas a claridade projetada: “negro carregando luz”; a intenção 
é a de captar então o ato de iluminar a passagem, visto que o indivíduo está em movimento. O 
muro, tal como Ribeiro (2014) já observara, funciona como organizador da cena, mas sua menção 
na gravura vai além. Como superfície de cor uniforme e clara, o anteparo cria uma camada lisa, sem 
trepidações, que destaca a ação que ocorre em primeiro plano; esta eleição será observada em 
outros desenhos (Figura 132). Ao fundo, um feixe de vegetação tipicamente tropical. O que o 
separa a profusa vegetação - o muro -tampouco deixa o escravo interagir com a porção civilizada 
da sociedade brasileira, ele não está, na representação, realmente imerso na estrutura urbana: a ele, 
resta o papel à margem, contornando o muro, à parte do interior da estrutura urbana. Quanto à 
cruz, ela poderia fazer parte de um conjunto de estações, tal como ocorre na via sacra, elemento 
que marca os momentos de uma procissão. Ademais, era prática corrente cortejos fúnebres serem 
percorridos à noite.534 

Entre 1779 e 1780, a iluminação do Rio de Janeiro limitava-se, praticamente, às luzes acesas 
nos oratórios espalhados ao longo dos muros privados: eram tempos de vice-reinado de Luíz de 
Vasconcelos no qual suas noites eram iluminadas por setenta e três lampadários – 22 na freguesia 
da Sé, 27 na da Candelária, 12 na de São José, e 12 na de Santa Rita,535 aclarando pequenos trechos, 
esquinas e becos. Os restantes dos trajetos permaneciam às escuras e, caso um senhor de posses 
circulasse pela cidade à noite, precavia-se em sempre manter-se acompanhado de um escravo que, 
à frente munido de um archote, iluminava seu caminho. Aos finais do século XVIII, a iluminação 
passou a ser realizada a partir do óleo de baleia ou azeite, cuidados, uma vez mais, por escravos. 536 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
534 EDMUNDO, Luis. O Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis: 1763 - 1808. Brasília : Senado Federal, Conselho Editorial. 2000. 
535 CHAHON, Sergio. Os convidados para a ceia do Senhor: as missas e a vivência leiga do catolicismo na cidade do Rio de Janeiro e arredores (1750-1822). São Paulo: Edusp, 2008. 
536 DE LOS RIOS FILHO, Adolfo Morales. O Rio de Janeiro imperial. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000. 
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Figura 125 - Charles Landseer, [Black carrying Light] (Escravo segurando tocha) 1825-1826 Brasil Grafite, aguada de sépia e guache sobre papel 16,3 x 15,3 cm Highcliffe Album   

 Fonte: BETHELL, 2010. 
A reunião de todos os desenhos e esboços tomados durante a viagem de Landseer, cerca 

de 300, divididos entre várias técnicas de reprodução, demonstra um reduzido número de aquarelas 
produzidas em detrimento das cenas produzidas a partir de carvão, sépia e grafite. Observa-se 
também, sua predileção por retratar Rio de Janeiro, talvez por ser a capital brasileira e palco das 
principais movimentações diplomáticas da missão inglesa. Para Ribeiro (2014) e Bethell (2009), à 
medida que o pintor viaja pelas demais regiões brasileiras, desprende-se das suas obrigações na 
Missão; para Ribeiro, inclusive, Landseer cumpre de forma rarefeita seu papel na missão: 

Oficialmente, era sabido que cabia a Landseer a tarefa de registrar, documentando imageticamente através de suas obras, a missão liderada por Stuart. Por isto, chama 
a atenção que, apenas estas duas obras de Landseer executadas no território 
brasileiro, aproximam-se da temática ou lembrem o objetivo da Missão Diplomática Inglesa de forma superficial e distante. 

A missão inglesa era, sobretudo uma empreitada diplomática para solucionar um impasse 
político entre Portugal e Brasil e garantir privilégios econômicos para a Coroa Britânica. O teor 
político, no entanto, não sobrepujou a veia artística do pintor encarregado de documentar tal 
missão, nem nos parece, tampouco, que Landseer tenha pouco se debruçado em seus objetivos. 
Ao volvermos os olhos para a carta de John Landseer, pai de Charles, o mesmo escreve para Stuart, 
em passagem da missiva, qual tinha sido o trabalho proposto ao filho que era “[...] delinear para 
você [Stuart] tais cenas de personagens populares, conectados com a sua missão tal como você já 
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havia acordado outrora.537 A respeito de tais “popular character” supõe-se que Landseer extrapolou 
seu entendimento do que seriam estas personagens: os indivíduos-chave integrantes desta missão 
e as nobrezas portuguesas e brasileiras travariam intenso embate na preferência de representação 
com o habitante comum e os escravos.  

Ou seja, talvez deveriam ser os caracteres humanos o assunti basi de sua documentação e 
reprodução? Esta hipótese auxiliaria na resposta ao número elevado de gravuras dos inúmeros tipos 
humanos, característica que Bethell inferirá como sendo sua predileção: o tema da representação 
de tipos humanos em detrimento da paisagem brasileira. Bethell se utiliza do expediente de que, ao 
não reproduzir as paisagens mais marcantes das cidades (sobremodo o Rio de Janeiro), o artista 
pouco tenha se mostrado inclinado a maravilhar-se com a configuração urbana e arquitetônica 
brasileira. 

No entanto, entende-se nesta pesquisa que o elevado número de desenhos de tipos 
humanos pode ser um indicio das inclinações naturais do Landseer pela representação humana, 
resultado da atividade ao qual Landseer foi contratado e, portanto, reflexo de seu vínculo com a 
Missão. Ademais, pode-se observar que a formação artística do pintor foi alicerçada nas pinturas 
de gênero, nas dissecações e infindáveis cópias das esculturas gregas. E, a despeito dos célebres 
enquadramentos da paisagem carioca dispensados por Landseer, infere-se que a paisagem 
representada pelo pintor responderia mais às questões individuais do que à alguma demanda da 
comitiva diplomática. Como pintor, o jovem artista poderia não ser interessar pelas cenas inúmeras 
vezes retratadas: o aqueduto, o paço imperial, por exemplo, poderiam não se encaixar em seus 
anseios artísticos; seu skechbook parece-nos, sobretudo, uma compilação de estudos.  

 

                                                 
537 No original: "to delineate for you such scenes of a popular character, connected with your mission as you might be leased to piont out" 
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Figura 126 - Charles Landseer, Aqueduto de Lisboa, 1825-1826.  Europa.  Grafite e aquarela sobre papel,  37,7 x 54,0 cm. Highcliffe Album 

 Fonte: Highcliffe Album, Insituto Moreira Salles538  
 

A respeito da representação, ainda do aqueduto, Landseer já havia reproduzido o Aqueduto 
das Águas Livres, em Lisboa, em sua estadia nas terras portuguesas; o schemma de aqueduto já era 
conhecido pelo artista, para a composição de posteriores obras, o sistema de distribuição 
reproduzido já trazia os alicerces da tipologia lusitana e poderia ser chamado a encenar, caso fosse 
necessário, na composição de alguma vista desenhada a posteriori.  

Entre julho e novembro de 1825, A comitiva de Sir Charles Stuart permaneceu na corte, e, 
durante a estadia em terras cariocas, Landseer também envereda por viagens pelos arredores da 
capital, nestes primeiros desenhos a lápis e aquarelas tem-se a chance de observar suas primeiras 
incursões pela cidade, agora como transeunte, observando seus elementos  ao nível da rua; se, em 
algumas representações os elementos compositivos da cidade e da paisagem tocada pela civilização 
fazem-se presentes por meio dos detalhes e esmaecidos nos schemas da paisagem tropical por 
excelência – mata verde, paisagem pitoresca – noutras, os telhados, as rótulas e as pedras de lioz se 
farão presentes em toda a sua imponência. 

Gilberto Ferrez, na obra A muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro: quatro 
séculos de evolução introduz a produção de Landseer a partir de suas vedutas urbanas: “A iconografia 
do Rio de Janeiro é rica em panoramas, pobre em minúcias. As perspectivas que se descortinam de 

                                                 
538 Disponível em: < http://fotografia.ims.com.br/Iconografia/#1464792106035_19 >. Acesso em: 01 abr. 2016. 
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qualquer ponto mais elevado seduziam todos os artistas. É justamente a atenção do detalhe que dá 
valor a obra de  Charles Landseer [...]”539 

O emprego da veduta sofreu uma rápida popularização desde o fim do século XVIII e 
início do XIX540: os voos de pássaros com os quais a cidade era majoritariamente retratada, em 
extensos e distantes panoramas, são, muitas vezes, preteridos às cenas cotidianas, que mostram a 
dinâmica urbana, seus movimentos, usos e tipologias edilícias. A veduta dá-nos a chance de 
observar como as representações de elementos arquitetônicos e a conformação urbana deu-se em 
uma escala menor na obra viajante. 

A igreja de São Jorge, situada na esquina da rua homônima541, deixa-se antever em meio ao 
apertado casario; do local em que o espectador se encontra são poucos passos que o separa da 
edificação religiosa e a sua presença já é antecipada pelo vislumbre da cruz altaneira de sua torre. 
Landseer, como em outros esboços, trabalha com os níveis de forma bastante suave, não 
diferenciando, por meio da espessura do traço ou com o emprego de luz e sombra, algumas 
edificações em planos distintos, o detalhe (Figura 127) da prancha delineia o volume representado 
da capela; seu anseio se dirigia muito mais para a apreensão da massa edificada como um todo do 
que em relação a individualizar a representação de cada prédio. 

Observa-se o frontão representado por Landseer de linhas barrocas, com pronunciadas 
contra-curvas. A igreja não foi representada isoladamente em outra prancha, decerto pelo seu 
estado de franco declínio à época; construída na década de 1750 e em constante processo de 
desmoronamento, quando da passagem de Landseer pela cidade, a igreja havia recebido uma nova 
torre havia poucos anos (em 1816), vinte anos depois, seria totalmente demolida542.  

Como exemplo de rua de múltiplos usos do núcleo carioca, a diversidade de atividades das 
edificações que a margeiam, entretanto, pouco é representado por Landseer, próximo à Igreja, a 
casa de compra e venda de escravos Pinto Guimarães & Cia543 decerto deveria aumentar o fluxo 
de transeuntes no logradouro, não são raras as menções à outras atividades que ocorriam na mesma 
via, desde os primeiros anos do século XIX era conhecida como um local de prostituição.544 
                                                 
539 FERREZ, Gilberto. A muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro: quatro séculos de evolução, pg. 12. 
540  http://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/9811/5604 
541 IBAM. O Turista Aprendiz - Atrativos Culturais: Igreja dos Mártires São Gonçalo Garcia e São Jorge. Disponível em: <http://www.turistaaprendiz.org.br/detalhe.php?idDado=170>. Acesso em: 03 maio 2016. 
542 SANTOS, Beatriz Catão Cruz. Irmandades, oficiais mecânicos e cidadania no Rio de Janeiro do século XVIII. Varia hist.,  Belo Horizonte ,  v. 26, n. 43, p. 131-153,  June  2010 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752010000100008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 09 mai. 2016. 
543 SOARES, Luiz Carlos. O 'Povo de Cam' na capital do Brasil: a escravidão urbana no Rio de Janeiro do século xix. Rio de Janeiro, Faperj/7Letras, 2007, p.44. 
544 Cf. A Gazeta de Notícias, 19 de março de 1879, p. 2; DEL PRIORE, Mary. A mulher na história do Brasil. São Paulo: Contexto, 1994, p.384. 
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 Figura 127 - Charles Landseer. Rua São João. Rio de Janeiro, 1825. Lápis. Instituto Moreira Salles. 

 
Fonte: BETHELL, 2010. 

 
Para além do Rio de Janeiro, outras localidades foram representadas nos esboços de 

Landseer. A Missão seguiu viagem, em 22 novembro de 1825, sem Burchell, para o norte brasileiro, 
depois de cinco meses na cidade do Rio de Janeiro percorreu trechos da costa brasileira, com 
paradas em Recife, Olinda e Salvador, ao lado de Stuart e da tripulação no Diamond, seguiu viagem 
pelas as províncias do sul, registrando suas representações da paisagem urbana de Vitória, Desterro 
(Florianópolis), Santos e São Paulo.545 O itinerário da Missão parecia seguir os passos de D. Pedro 
I, pois, por ocasião da Guerra da Cisplatina, percorria o território brasileiro à procura de adesão546. 
Interessa-nos, contudo, as imagens imediatas a sua estadia em terras cariocas, cuja natureza de 
temas possuirá diferenças em relação daquelas produzidas em meio a capital do império. 

No interior de seu sketchbook, ao todo são treze pranchas produzidas no nordeste brasileiro, 
dessas, a presença do tema urbano é observada com maior nitidez em oito. As análises 
empreendidas no tópico a seguir buscam analisar as representações visuais das três cidades visitadas 
na província de Pernambuco e da Bahia. 
 
 
 
                                                 
545 BETHELL, 2010, op. cit., p.24. 
546 D. Pedro I e seu séquito aportaram em Salvador em fevereiro de 1826. Para maiores esclarecimentos a respeito das datas e do trajeto do monarca pelo Brasil entre 1826 e 1828, ano em que a guerra da Cisplatina chega ao fim, cf: SOUSA, Otávio Tarquínio de. Vida de Dom Pedro I. São Paulo: Edusp, 1988. 
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5.3 Trajeto pelo Atlântico: A leitura das imagens escolhidas  
Como um dos primeiros artistas com formação acadêmica a retratar o nordeste brasileiro 

oitocentista, a análise da produção legada por Landseer a partir de seus esquemas estéticos, 
apontam a busca por responder a dois estímulos: o primeiro, ligado ao trabalho com que se 
comprometera na Missão, o de retratar assuntos que poderiam ser de interesse das autoridades que 
buscavam os acordos diplomáticos e, em segundo, seu anseio pessoal em produzir material que 
pudesse ser empregado em futuras telas à óleo, para exibição e venda posterior na Europa.547 A 
procura em responder uma das questões não implica no sombreamento da outra, a convivência é 
percebida em suas representações e moldam as escolhas de esquemas figurativos, como será 
observado adiante. 

Os objetivos, em determinados momentos, parecem convergir. Fica claro, pela quantidade 
de representações no sketchbook, que a condição do escravo urbano foi um tema importante em sua 
produção. Uma das cláusulas do Tratado que a Inglaterra propunha tinha por objetivo a proibição 
da exploração do trabalho escravo no Brasil; Landseer, por sua vez, constantemente registrava a 
presença do cativo na paisagem urbana. É notável a sensibilidade de seu trabalho uma vez que se 
observa os desenhos que trazem a temática: os escravos são representados em cenas de castigo ou 
atividades laborais pela cidade. Os semblantes em dor e marcados pela tristeza demonstram a 
crueldade do sistema econômico, imprimem uma urgente denúncia nos desenhos à lápis, grande 
parte silenciadas pela recusa de Stuart em devolver-lhe o caderno.  

A mesma tentativa de conciliar seus interesses pessoais e aqueles próprios do cargo que 
exercia na Missão não ficaram restritos ao tema da figura humana, pode ser também observado em 
suas representações da paisagem urbana. Quais seriam as possíveis demandas em relação às 
representações da paisagem brasileira? Em primeiro lugar, não parece que a representação da 
paisagem natural tenha sido um tema principal em seu trabalho em solo brasileiro: fora algumas 
pranchas em que Landseer detalha plantas tropicais, a presença da vegetação está sempre 
condicionada a outro elemento: à figuras humanas, ao frontispício de uma cidade costeira. Não se 
deve esquecer da finalidade primeira da Missão Diplomática, a de garantir ao governo inglês as 
bases necessárias para o estreitamento dos laços comerciais com o novo império brasileiro, 
mediante o reconhecimento de sua independência da Coroa portuguesa.  

A natureza da Missão tinge as paisagens urbanas com outras significações para além da 
pitoresca composição que as baías fazem com a vegetação tropical. Os portos naturais são 
documentados, certamente, por questões econômicas: portas para a entrada de produtos ingleses 
                                                 
547  BETHELL, Leslie.  A Abolição do comércio brasileiro de escravos. Brasília: Senado  Federal/Conselho   Editorial, 2002. 
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desde 1808, com a Abertura dos Portos, a independência reconhecida da antiga colônia abriria 
novos rumos para um projeto comercial inglês que encontrara no Brasil mercado fecundo para 
suas manufaturas.  

Os portos brasileiros desde muito tempo já eram utilizados como pontos de escala para as 
embarcações inglesas, a partir da assinatura de tratados anglo-lusitanos, ainda no século XVII.548 
Caso o reconhecimento da independência ocorresse de forma pacífica por parte de Portugal, 
garantiria à Inglaterra a manutenção de sua boa relação com o Estado português e o crescimento 
de sua relação comercial com o Brasil. 

As paisagens das províncias de Pernambuco e da Bahia são representadas esparsamente 
povoadas:  Ruas desertas, tomadas de cena em voo de pássaro, distantes marinhas. Poderiam ser, 
na verdade, estudos de planos de fundo para seus quadros de gênero? A insistência de John 
Landseer, pai do artista, em carta à Stuart leva-nos a crer que o sketchbook trazia um rico material 
para uso em obras posteriores, carga de temas que alimentaria durante anos a obra landseeriana.  

A falta de material textual e de quaisquer cartas enviadas aos familiares e amigos suscita 
dúvidas a respeito de uma suposta vontade de escrever uma obra relacionada ao seu período em 
terras brasileiras, a proficuidade de seus desenhos nos vislumbra a hipótese de que Landseer, em 
realidade, queria registrar seus trópicos por meios de suas tintas e suas telas. 

Diferem, pois, das constantes vedutas em solo português: as igrejas e demais edificações 
não são tomadas como único tema em seus desenhos, fazem parte da massa edificada representada 
e, ainda assim, são elementos de destaque, não per si, mas pelo que representam: como “documentos 
oficiais”, os desenhos de Landseer também apontam a influência religiosa e as condições portuárias 
das cidades. 

Embora à princípio um objeto secundário na temática landseeriana, há um componente da 
representação da paisagem urbana que ficou marcado nas representações do artista: a presença dos 
monumentos arquitetônicos ao longo da paisagem de Salvador e de Recife foram constantes, 
marcaram a sua representação das capitais da província, talhando na paisagem representada, 
símbolos presentes na estrutura urbana.   

 
5.3.1 Olinda e Recife por Charles Landseer 

A entrada do Porto de Recife era “um porto tão quieto e tão seguro, que para as curvas das 
naus serve de muro”549, o que apenas aumentava a expectativa quanto à cidade que se descortinaria 
                                                 
548 MARTINS, 2001, op. cit., p.70. 
549 TEIX    
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aos olhos viajantes. Pintada como um “vivo panorama verde, com o largo rio sinuoso através dele”550 por 
Maria Graham, viajante inglesa que visitou a cidade em 1821, descreve Recife como uma cidade 
encantadora. 

Landseer aportou ao lado do restante da Missão em Recife ao final de 1825. Dois anos 
antes, a vila do Recife ganhou o estatuto jurídico-administrativo de cidade. Quando Landseer 
visitou a região, Olinda ainda encontrava-se como capital da província. O porto de Recife causava 
encantamento aos viajantes que nele aportavam, como Maria Graham menciona: 

Tudo isso sabia eu antes de desembarcar e pensava estar bem preparada para ver Pernambuco. Mas não há preparação que evite o encantamento de que se é tomado ao entrar neste porto extraordinário.551  
 

A cidade do Recife das primeiras décadas do século XIX já tinha seu núcleo consolidado 
nas áreas ocupadas atualmente pelos bairros do Recife, Santo Antônio e São José. A malha urbana 
dessa região era constituída de eixos de duas naturezas: ruas orientadas no sentido longitudinal 
(Norte/Sul), largas e retilíneas, que ligavam partes importantes da cidade e permeadas por 
elementos arquitetônicos.  Essas ruas eram muitas vezes interceptadas ortogonalmente por vias 
menores que possuíam traçado mais orgânico e ligavam praças e largos ou a estradas que saíam da 
cidade.552 

Sobre Olinda, Maria Graham ficou surpreendida com a beleza da cidade, pois “como o 
nome dá a entender, é uma linda localidade, onde os morros moderados, mas abruptos, um belo 
rio, e uma espessa floresta, combinam-se para o encanto dos olhos”, contudo, como observou, é 
também “[...]uma cidade em franca decadência, [...] todos os habitantes mais ricos há muito já se 
estabeleceram na cidade baixa [Recife]553 

As mudanças nas dinâmicas da reconstrução e da expansão urbana da cidade de Recife 
foram postas em marcha ao final do século XVIII. Ao negar a herança holandesa do traçado urbano 
após a Reconquista, em 1654, seu crescimento estava sujeito aos câmbios das dinâmicas 
econômicas e sociais. 554 Na construção da paisagem urbana recifense, empregou-se inúmeros 
experimentos da cidade barroca europeia; como observa Silvio Mendes Zancheti (2000),  o 
emprego de expedientes como o da perspectiva tornaram-se correntes no planejamento e na 
                                                 
EIRA, Bento. Prosopopea. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial Instituto Artístico, 1873. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or629537/or629537.pdf> Acesso em 23 out. 2016. 
550 GRAHAM, 1956, op. cit.,  p.113. 
551 Ibidem, 1990, op. cit.,  p. 129. 
552 ZANCHETI, 2000, op. cit.,  p.08. 
553 GRAHAM, 1990, op. cit.,  p.119. 
554 MENESES, José Luís Mota. Horizonte da intervenção em áreas históricas. In: Zancheti, Silvio Mendes, et alli. Estratégias de intervenção em áreas históricas. MDU/UFPE, Recife, 1995, p. 28 
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construção da paisagem urbana da cidade. Contudo, tal cenarização do espaço público foi moldada 
a partir de práticas tradicionais de construção de cidades, baseada muito mais em “experiências e 
não no desenho urbano”555 

Ambas as cidades suscitariam em Landseer o desejo por registrá-las, como se apercebe nas 
páginas de seu sketchbook. Elencam-se para análise seis imagens que mostraram-se paradigmáticas 
quanto à visão da paisagem da sua produção a partir de vários prismas temáticos: relações sociais, 
elementos arquitetônicos, conformação urbana e natureza. A seguir, a análise das imagens citadas, 
de acordo com a intensidade com que os matizes das discussões acima podem ser delas extraídos: 
A imagem espelhada 

A primeira imagem analisada é, também, a que abre a parte relativa à Pernambuco de seu 
sketchbook. Recife vista do mar é um panorama tomado a partir de um ponto dentro do oceano em 
direção a Recife. O Farol da Barra e o Forte de São Francisco estão fidedignamente representados, 
em primeiro plano. O plano de fundo é tomado pela cidade do Recife. 

 Figura 128 - Charles Landseer, Recife vista do mar. Lápis, 1825-1826. 

 Fonte: BETHELL, 2010, p.181.  Figura 129 - Charles Landseer. Detalhe de Recife vista do Mar, atentar para o casario e as delgadas construções. 

 
                                                 
555 ZANCHETI, 2000, op. cit., p.09. 
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O casario da cidade foi desenhado com construções de alturas variadas, simbolizando a 

diversidade tipológica (FREYRE, 2006, p.107). Os sobrados recifenses, tal como Landseer 
representa, são estreitos e delgados; de fachadas que variavam entre 4,5m a 5,5 m de largura, 
chegavam a ter seis andares, mas normalmente possuíam de três a quatro (VAUTHIER, 1975, 
p.39). Os estreitos edifícios, de acordo com Gilberto Freyre tinham essas dimensões devido ao 
pouco terreno seco disponível, disputado palmo a palmo pelos moradores mais ricos (FREYRE, 
2006, p.350).  

A mesma paisagem seria transportada para o fundo de outro desenho, no qual Landseer 
adicionaria representações humanas: Jangada em Pernambuco. 

Figura 130 - Charles Landseer, Jangada em Pernambuco. Bico de pensa, 1825-1826. 

. 

  
Fonte: BETHELL, 2010 p. 185. 

 
Neste bico de pena, o primeiro plano é tomado pela jangada em movimento. Landseer 

representa uma das principais atividades econômicas pelos locais: a pesca foi atividade presente 
desde o início da povoação que daria lugar a Recife, que surgiu a partir da localidade do “Arrecife 
dos Navios”. Em 1606, no intuito de atender a devoção da população de pescadores, os frades 
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reunidos em Olinda erguem o Convento de Recife, edificação importante ao desenvolvimento do 
povoado. O plano intermediário é utilizado para demarcar a presença do Farol da Barra e Forte de 
São Francisco, como Ferrez (1954) já prenunciara. No plano de fundo, a cidade do Recife 
representada pelo casario que margeia o litoral. 

O apuro aos detalhes nas obras landseerianas também é observado quando o assunto do 
primeiro plano é uma atividade. A atividade pesqueira é, neste desenho, retratada seriamente, não 
apenas elemento de composição. As bóias feitas de cabaça, um samburá e a rede de pesca são 
desenhados com acuidade. O primeiro plano rico em detalhes não nos impede de observar a cidade 
ao fundo, uma melhor observação que, mesmo ao longe e diminuta, o tema urbano também quer 
se protagonista ou pelo menos, não quer comporta-se como plano de fundo.  

2 ª ANÁLISE: PAISAGEM COMO NATUREZA E COMO PALCO DE INTERAÇÕES SOCIAIS 
 

Landseer deve ter tomado o panorama nas proximidades da Igreja da Misericórdia, dada a 
perspectiva que se descortina. Nas proximidades da igreja, encontra-se um mirante, que já se 
observa em litogravura anterior a 1847, provavelmente o mesmo local que o pintor utilizou como 
ponto de observação.556 

A vista representada por Landseer privilegia o casario de Olinda: térrea e com cobertura de 
duas águas, o ritmo imposto pelas casas, que não se alinham em um eixo perceptível, denotam a 
organicidade do traçado das ruas.  

Ao longe, no plano de fundo, Recife se mostra presente. O casario e as igrejas, a entrada 
do porto - simbolizado pelo agrupamento de navios -  estão minuciosamente desenhados, 
intercalados pelas altas palmeiras.  O desenho  de Landseer assemelha-se à descrição de Graham 
sobre o aspecto do casario recifense: “as construções são bastante largas e brancas e a terra baixa 
e arenosa [...] ornada de palmeiras.557  

                                                 
556 Cf. FERREZ, 1954, ilustração nº56, s/p. 
557 GRAHAM, 1956, op. cit. 



229  

 

Figura 131 - Vista de Olinda, editada para iluminar três edificações: 1. Igreja de São Pedro Apóstolo; 2. Igreja de São Sebastião e 3. Igreja e Mosteiro de São Bento.558 

                    
Fonte: BETHELL, 2010, editado pela autora. 

 
O primeiro plano, ocupado por um trecho de Olinda, não apresenta sombreamento. 

Gilberto Freyre (1968) afirma acerca de sua paisagem que “não se pode falar de Olinda, esquecendo 
sua luz. Não sua luz elétrica: mas a sua luz de sol.” (FREYRE, 1968). Enquanto as primeiras 
pranchas produzidas por Landseer no Brasil apresentam o dramático uso das sombras para 
evidenciar o sol dos trópicos, as imagens relativas ao nordeste brasileiro possuem uma iluminação 
quase frontal, o que diminui o sombreamento e, consequentemente, auxiliam nossa apreensão dos 
detalhes compositivos da cena (os elementos arquitetônicos, a vegetação profunda).  

O enquadramento de Landseer privilegiou a representação das três igrejas, como ilumina: 
coloridas no intuito de se apreender melhor suas localizações da prancha estão a Igreja de São 
Pedro Apóstolo, em magenta, a Igreja de São Sebastião, em verde e, por último,  o complexo da 
Igreja e Mosteiro de São Bento, em vermelho. 

A Igreja de São Pedro Apóstolo, de acordo com Loureiro (2008), é uma substituição a uma 
edificação religiosa de mesma invocação. Construída cerca de 1750 (LOUREIRO, 2008, p. 98), da 
simples fachada Landseer preferiu omitir a torre única da igreja, preferindo representar sua lateral, 
o corte abrupto da fachada, contudo, não é usual nos trabalhos do artista.  

                                                 
558 Em melhor resolução no ANEXO F. 
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Percorrendo a cena, depara-se com a Igreja de São Sebastião. Desta, só se observa a torre 
sineira, pontuando a paisagem de casario em sua maioria térreo. Nas proximidades, outra igreja é 
representada. Finalizada em 1761, a Igreja de São Bento foi erigida em local onde outrora a igreja 
com a mesma invocação fora incendiada em virtude da invasão holandesa. Mesmo à distância, 
Landseer conseguiu captar as volutas do sóbrio frontispício e faz menção ao brasão da Ordem 
Beneditina, bem como o óculo acima da moldura central em arco abatido da porta principal.  

Serpenteando a paisagem, uma profusa vegetação. Landseer trará em várias pranchas 
menções à rica vegetação local, que, mesmo esquematizada em alguns momentos, não deixa de ser 
notada e reproduzida. A esquemática vegetação que permeia as construções podem ser os  
generosos quintais de Olinda, reminiscências das roças e sítios descritos desde o Foral da vila559. A 
eleição por detalhar determinadas plantas, contudo, não é ingênua.   

Landseer, se não um participante ativo, ao menos imerso nas discussões diplomáticas, 
deveria ter conhecimento de que a palmeira, mais precisamente a palmeira imperial, cujos primeiros 
exemplares foram introduzidos no Brasil pelo então príncipe regente Dom João VI em 1809, 
tornaram-se signo do próprio Império (D'ELBOUX, 2006). Fincado nas praças e logradouros 
públicos, sua considerável altura, tal como as torres sineiras representariam o poder eclesiástico, a 
delgada árvore também seria um dos símbolos do poder imperial na paisagem urbana. 

Nas páginas destinadas à capitania de Pernambuco, não se observa a palmeira imperial com 
nitidez 560 , mas palmeiras genéricas podem ser observadas pontilhando a paisagem. Landseer 
preferiu apresentar a vegetação de maneira esquemática, detalhando poucas espécies, sobremodo 
às palmeiras561 e os mamoeiros. Exceção ao desenho a lápis de uma jaqueira, espécie asiática trazida 
pelos portugueses (Figura 132). A majestosa árvore foi posta lado a lado com uma figura feminina, 
cuja presença suscita outra discussão que pode ser deslindada a partir da observação de seus 
desenhos. Muito mais do que  fazer às vezes de escala humana, a presença feminina negra aponta 
para a representação da escravidão e da condição da mulher na sociedade oitocentista brasileira.  
 
 

                                                 
559 Para o aprofundamento, Cf. LOUREIRO, J. C. “Quintais de Olinda: uma leitura indiciária sobre sua gênese”.  
560 Há menção do plantio de palmeiras imperiais na criação do passeio público instalado no Cais do Boyer, se concretizou entre 1838 e 1840, com a execução do Cais do Boyer, hoje Cais da Av. Martins, entre 1838 e 1840, a cargo do  engenheiro francês Júlio Boyer. Cf. COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Arredores do Recife. 2. ed. Recife: Massangana, 2001.    
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Figura 132 - Charles Landseer, Aspecto de uma Jaqueira, ao lado de uma mulher, 1825. Lápis  

 Fonte: BETHELL, 2010. 

Figura 133 - Charles Landseer, Tipos humanos: mulher portuguesa, 1825. Lápis.  

 Fonte: BETHELL, 2010. 
 

 
A figura 138 liga-se a outro esboço nas páginas seguintes: a mulher aqui desenhada está 

vestida de acordo com a representação de uma escrava. Entra-se no território das discussões a 
respeito da dimensão social da cidade, que inclusive imprimirão no tecido urbano suas práticas. A 
mulher na sociedade pernambucana, assim como em todo o império, ainda permanece controlada 
no interior das alcovas. Mesmo à luz do dia, a presença da rótula ao fundo é um lembrete que a 
presença feminina externa aos muros da casa era excepcional e o que a gelosia encerrava – a casa- 
o local que lhe era reservado562. O viajante francês Tollenare, em passagem por Recife atesta: 

Negras percorrem as ruas oferecendo à venda lenços e outras fazendas que trazem em cestos sobre a cabeça (...). Não se vê absolutamente mulheres brancas na rua. Um pequeno mercado junto de uma igreja oferece à minha vista montões de raízes de mandioca, bananas, ananases, cajus, mangas e laranjas. As vendedeiras, mui sucintamente vestidas, algumas de cachimbo ao queixo, preparam grosseiros manjares para o povo (TOLLENARE, 1978, pp. 20-21) 
 

A visão das entrelaçadas rótulas e dos postigos era, no entanto, uma afronta ao 
embelezamento proposto pela elevação do Brasil no contexto político da colônia e Metrópole.  O 
espírito de reformas e europeização que chega aos poucos na nova capital do império português, 
o Rio de Janeiro, também irradiará nas maiores cidades do império, como Recife e Olinda. As 
rótulas e gelosias não filtravam apenas a claridade do exterior; empregados como postos de vigia, 
                                                 
562 A discussão sobre o emprego destes elementos arquitetônicos na cidade pernambucana não busca esmiuçar seu significado. cf. MAGALDI, Cassia Regina Carvalho de. Condicionantes Culturais Árabes na Salvador dos Séculos XVII e XVIII. 1996. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1996  
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dos balcões assobradados por estes elementos, a mulher, isolada das práticas sociais externas ao 
âmbito familiar devido a rígida estrutura familiar patriarcal; do lusco-fusco das gelosias e urupemas, 
selecionaria sua pouca interação com estranhos e com o exterior563 .  

As determinações impostas por D. João VI na cidade carioca que deixaram suas casas em 
trajes menores (FREYRE, 1958 p.19), desprovidas de suas tradicionais esquadrias, foram, 
consequentemente, estendidas para todas as cidades brasileiras; no entanto, ainda seria presença 
constante na cidade Oitocentista, as medidas falharam na tentativa de “eliminar o caráter [...] das 
cidades amouriscadas componentes da rede urbana colonial brasileira” (FREYRE, 2000, p.76). É 
o que o desenho de Landseer em Pernambuco apresentam: a cristalização do emprego deste 
elemento de fechamento de esquadrias será claro no decorrer de suas pranchas, elemento resistente, 
mesmo quando proibido por inúmeras posturas municipais.  
 

3 ª ANÁLISE: PAISAGEM COMO OBITUÁRIO 
 

Na Figura 134,  Panorama de Olinda vista da Ponte de Pernambuco, tem-se a cena mais próxima 
a um elemento construído relativa a sua passagem por Pernambuco.  No plano de fundo, Olinda 
se mostra aos olhos do espectador e divisiona-se o forte do Brum. Está no primeiro plano o 
elemento que Landseer buscou ressaltar: o arco de Santo Antônio, que encimava uma das 
cabeceiras da Ponte Maurício de Nassau, originalmente denominada Ponte do Recife, tal como 
Landseer nomeia. Enquanto a ponte é desenhada apenas em esboço, o arco é nitidamente 
detalhado. 
  

                                                 
563 Indica-se, para maiores esclarecimentos a respeito destes elementos e sua relação com o Brasil joanino, a obra do pesquisador Paulo César Marins: Através da Rótula: Sociedade e Arquitetura Urbana no Brasil, séculos XVII a XX, (2001). 
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 Figura 134 - Charles Landseer, Panorama de Olinda vista da Ponte de Pernambuco. Lápis, 1825-1826564 

 Fonte: BETHELL, 2010. 
 

A escolha pelo enquadramento do arco não é pioneira. Os três arcos da cidade (Santo 
Antônio, Bom Jesus e o Arco De Nossa Senhora da Conceição) figuraram em um número 
considerável na iconografia recifence, do século XVII até o início do século XX. 

Os arcos foram construídos originalmente em substituição às portas da cidade erigidas na 
época da invasão holandesa, cujas linhas simples denotavam seu uso estritamente militar de 
segurança. Após a expulsão holandesa, construídos em alvenaria, nos estilos barroco e neoclássico, 
os arcos portugueses encerravam funções religiosas, como o excerto de Mario Sette (1981)aponta: 

Neles [nos arcos] se efetuavam festas em honra dos respectivos patronos celestes. Pomposa era a festa do Arco da Conceição, do outro lado da ponte, no começo da rua da Cadeia [...]A imagem de Nossa Senhora da Conceição no altar. Rezava-se missa pela manhã e à noite cantavam a novena seguida de ladainha" 
565 

 
A importância da representação de Landseer está no registro de um elemento construído 

que foi, em nome de uma desejada modernidade, demolido. As obras do porto e do bairro do 
Recife foram responsáveis pela demolição de dois dos arcos: o Arco da Conceição, derrubado em 
1913 e o representado por Landseer, o de Santo Antônio, em 1917.566 
                                                 
564 Em melhor resolução no ANEXO E. 
565 SETTE, 1981, p.164. 
566 SOUSA, Rebeca Grilo de. Escombros e vestígios: os debates sobre os arrasamentos nas reformas urbanas das cidades brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo e Recife no início do século XX). 2016, 205 f. Dissertação 
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Semelhante destino teria monumentos arquitetônicos em outra capital visitada por 
Landseer, Salvador.  

 
5.3.2 Salvador e imediações por Charles Landseer 

 
A cidade de Salvador foi fundada segundo o princípio de escolha de sítios elevados, 

protegidos por encostas íngremes e próximos a pontos acessíveis por mar ou por cursos de rio, 
adotado desde a Antiguidade. Adotava-se o paradigma da cidade alta/cidade baixa replicado por 
várias cidades antigas europeias (principalmente gregas e ibéricas) e transportados à urbe 
brasileira567. Salvador, capital do Brasil até 1763, cresceria a partir destas primeiras indicações, e 
mesmo quando não portava mais a alcunha de capital da colônia, seria uma das maiores cidades da 
América Latina, proficuamente visitada por comerciantes e viajantes estrangeiros, suscitando 
diversas descrições, textuais e pictóricas.    Em 1832, a bordo do Beagle, Charles Darwin aportou 
no porto de Salvador e, maravilhado com a paisagem, escreveu a respeito da paisagem em seu 
diário:  

"A vista da cidade é magnífica. Ninguém seria capaz de imaginar nada tão belo quanto a antiga Cidade da Bahia. Ela fica docemente aconchegada num bosque exuberante de lindas árvores e, situando-se sobre uma colina íngreme, descortina as águas calmas da grande Baía de Todos-os-Santos. As casas são brancas e altivas. Os conventos, os pórticos e os prédios públicos quebram a uniformidade das casas; a baía é repleta de grandes navios. Em suma, e o que mais se pode dizer? Ela é uma das paisagens mais lindas dos Brasis568". 
A descrição textual idílica e pitoresca de Darwin encontraria correspondência iconográfica 

em inúmeros relatos de viajantes. Salvador, pelo status de capital da colônia, recebeu várias ordens 
católicas que fundaram suas igrejas e pontilharam a paisagem das margens da Baía de Todos-os-
Santos com suas torres sineiras e sua arquitetura barroca, elemento representativo da paisagem e 
que seria utilizado proficuamente pelo viajante na representação da cidade em suas obras, como 
observa-se a seguir. 

                                                 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 
567 SIMÕES JUNIOR, José Geraldo; CAMPOS, Candido Malta. Permanências do urbanismo de colina como tradição luso-brasileira: os casos de Salvador e de São Paulo. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 5, n. 1, p. 47-69, 2013. 
568 DARWIN, C. Correspondence, 10 vols. Ed. de F. Burkhardt & S. Smith. Cambridge, Cambridge University Press, 1985-1997 apud HORTA, Marcio Rodrigues. O impacto do manuscrito de Wallace de 1858. Sci. stud.,  São Paulo ,  v. 1, n. 2, June  2003 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662003000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  13  Nov.  2016. 



235  

 

Obedecendo ao padrão de defesa através da altura e adaptando-se às condições 
topográficas do sitio, Salvador possuía no século XIX uma clara distinção em sua conformação 
urbana: os dois níveis de ocupação na encosta trariam um traçado com tendências à ortogonalidade 
que, no entanto, trazia adequações dado às características topográficas do sítio, como Rodrigo 
Baeta e Luis Antonio Cardoso (2014) apontam, delineiam “[...] o esforço de organização que 
permeará a implantação do núcleo urbano”569 

As diferenças entre a cidade-baixa e a cidade-alta em Salvador foram observadas por um 
expressivo número de viajantes que percorreram as cidades citadas. As representações, afora os 
esquemas compositivos, ganharam distinções de elementos característicos de sua estrutura citadina 
e, quando expressos graficamente ou insinuados, atestam suas visões acerca dos aspectos 
topográficos e urbanísticos das cidades. 

Salvador foi assentada em uma falha geológica de natureza escarpada, o que naturalmente 
dividiu em dois planos a cidade. O viajante, quando em sua chegada pelo mar, seria recebido pelo 
primeiro nível, a Cidade Baixa: no sopé, as atividades ligadas ao comércio e as atividades portuárias 
se desenrolavam pelos cais e trapiches da primeira linha do mar. Ao vencer as ladeiras, o cume da 
cidade guardava as moradias, as atividades político-administrativas e o comércio varejista. 

O panorama produzido pelo gravador Friedrich Salathé apresenta a Baía de todos os Santos 
como um exemplo desta percepção. Tomado a princípio por uma embarcação em pleno mar, o 
tema da marinha traz o aspecto de grande cidade demonstrada a partir das várias embarcações, 
algumas com feitio internacional.570 No plano de fundo, o frontispício de Salvador detalhado afere 
ao panorama a acuidade necessária. No entanto, não há menções de que seu gravador, Salathé 
tenha visitado o Brasil.  A faixa de céu e de mar oprime a cidade, diminuta e estirada; embora com 
prédios de quatro andares, prova material da importância econômica e política da cidade, Salvador 
aparece horizontalizada. Salathé seria um exemplo, dentre muitos, que leriam a paisagem brasileira 
através dos olhos de outros viajantes. 
 

                                                 
569 BAETA, Rodrigo Espinha Baeta; CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes. O frontispício de Salvador e seu impacto na paisagem urbana da cidade no século XIX. In: PEIXOTO, Elane Ribeiro et al.(Orgs.) Tempos e escalas da cidade e do urbanismo: Anais do XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Brasília, DF: Universidade Brasília- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2014 , p.47. 
570 A respeito dos modelos de embarcações de posse nacional e modelos no século XIX , cf. GODOY, José Eduardo P. Naus do Brasil. Brasília: Ed. Senado Federal, 2007.  
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Figura 135 -Vista da Cidade de S. Salvador, litogravura, 1822-1830. Gravada por Friedrich Salathé e de autoria desconhecida. Abaixo, um excerto da litogravura enfocando as igrejas  

 

 Fonte: Biblioteca Nacional, modificado pela autora.   
Ao observar os schemas tão bem amarrados na obra dos artistas que representaram o Brasil 

in loco, é quase imperceptível a diferença daqueles que não visitaram o país. Interessante notar as 
estratégias que Salathé usa para transmitir veracidade ao seu desenho, como as embarcações em 
primeiro plano, denotando que o artista estava dentro de uma outra no momento em que divisava 
a cidade e tomava nota a partir de tintas e lápis. ] 

A relação entre cheios e vazios do panorama de Salathé é proporcional ao percebido na 
representação feita décadas depois, na fotografia do inglês Benjamin Mulock, que trabalhou na 
Bahia de 1859 a 1862571, tiradas a partir do Forte São Marcelo. As arcadas do térreo em Salathé, no 
entanto, chegam a possuir a altura equivalente a dois pavimentos, lembrando muito mais as 
construções romanas ou italianas que a arquitetura colonial. 

                                                 
571  BACELAR, Jonildo. Panorama de Mulock - 1860. Disponível em: <http://www.cidade salvador.com/seculo19/mulock/panorama.htm>. Acesso em: 30 set. 2016. 

Igreja do Rosário dos Pretos Catedral Igreja da Misericórdia 
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Figura 136 - Benjamin Mulock, Panorama de Salvador. Fotografia. 

 
Fonte: <http://www.cidade-salvador.com/seculo19/salathe.html >Acesso em 13 de novembro de 2014. 

 
E aqui é um risco que se toma ao confrontar fotografia e desenho, espera-se que o leitor 

não tome uma mais verossímil que a outra, por que não se deve perder de vista que no corpus de 
elementos que podem traduzir a realidade, a fotografia é uma alternativa a de leitura de mundo.  

No conjunto de imagens que traduzem o mundo, a fotografia pode servir como uma alternativa a mais de leitura da realidade. Enquanto produto cultural, é uma construção feita por um sujeito mediador, o fotógrafo, que seleciona pessoas e elementos e os enquadra na bidimensionalidade de um espaço a ser recortado. Entre este sujeito e o retratado está a tecnologia, que permite a fixação da cena escolhida. Visto a fotografia ser um produto cultural, a sua construção faz parte de um determinado contexto histórico, que influencia na construção do olhar do fotógrafo, nas representações sociais impressas e no equipamento tecnológico empregado para a tomada da imagem572.  
 
Diferente da perspectiva recorrente das representações da cidade de Salvador, a partir de 

uma embarcação no mar, o desenho de Landseer apresenta uma perspectiva da Baía de Todos os 
Santos tomada a partir da terra firme, provavelmente nas proximidades e no nível no que hoje se 
situa o Elevador Lacerda, dada a visual. As embarcações muito próximas ao casario que se encontra 
na primeira linha do mar apresentam a baía ainda sem o aterro mais abaixo da encosta, área aterrada 
ainda no século XIX para abrigar o novo prédio da Alfândega, inaugurado em 1861, edificação 
hoje que corresponde ao Mercado Modelo.573 A ladeira à direita, de acordo com Jonido Bacelar em 
seu Guia Geográfico de Salvador, ligava o Palácio do Governo à Basílica de Nossa Senhora da 

                                                 
572 CANABARRO, I. S. . Fotografia, história e cultura fotográfica: aproximações. Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. XXXI, p. 23-39, 2005,  p.24.  
573 Cf. MORENO, Ricardo. O porto e a cidade do Salvador. Revista Dialética, v. 4, n. 4, p. 19-24, 2013. O desenho de Landseer pode ser observado em melhor resolução no Anexo. 
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Conceição da Praia. 574  O caminho, um entre vários que ligam os dois planos da cidade e 
onipresentes nos panoramas registrados de Salvador, é denominado de Ladeira de Palácio no 
panorama produzido pelo desenhista e litógrafo alemão George Scharf, sobre esboço de Edmund 
Patten.575 

 
Figura 137 - Charles Landseer, Vista da Baía de Todos os Santos e Bomfim, 1825-1826. Grafite sobre papel, 165 x 541 mm. Instituto Moreira Salles576 

 
Fonte: BETHELL, 2010. 

 
As torres das igrejas se fazem presentes como elementos de verticalização do olhar: as que 

estão na extremidade inferior pertencem a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, cujas 
linhas barrocas contrastam com a aparente simplicidade do casario ao lado. No plano de fundo, na 
ponta da extremidade norte da baía, o forte de Nossa Senhora do Monte Serrat. A igreja, em 
primeiro plano, foi sumariamente recortada da cena, a sua presença é sentida pelas torres que 
aparecem denteadas no enquadramento 

Este enquadramento, quase fotográfico, guarda semelhanças com as caraterísticas da arte 
de paisagem holandesa que Alpers (1999) elenca:  

 
Os holandeses apresentam seus quadros como descrevendo antes o mundo visto que as imitações de ações humanas significativas. Muitas das características das imagens parecem depender disso: a frequente ausência de um observador posicionado, como se o mundo viesse primeiro [...] a ausência de uma moldura prévia (o mundo representado nas pinturas holandesas parece muitas vezes cortado pelas bordas do trabalho ou, inversamente, dá a impressão de estender-se além de seus limites, como se a moldura fosse uma reflexão posterior e não um instrumento definidor577  

                                                 
574  BACELAR, Jonildo - Guia Geográfico: Salvador. Disponível em: <http://www.cidade salvador.com/seculo19/landseer.htm> Acesso em: 10 out. 2016. 
575 Ibidem. 
576 A imagem encontra-se em melhor resolução no Anexo G desta dissertação. 
577 ALPERS, 1999, op. cit., p.39. 
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. Faz-se essa aproximação entre a arte produzida no seio das missões oitocentistas e uma 
tradição artística do século XVII pois tanto a arte viajante e a escola flamenga foram pautadas na 
convergência entre arte e ciência. A tomada de cena recortada em Landseer nos indica o emprego 
da câmera clara na produção das imagens, condicionando o que será representado e garantindo um 
arcabouço “cientifico”, necessário em uma produção que, embora artística é também documental. 

Mesmo recortada, a presença dos símbolos religiosos é constante na produção relativa ao 
Brasil, especialmente em Salvador, antiga sede político-administrativo do Brasil e à época, sede 
administrativa da Igreja católica. A maior parte da imagem é tomada pela porção de mar, a 
perspectiva parece adotada no intuito de apresentar o prospecto da baía e sua conformação física, 
dado pouco perceptível em tomadas de cena a partir do mar. 

O casario e as igrejas, parecem brotar “no meio da folhagem verde que as cerca”578  e, para 
Spix e Martius, “os mais lindos ornamentos desse extenso aglomerado de casas são os muitos 
jardins situado entre elas”, opinião corroborada por outros viajantes ao longo do século XIX579. 

 Não é difícil entender por que monumentos e espaços de sociabilidade como o Passeio 
foram constantemente retratados como protagonista: em meio a uma paisagem urbana que é 
comumente retratada como sem atrativos pelos viajantes, locais europeizados sejam  
  
As musas domesticadas habitam o verde tropical: a seletiva representação da vegetação no ambiente urbano. 

Cacaueiros, bananeiras, palmeiras, coqueiros e mamoeiros, a maioria das plantas que 
carregam os verdes brasileiros na iconografia, são na verdade, espécies endêmicas da vasta região 
tropical, muitas originárias de outras regiões tropicais. Sua característica nativa- ou melhor, a falta 
dela – não é requisito para que estas plantas representem a vegetação brasileira na produção 
landseeriana: são suas formas exóticas, cores exuberantes e aspectos pitorescos580 que avivam nos 
desenhos e nas telas o caráter brasileiro das cenas. Eckout já havia, séculos antes, apresentado a 
flora brasileira a partir de maracujás, cajús e frutos do guaraná, mas o apelo exótico de plantas 
encontradas em outras partes dos trópicos serão impressas com mais cores e intensidade no 
imaginário europeu. 

                                                 
578 WETHERELL, James. Brasil - Apontamentos sobre a Bahia 1842-1857. Extraídos das cartas, etc., que, durante uma permanência de 15 anos, foram tomadas por James Wetherell, Esq., Vice-Cônsul britânico na Bahia e, mais tarde, na Paraíba. Editado por William Hadfield, Liverpool. Salvador: Edição do Banco da Bahia S/A, s/d, p.144. 
579 Cf. Maria Graham e George Gardner.  
580 Se comparadas à vegetação que cobria a Europa, i.e. 
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Das plantas representadas com maior detalhamento, o que permite sua identificação em 
meio à massa vegetal  rabiscada, as espécies de bananeiras (gênero Musa) são uma das mais 
observadas. Landseer compõe grande parte de suas cenas urbanas com essas espécies “plantadas” 
em meio ao ambiente urbano ou natural. A predileção por esta categoria vegetal não é uma 
característica única do viajante, entretanto, observa-se a predileção destas581 em detrimento à outras 
nativas, menos conehcidas do público e, portanto, pouco carregadas de exótica tropicalidade. Essas 
espécies vegetais já configuravam-se como signos consagrados que remetiam aos trópicos 
instantaneamente e, pouco a pouco, já brotavam nas estufas européias.  

A vegetação, quando observada e documentada em meio urbano, teve como principal 
função a de qualificar os quintais das casas e terrenos desocupados como redutos do verdejante 
poderio das matas brasileiras no meio civilizado. Terá efeito inverso, inclusive; a presença de 
algumas espécies como palmeiras e bananeiras no meio rural e, principalmente, nos trechos 
desabitados, serão, para os viajantes mais sensíveis ao estudos botânicos, sinais de ocupação 
humana. Burton, em passagem pela província do Rio de Janeiro, observa isto nas proximidades de 
Inhomirim582: “Algumas poucas palmeiras e bananeiras, ou altas jabuticabeiras, escuras de respirar 
um ar malsão e cobertas de Tillandsia, mostram que os moradores ou colonos não estão muito 
longe.”583 

Figura 138 - Charles Landseer, Mineiro viajante.(Tropeiro)  1825-1826,  São Paulo – SP.  Grafite e aguada de sépia sobre papel  23,0 x 28,9 cm .  Highcliffe Album / Instituto Moreira Salles. 

Fonte: BETHELL, 2010. 

Figura 139 - Charles Landseer, Bananeira [Bananas] 1825-1826.   Tinta ferrogálica e aquarela sobre papel  18,0 x 15,0 cm .  Highcliffe Album / Instituto Moreira Salles. 

                    Fonte: BETHELL, 2010  

                                                 
581 RIBEIRO, 2014, op., cit. 
582 Atualmente, Vila Inhomirim configura-se como um distrito-bairro da cidade de Magé-RJ. 
583 BURTON, Richard. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho, p.48 
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No meio pictórico, Debret não nos deixou um legado significativo de representações da 
vegetação brasileira: muito mais trabalhada como plano de fundo ou elemento decorativo, nas 
palavras de Mariano Filho (s/d), cometeu uma série de representações de uma “paisagem de 
imaginação;”584  outros viajantes, ao aproximarem-se da vegetação das florestas nativas, deparam-
se com elementos que não encontram similares ns schemas apreendidos em seus estudos –
acadêmicos ou autodidatas- na Europa. Johann Moritz  

Rugendas, um dos viajantes que adentra a densa camada de floresta brasileira, descreve-a 
como a “parte mais interessante das paisagens do Brasil; mas também a menos suscetível de 
descrição.” 585 Deve-se notar que, esta paisagem marcada pelas palmeiras e bananeiras “são em 
sua maior parte paisagens culturais observadas por um europeu e já transformadas pelo 
homem”586.  Maria Graham a respeito dos arredores de Recife, narra sua percepção da paisagem 
natural “controlada” nos jardins e quintais, descrição que guarda semelhanças com a narrativa 
imagética proposta por Rugendas em Vista do Rio de Janeiro... (Figura 141): 

Cavalgamos para fora da cidade através de algumas belas casas de campo, chamadas 'sítios', até um dos postos avançados no Mondengo. O tamarindo, a paineira e a palmeiraabrigavam-nos, e um milheiro de elegantes arbustos adornavam os muros dos jardins.587                     

                                                 
584 MARIANO FILHO, José. O Brasil no século XIX através do documentário de Jean Baptiste Debret. Estudos de arte brasileira. Rio de Janeiro: s.e., s.d, p.173-4. 
585 RUGENDAS, Johann Moritz. Viagem pitoresca através do Brasil. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. [1835], p.11. 
586  ARAGÃO, Solange de; SANDEVILLE JUNIOR, Euler. Expressões de tropicalidade na pintura dos viajantes, na fotografia de paisagens e na literatura brasileira do século XIX: contrapondo olhares. In: V ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ARTE, 2010, Campinas. Anais... . Campinas: CHAA, 2010. p. 434 - 444. Disponível em: <http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2010/solange_aragao_euler_sandeville.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2016. 
587 GRAHAM, 1956, op. cit., p.116. 



242  

 

Figura 140 - Johann Moritz Rugendas, Vista do Rio de Janeiro tomada nas proximidades da Igreja da Glória, 1827-1835. Litografia e aquarela sobre papel, 241 x 323 mm. Coleção Martha e Erico Stickel / Acervo Instituto Moreira Salles. 

 Fonte: Instituto Moreira Salles.588 
 
 A eleição dos temas brasileiros na paleta de Landseer pouco tocou os verdes das matas 
nativas. A camada urbana e os tipos humanos que nela habitam foram destaque na maioria de suas 
gravuras. Quando o seu “Paulista atravessando um Rio” surge nas páginas do caderno de viagens 
em meio à escura mata, ele é, na verdade a personagem principal.  

Situação semelhante se observa na representação de Salvador (figura 147), descortinada em 
meio à uma genérica massa vegetal, mesmo posta no plano de fundo, sua presença é magnética, o 
olhar do expectador é desviado da vegetação e pousa na margem da baía que ela está situada. Se a 
cidade estiver distante dos olhos do espectador, Landseer lança mão de outro expediente para 
indicar a primazia da representação da paisagem urbana em detrimento à vegetação: o compacto 
núcleo construído, em segundo plano, marca a centralidade no papel e a convergência do ponto 
focal, somos condicionados a observá-lo quase de imediato, a vegetação em primeiro plano torna-
se uma moldura exótica para a arquitetura colonial. Epítome da representação dos trópicos “à 
brasileira”, as coulisses vegetais serão domesticadas em um esforço de proporcionar ao habitante e 
aos que circulam pela cidade a possibilidade de contato com as espécies vegetais exóticas ou locais.  

A massa vegetal abraça e percola através dos vastos quintais. Os quintais voltados para a 
baía garantiam densas áreas vegetadas em meio ao edificado, denotando a sensação de menor 
urbanização do que era de fato, o que pode ser percebido na porção direita da Figura 137. Gina 
Marocci, em sua tese a respeito das transformações que Salvador passou no século XVIII, comenta:  

                                                 
588 Disponível em: <http://www.ims.com.br/ims/visite/exposicoes/um-passeio-pelo-rio>. Acesso em 12 out. 2016. 



243  

 

De dentro para fora, a cidade contempla a baía. A localização privilegiada das construções situadas na primeira cumeada permitia duas situações: tornar-se o fundo de uma figura ou tornar-se composição da figura. Quase todos os prédios da primeira cumeada estavam com os seus quintais voltados para a baía, imbricados com a natureza. Porém, alguns desses quintais tornaram-se jardins organizados, com chafarizes, caminhos entre jardineiras, muros, gradis ornamentais e escadarias, caminhos entre pomares (…). Voltados à contemplação da baía, estes pequenos espaços não podem ser analisados apenas como extensão da propriedade. A intenção era criar um ambiente de contemplação que pudesse “ver” e, também, “ser visto” de dentro para fora.589 
 
Na primeira década do século XIX em salvador, esforços de retomada da proposta de 
embelezamento para a cidade, aos moldes do Jardim Botânico de Lisboa, foi posto em marcha; 
cujo projeto foi concluído no governo do Conde dos Arcos. O Passeio Público, inaugurado em 
1810, situa-se na extremidade sudeste da cidade, participante de um esforço de “projeto 
civilizacional oitocentista” e “instrumento e indicador do grau civilizacional da cidade”.590 Sua 
presença na paisagem urbana da Salvador do Oitocentos faz-se sentir na sua constante menção na 
literatura de viajantes. O príncipe Maximiliano de Habsburgo em visita a Salvador  

Entre a Vittória e as casas da cidade encontra-se, num terraço elevado, como que sustentado pelas copas das árvores situadas abaixo, o célebre Passeio Público, com seu Obelisco e suas estátuas de mármore luzidio, sob gigantescas árvores. 
591  

 
 

                                                 
589 MAROCCI, Gina Veiga Pinheiro. O Iluminismo e a Urbanística Portuguesa: as transformações em Lisboa, Porto e Salvador no Século XVIII. Tese de Doutorado — Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2011. Salvador, 2011, p.447. 
590 PAZ,Daniel Juracy Mellado . Mais Público do que Passeio - A Vigência do Passeio Público de Salvador (1815-1894). In: PEIXOTO et al  (Orgs.) Tempos e escalas da cidade e do urbanismo: Anais do XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Brasília, DF: Universidade Brasília- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2014 . Disponível em: <http://www.shcu2014.com.br/content/mais-publico-do-que-passeio-vigencia-do-passeio-publico-salvador-1815-1894> Acesso em 12 de dez. 2016. 
591 HABSBURGO, Maximiliano de. Bahia 1860: esboços de viagem. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1982, p.71. 
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FIGURA 141 - Charles Landseer: Salvador vista do Bonfim,  1825-1826. Salvador – BA.  Grafite sobre papel  20,7 x 27,0 cm 

 
Fonte: BETHELL, 2010. 

 
Figura 142 - Charles Landseer, Salvador vista do Bonfim, 1825-1826. Grafite sobre papel, 207 x 270 mm. Acervo 

Instituto Moreira Salles. 

 
Fonte: Charles Landseer / Highcliffe Album / Acervo Instituto Moreira Salles. 

 Spix e Martius delineiam os bosques do passeio Público como uma alameda de Alamedas 
de laranjeiras, limoeiros, jambeiros, mangueiras e de árvores do pão, densas e aparadas cercas de 
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pitangueiras”.592 Semelhante observação de “sítio aprazível” fez o Reverendo Daniel Parish Kidder, 
quando em sua passagem pela Bahia, localiza  o passeio na cidade: 

 
Êsse logradouro está situado no ponto mais amplo e mais alto da cidade. De 
um lado avista-se o mar, de outro a baía, e apenas uma leve grade de ferro 
protege o público à borda do enorme precipício que circunda o Passeio. 
Quanto à ventilação, nem as baterias de Nova York lhe podem ser 
comparadas, e a soberba eminência sôbre a qual se assenta o Passeio Público 
dá-lhe indiscutível superioridade sôbre aquela paragem norte-americana. O 
sítio destinado às baterias, nos Estados Unidos, é mais amplo e disposto com 
mais gôsto.593 Todavia, a riqueza do arvoredo e das flores do Passeio Público 
da Baía compensa fartamente as falhas que possa ter nos pontos acima 
referidos. 

 
 O Obelisco (Figura 142), protagonista na representação landseeriana, foi construído em 
homenagem à vinda da Família real ao Brasil, em 1808. A escolha da representação do monumento 
teria partido de sua veia artística, como elemento de destaque na paisagem, ou por questões 
políticas, como marco da chegada ao solo brasileiro? Se profusamente representado textualmente 
e iconograficamente, o Passeio Público não foi retratado pelos locais, seu uso foi restrito e errático, 
com diversas menções ao abandono como Paz (2014) observa. Hugo Segawa discorre a respeito 
do pouco uso pela população do local: “Talvez os acontecimentos relacionados com a revolução 
pernambucana de 1817, de cunho libertário e republicano, tenham reprimido as reuniões públicas, 
inibindo os locais de encontro.”594 

Ainda era possível a vista do Obelisco na fotografia tirada pelo desenhista-fotógrafo da 
Comissão Científica do Pacífico, Rafael Castro y Ordóñez, de 1862.595 O belvedere que se projeta 
para a baía parece chamar a atenção também do fotógrafo. Nota-se a perspectiva muito próxima a 

                                                 
592 SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Philipp.  . Através da Bahia (Excertos da obra Reise in Brasilien). São Paulo- Rio- Recife- Porto Alegre: Companhia Editora Nacional, 1938, p.109. 
593 Kidder certamente está mencionando  o Battery Park, local onde anteriormente eram posicionadas as baterias de artilharia, uma vez que possui, como vista, a baía de Nova York. KIDDER, Daniel P. Reminiscências de viagens e permanência no Brasil (Províncias do Norte). Tradução de Moacir N. Vasconcelos. São Paulo: Martins, 1943. v. 2, .43. 
594 SEGAWA, Hugo. Ao amor do Público Jardins no Brasil. Nobel, 1996, p. 287. 
595 Em 1862, a Coroa espanhola, no intuito de adquirir exemplares para os museus e fomentar a pesquisa naturalista, envia à América Latina, uma expedição intitulada Comissão Científica do Pacífico. A expedição era formada por geólogos, botânicos e por um pintor-fotógrafo, Castro y Ordóñez. Para além das imagens de tipos humanos, retratou tomadas de vistas de cidades, monumentos, paisagens e ruínas. Cf. ALMAGRO, Manuel de; Comisión Científica del Pacífico (1866). Breve descripcion de los viajes hechos en América por la Comision científica. Espanha: Madrid, 1866. Disponível em: < https://books.google.es/books?id=qFomOOJarpUC&printsec=frontcover&hl=ptBR#v=onepage&q&f=false > Acesso em: 23 set. 2016. 
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empregada por Landseer. Aluno da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, foi tutorado por 
pintores franceses, como o pintor romântico León Coignet.596  

  Figura 143 - Castro Y Ordoñes, Passeio Público e, ao longe, o obelisco. Fotografia, 1862. 

 
Fonte: BACELAR, Guia Geográfico, Salvador.597 

 
 O monumento perdeu parte de sua importância quando o governo republicano ascendeu 

o poder. A demolição não precisou ser, necessariamente, física, como no caso do Arco de Recife 
representado anteriormente (Figura 134). O translado de monumentos que remetiam ao Brasil 
imperial e colonial de locais de grande visualização e realocação em outros de menor prestígio, foi 
atividade recorrente pois, ao deslocar de seu ponto de origem, perdem significado e importância.598 
 
 

 
 
 

                                                 
596 BADÍA, SARA. A obra de Rafael Castro y Ordóñez, fotógrafo da Comissão Científica do Pacífico (1863-1865). Tradução por Vinícius Oliveira Godoy. In: Revista Porto Arte: Porto Alegre, V. 15, Nº 25, Novembro/2008. 
597  Disponível em: < http://www.salvador-antiga.com/passeio-publico/cartro-ordonez.htm> Acesso em: 23 dez. 2016. 
598 Similarmente, símbolos religiosos no Brasil urbano cada vez mais secularizado são realocados, seguindo a mesma lógica; cf. TEIXEIRA,  Rubenilson  Brazão.  Da  Cidade  de  Deus  à  Cidade  dos  Homens :  a  secularização do uso, da forma e da função urbana.  Natal: EDUFRN, 2009 



As paisagens na bagagem, 
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Na véspera do natal de 1924, o historiador Alberto Rangel encontrou “perdido no espólio 
de esplendores e raridades, no relicário arquitetônico das bordas da Mancha” que era o Castelo de 
Highcliffe, no Reino Unido e pertencente à família de Sir Charles Stuart, “o álbum de Charles 
Landseer.” Em sua narrativa para o periódico Movimento Brasileiro (1929), Rangel transporta o leitor 
à mesma biblioteca em que “conservados no segredo e carinho” os trezentos e quarenta e cinco 
desenhos estavam costurados em um volume encadernado em couro e recamado em fios de ouro 
de cento e vinte e cinco páginas.599  
 Rangel, ainda à época, não sabia a quem atribuir as demais imagens que não recebiam a 
assinatura de Landseer; mais tarde descobriria se tratar de produção de Burchell, outro membro da 
comitiva inglesa. Ao divisar e analisar o conteúdo do encadernado, avivam -se paisagens brasileiras. 
Quais impressões despertaram no historiador as imagens encontradas? Rangel dá-nos pistas de sua 
opinião da produção em mãos: 
 “De certo esse álbum longe está do valor artístico, por exemplo, do de Ingres [...] No do artista francês já se acham fixados os pequenos debuxos com a mão firme, correta e pura de um aprendiz de milagres da Belleza, com a lição das graciosas e perfeitas linhas de cópia a Antigos florentinos, nos quais ele habituava a pupila e a mão predestinadas. Também [...]  não se pôde comparar aos do mesmo gênero e semelhante assunto assignados por Jean Baptiste Debret ou Johann Moritz Rugendas. A obra d'estes é intencional e acabada, ornada dos mesmos dons, manifestos com a mesma expressionabilidade e preocupação documental. O seu impressionismo, mesmo no arranjo um tanto artificial dos grupos cênicos de seus quadros, tem a frieza de um sentido puramente histórico e demonstrativo.600   As aquarelas e esboços do álbum Highcliffe foram pintadas no artigo de Rangel com “o sabor 
de feitos sem outro intento que a mordente apreensão do instante que foge. O lápis “vagabundo” 
de Landseer passeou por paisagens longes da “atmosfera abafada da oficina inglesa” e 

                                                 
599 RANGEL, Alberto. O Album Highcliffe. Movimento Brasileiro. Rio de Janeiro, n.2, fev.1929, p.09-12. 
600 Ibidem, p.09. 
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“borboleteava por onde não reboaria a voz do Mestre, intimando as proporções do cânone de 
Apelles.”601 

O periódico Movimento Brasileiro configurou-se, ao lado das revistas Klaxon, Terra Roxa e 
outras terras, Revista de Antropofagia, dentre outras, como das mais importantes publicações do 
Modernismo, entre as décadas de 1920 e 1930. A menção ao texto de Rangel adquire outras nuances 
quando observado sob o aspecto da “reconquista do Brasil”  promovida por intelectuais que se 
propunham a pensar e escrever sobre a formação do Brasil, sobremodo a partir do período relatado. 
O relato da descoberta do álbum não poupou, no entanto, que as imagens que o compõe tivessem 
uma vida pública muito escassa.  

As hipóteses para o ofuscamento desta produção são vastas.  A começar pela equivocada 
atribuição de autoria: durante largo tempo, as imagens produzidas por Burchell e que se 
encontravam no caderno de Stuart – as aquarelas e grafites referentes às províncias do Rio de 
Janeiro e São Paulo- foram, parte delas, atribuídas erroneamente à Landseer, outras tidas como 
produzidas por artista desconhecido. Em meio à produção dos dois viajantes –e ainda sem uma 
clara explicação – encontram-se alguns desenhos de Jean Baptiste Debret e do inglês Henry 
Chamberlain. A tela Vista do Pão de Açucar Tomada da Estrada de Santos, anteriormente atribuída a ao 
pintor inglês William Havel, sendo apenas recentemente atribuída à Landseer pelo historiador 
Carlos Martins, ao contrapor quadro e esboços de Landseer.602 

Outras hipóteses poderiam ser levantadas: talvez sua tardia descoberta, quando já eram 
conhecidas as obras de Debret ou Rugendas, a título de citação? Ou a falta de uma divulgação 
extensiva, sendo lançadas espaçadas luzes ao caderno? 603  Certamente, todas as hipóteses são 
válidas, mas há um ponto importante a ser levantado: Landseer e Burchell, embora pouco se 
desvencilhem das amarras do estilo europeu e dos olhos viajantes naturalistas em busca da 
construção da “paisagem-síntese”, representam um Brasil que ocasionalmente diverge daquele 
forjado pela iconografia célebre que retrata a paisagem urbana e social brasileira. Sua descoberta 
em pleno período em que se construía o ideário de brasilidade pelos movimentos modernistas. 

Ao longo desse trabalho, as viagens realizadas ao redor da produção pictórica de Charles 
Landseer e William Burchell tiveram, por objetivo, compreender e analisar as representações da 
paisagem urbana brasileira em suas aquarelas e esboços. 

                                                 
601 Ibidem, p.10. 
602 MARTINS, Carlos (org). Revelando um acervo: coleção brasiliana. Texto de Carlos Martins, Valéria Piccoli. São Paulo:BEI Comunicações, 2000. 
603 A saber: FERREZ, Gilberto. Charles Landseer, (1966), este, em tiragem de 2.500 cópias; O Mais Belo Panorama do Rio de Janeiro por Burchell (1966) e O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell 1825/1830 (1981).  
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A dissertação parte do pressuposto de que as representações imagéticas produzidas por 
viajantes estrangeiros auxiliaram na construção de uma imagem final da paisagem urbana brasileira, 
fortemente fundada nos esquemas figurativos provenientes da arte europeia e do ideário de 
paisagem oriundos dos discursos de disciplinas humanas, como a Geografia.  

A dissertação apresentada alinha-se aos recentes trabalhos no campo da leitura da produção 
viajante e recusa, pois, uma pretensa objetividade destes relatos. Sem perder seu valor como 
documento visual e descritivo da paisagem das cidades e de suas interações sociais, as imagens e a 
produção textual possibilitam a manifestação de sensibilidades, discursos e esquemas figurativos. 
Ao revelarem-se como produtos culturais de um recorte temporal, adquirem um sentido histórico. 
Buscou contribuir também para o avanço das discussões acerca desta produção na historiografia 
da arquitetura brasileira a partir dos anos de 1930, ainda pouco explorada pelos estudos acadêmicos 
atuais, colaborando na compreensão da formação da paisagem construída nos estudos de 
Arquitetura e Urbanismo. 

Ao propor o recorte de estudo, em meio à vasta produção pictórica de viajantes 
oitocentistas, a escolha por tratar a produção de ambos os viajantes foi impulsionada pelo potencial 
valor iconográfico que suas obras relativas ao Brasil deixam antever. 

Charles Landseer e William Burchell são dois personagens distintos em formação e 
expectativas quanto a viagem que empreendem juntos e que, contudo, finalizam em separado. Dois 
Brasis ricamente representados, seus trajetos percorrem veios no território pouco explorado, ainda 
no século XIX. Ao variegar novas nuances no quadro de representações da cidade brasileira, suas 
obras podem iniciar discussões a respeito da pretensa homogeneidade que a cidade parece ter sido 
representada no Oitocentos. Suas produções mostram aproximações e distanciamentos quanto ao 
olhar que perscruta a paisagem urbana. Até mesmo em suas viagens em torno da província de São 
Paulo, as tomadas de cena dos conhecidos cenários do Rio de Janeiro e ao cruzarem o Caminho 
Novo na província mineira, lançam novos olhares ao território proficuamente representado 
anteriormente por outros viajantes. 

Interessou-nos, principalmente, a representação de províncias do que anteriormente 
denominava-se norte do país. Ao observar a produção elencada, o que de novo pode ser 
problematizado, enfatizado, nesses caminhos e enquadramentos que saem, literalmente, dos lugares 
comuns? Embora temas e tipos se repitam na produção célebre e na elencada de Landseer e 
Burchell, os dois viajantes parecem trazer diferente significados. 

Não se deve perder de vista o caráter político da missão, especialmente na produção de 
Landseer, que permaneceu na comitiva até o fim de seu encargo. As representações de Landseer 
relativas à cidade de Salvador trazem a baía de Todos os Santos observada a partir de um ponto 
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elevado em terra, a despeito da usual perspectiva tomada a partir do mar. A escolha da vista recorta 
elementos como as igrejas e vai contra os schemas figurativos acadêmicos, seu fino traço não parece 
distinguir edifícios pela importância, uma vez que, por exemplo, as torres da matriz possuem o 
mesmo nível de detalhamento das águas-furtadas dos sobrados. Da mesma maneira, parece que 
não era sua intenção a de documentar o objeto arquitetônico isolado, mas a sua relação com o 
entorno construído, daí a predileção por apresentar as fachadas das edificações não por razões 
meramente estéticas; a recorrente tomada de cena a partir do frontispício dos prédios dá lugar às 
perspectivas que tragam a maior quantidade possível da porção urbana e de sua conexão com o 
edifício, mesmo que isso o apresente lateralmente. 

Parece-nos que o protagonismo das imagens à nanquim, lápis e carvão referentes aos 
núcleos de Pernambuco e da Bahia não são as imagens das relações sociais que o interessam, 
tampouco os detalhes arquitetônicos, a conformação urbana das cidades como Salvador e Recife 
pareciam ser o foco de suas representações no nordeste.  

A formação acadêmica de Landseer foi primorosa, o que dá indícios de que as licenças no 
emprego da técnica da perspectiva tenham por finalidade enfatizar determinados elementos 
arquitetônicos. Enquanto as primeiras pranchas produzidas no Brasil apresentam o dramático uso 
das sombras para evidenciar o sol dos trópicos, as imagens relativas ao nordeste brasileiro possuem 
uma iluminação quase frontal, o que diminui o sombreamento e a perda dos detalhes da cena. 

As perspectivas, ao restringirem a camada de céu representada, apontam para a eleição de 
representar a maior quantidade possível de elementos compositivos do urbano em detrimento dos 
cânones artísticos, que certamente buscavam um maior equilíbrio entre os elementos desenhados. 
Não seriam as baías pontos estratégicos para as relações econômicas entre o produtor das 
manufaturas inglesas e o mercado consumidor brasileiro?  

A carta de John Landseer, pai do artista, ao chefe da missão, Charles Stuart, indica-nos que 
a contratação do jovem pintor no séquito da missão diplomática teve por objetivo a apreensão da 
luz e as paisagens dos trópicos. Sua vinda fazia, pois, parte de sua formação como artista, viagem 
que proporcionaria elementos de composição para seus óleos. Reside nesta constatação a segunda 
natureza de sua produção em terras brasileiras: a apreensão da maior quantidade possível de 
elementos que poderiam caracterizar uma paisagem como brasileira ou no mínimo tropical. As 
serpenteadas ruas são observadas apenas pelo ritmo que a disposição do casario imprime, sendo 
pouco representado o seu traçado no solo; também concorreriam para garantir os ares tropicais à 
cena, a vegetação endêmica da região, selvagens ou domesticadas. 

A obra de Burchell não teve participação ativa no corpus iconográfico viajante do fundo-
comum que alimentou o imaginário coletivo acerca das cidades coloniais, uma vez que o 
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conhecimento público de sua obra é relativamente recente. O viajante retratou a urbe de uma 
colônia recém-alçada a império no intuito de dar notícias “das terras e das gentes” brasileiras às 
autoridades inglesas e, no entanto, deixou também muito de si em seus desenhos. A vida na corte, 
os acontecimentos históricos e as festividades pouco importaram em suas pranchas, temas 
amplamente trabalhos por artistas consagrados de outras missões, como Jean Baptiste Debret ou 
Nicolas-Antoine Taunay. Na silenciosa e despovoada rua se encontrava o material ao qual ele queria 
aprisionar: as rótulas silenciosas, as casas esquecidas, a tropa indolente, os escravos tristes: seu 
preciosismo em observar os elementos constitutivos da paisagem urbana ganha ares de catalogação 
botânica. 

A produção referente ao seu período como membro da missão, o trecho entre o Rio de 
Janeiro e São Paulo, empregou grande parte das cores de sua paleta de aquarela e os 
enquadramentos mais pitorescos, pois eram destinados à responder a uma finalidade documental 
de caráter oficial. No entanto, ao adentrar o sertão brasileiro, ao vislumbrar o sistema fluvial da 
província do Grão- Pará e desvelar os núcleos urbanos ribeirinhos, Burchell vai se desprendendo 
cada vez mais das amarras de representação neoclássica; já ao final de sua viagem, sua Belém do 
Pará é rapidamente rabiscada no papel, sem cores ou hierarquia de traços.  

A escolha pelos rápidos traços em nada desmerece o apuro artístico destas pranchas ou seu 
poder de arcabouço de representações, apenas nos indicam que muito mais que representar as 
paisagens brasileiras pelas tramas dos cânones artísticos, Burchell intentava apreender, tal como 
seus exemplares botânicos, as matrizes da conformação urbana do norte, catalogar a paisagem a 
partir de suas semelhanças e divergências. Ademais, há ainda a menção de um panorama – 
atualmente perdido- que, se segue o mesmo padrão daquele realizado no Rio de Janeiro, deveria 
ter sido ricamente detalhado. Ao observar o índice que chegou até os dias atuais do panorama de 
Belém, observa-se que Burchell demorou-se em sua representação, o que nos impele a entender 
que quando lhe era conveniente, a paisagem urbana voltava a ser representada com schemas mais 
rígidos no intuito de agradar ao público europeu, se pensarmos que o panorama em questão 
pudesse ser apresentado em rotundas, tal como o do Rio de Janeiro. 

A produção dos ingleses mostra-se similar quanto ao esvaziamento das ruas de 
representações humanas, em algumas, são recorrentes os tipos-chave: o baixo clero, as camadas 
mais pobres de trabalhadores e os escravos. A presença e a interação humana são comumente 
apresentadas em pranchas desprovidas de cenário, são nelas que encontramos as mulheres de 
origem portuguesa, os escravos acorrentados, os cabriolés a atravessarem ruas invisíveis; estas 
representações mostram-se muito mais estudos do que imagens acabadas.  
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Outra hipótese surge ao lançar luz à natureza do material: não estamos diante de imagens 
“prontas”, dispostas em publicações e sujeitas ás manipulações por parte de editores e gravadores, 
o que nos leva a acreditar que, por serem estudos, os anteparos de adequação ao gosto final – ao 
público leitor de publicação, aos fruidores e críticos de arte das academias – seriam menores e, 
portanto, o Brasil representado poderia ter diferentes esquemas figurativos. 

Os núcleos urbanos representados por Burchell e Landseer, cada qual com as suas 
especificidades, mostraram-se importantes por lançar novos elementos ao quadro geral de 
representação da paisagem urbana brasileira. 

Por fim, faz-se necessário o retorno ao porto inicial que originou esse trabalho, a respeito 
do papel da produção viajante como leitura fidedigna da paisagem urbana das províncias do norte. 
Os esquemas figurativos, as intenções diluídas e o olhar de quem observa, repleto de expectativas, 
frustram o seu emprego como documentos infalíveis e imparciais de um período histórico. O 
caminhar desta pesquisa aponta, contudo, uma miríade de acessos às camadas de significação dessa 
iconografia escolhida. Alguns destes níveis foram identificados nesta dissertação; outros, estão à 
espera de novas lentes e olhares; é  imperativo traçar novas rotas, empreender novas viagens. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referências



255  

 

 Fontes primárias 
Periódicos 
CALIPHORNIA. Illustração Brasileira. Rio de Janeiro, jul. 1876. 
DIÁRIO FLUMINENSE. Rio de Janeiro, 15 jan. 1825. 
O ESPECTADOR BRASILEIRO. Rio de Janeiro, 20 jul. 1825. 
REVISTA do INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO, vol II, 1840. 
 
Bibliografia consultada 
 
ALDRED, John. John Claude Nattes. British Art Journal. Londres, 91-92, 2003. 
ALMAGRO, Manuel de; Comisión Científica del Pacífico (1866). Breve descripcion de los viajes hechos en América por la Comision científica. Espanha: Madrid, 1866. Disponível em: <https://books.google.es/books?id=qFomOOJarpUC&printsec=frontcover&hl=ptBR#v=onepage&q&f=false > Acesso em: 23 set. 2016. 
ALVES, J. V. C. A defesa da constituição pelo jornal Aurora Fluminense na crise de 1829. In: XX Encontro Regional de História: História e Liberdade, 2010, Franca-SP. Anais - XX Encontro Regional de História: História e Liberdade, 2010. Certamente não seria ingênua a publicação destas séries de notas a respeito da vinda da missão diplomática inglesa ao Brasil.  
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 27 de maio de 1826, Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp?selCodColecaoCsv=A&Datain=27/5/1826#/ > Acesso em 24 nov. 2016. 
ANCHIETA, 1585 apud MANSUR, Kátia Leite et al. O gnaisse facoidal: a mais carioca das rochas. Anu. Inst. Geocienc.  Rio de Janeiro,  v. 31,  n. 2, dez.  2008 .   Disponível em <http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010197592008000200001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 04 nov.  2014. 
ANCHIETA, Padre 1585 apud MANSUR, Kátia Leite et al. O gnaisse facoidal: a mais carioca das rochas. Anu. Inst. Geocienc. Rio de Janeiro,  v. 31,  n. 2, dez.  2008. 
ANDRADE, Oswald de. O manifesto antropófago. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e modernismo brasileiro: apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas. 3ª ed. Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976.  
ARAGÃO, Solange de. A Cidade Brasileira na pintura dos Viajantes e na Fotografia do século XIX. In: V Encontro de História da Arte – IFCH / UNICAMP, 2009, Campinas. Anais. Campinas: Unicamp, 2009. p. 137 - 143. 
ARAGÃO, Solange de; SANDEVILLE JUNIOR, Euler. Expressões de tropicalidade na pintura dos viajantes, na fotografia de paisagens e na literatura brasileira do século XIX: contrapondo olhares. In: V ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ARTE, 2010, Campinas. Anais. Campinas: CHAA, 2010. p. 434 - 444. Disponível em: <http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2010/solange_aragao_euler_sandeville.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2016. 
ARAÚJO, Renata Malcher. As cidades da Amazónia no século XVIII. Belém, Macapá e Mazagão. Porto: FAUP, 1998. 
AVÉ-LALLEMANT, Robert. No rio Amazonas [1859], Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; Brasília: Fundação Nacional Pró-Memória, 1980. 
BACELAR, Jonildo - Guia Geográfico: Salvador. Disponível em: <http://www.cidade salvador.com/seculo19/landseer.htm> Acesso em: 10 out. 2016. 



256  

 

________. Panorama de Mulock - 1860. Disponível em: <http://www.cidade salvador.com/seculo19/mulock/panorama.htm>. Acesso em: 30 set. 2016. 
BADÍA, SARA. A obra de Rafael Castro y Ordóñez, fotógrafo da Comissão Científica do Pacífico (1863-1865). Tradução por Vinícius Oliveira Godoy. In: Revista Porto Arte: Porto Alegre, V. 15, Nº 25, Novembro/2008. 
BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. Ensaio corográfico sobre a Província do Pará. Brasília: Edições do Senado Federal, 2004. 
BAETA, Rodrigo Espinha Baeta; CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes. O frontispício de Salvador e seu impacto na paisagem urbana da cidade no século XIX. In: PEIXOTO, Elane Ribeiro et al.(Orgs.) Tempos e escalas da cidade e do urbanismo: Anais do XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Brasília, DF: Universidade Brasília- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2014, p.47. 
MELO, Vera.  A paisagem sob as novas abordagens geográficas.  São Paulo:  Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina, p. 9146 - 9165, MARÇO - 2005 
BARATA, Mário. Achegas ao estudo de Debret. Revista do IHGB, Rio de Janeiro. Departamento de Imprensa Nacional, 1962. Vol. 252, julho-setembro, 1961. 
___________. Bicentenário da morte de Jean Baptiste Debret. Revista do IHGB, Rio de Janeiro, Vol: 279, 1968. 
BARBATO, Luis Fernando Tosta. O Clima Tropical na História: relações de ambivalência. Élisée: Revista de Geografia da UEG, Goiânia, v. 4, n. 1, p.68-90, jan-jun 2015. 
BARLOW, Paul, "The Death of History Painting in Nineteenth-Century Art?" Visual Culture in Britain, Volume 6, Number 1, 2005.  
BASS, Laura L.,The Drama of the Portrait: Theater and Visual Culture in Early Modern Spain, Penn State Press, 2008. 
BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira. Edição bilíngue. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.  
BEAUMONT, P.; MORRIS, D. Guide to archaeological sites in the Northern Cape. Kimberley [África do Sul]: McGregor Museum, 1990. 
BEHRINGER, Wolfgang. La storia dei grandi Libri delle Città all'inizio dell'Europa moderna In: Citta d’Europa: Iconografia e vedutismo dal XV al XVIII secolo. Nápoles: Electa Napoli, 1996. 
BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos Viajantes. São Paulo: Metalivros; Salvador, BA: Fundação Emílio Odebrecht, 1994. 
_________. A Propósito d’O Brasil dos Viajantes. In: Revista da USP nº30 (http://www.usp.br/revistausp/n30/fbelluzzo.html) 
BETHELL, Leslie.  A Abolição do comércio brasileiro de escravos. Brasília: Senado Federal/Conselho Editorial, 2002. 
_________. Charles Landseer:  Desenhos e Aquarelas de Portugal e do Brasil - 1825 - 1826. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2010. 
_________. Charles Landseer: Desenhos e aquarelas de Portugal e do Brasil. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 11 jun. 2011. Palestra.   
_________. Dois artistas ingleses no Brasil: Charles Landseer (1825-1826) e William John Burchell (1825-1830). Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro, v. 456, p. 77-87, 2012.  
BIARD, François Auguste. Dois anos no Brasil. Companhia Editora Nacional, 1941.   
BOAVENTRUA, Deusa Maria Rodrigues. Urbanização em Goiás no século XVIII. 2007. 280 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 



257  

 

BOURDETTE, Eleine. Sobre o Belo, o Sublime e o Gênio. In: 17º Seminário dos Profissionais de Artes Plásticas-ANPAP, 2008, Florianópolis. XVII Seminário dos Profissionais de Artes Plásticas, 2008. v. 17. 
BURCHELL, William J. Travels in the Interior of Southern Africa. Cape Town: (África do Sul) C. Struik. Com prefácio de A. Gordon-Browned, 1967. 
BURCHELL, William John [carta], 1825, Rio de Janeiro [para] SWAINSON, William, Warwick [Inglaterra], 4 folhas. Transcrição cedida gentilmente pelo Arquivo do Kew Gardens.  
BURKE, E. A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. 1757. Oxford: Oxford UP, 1998. 
BURKE, L. The Illustrated Language of Flowers. Londres: G. Routtledge. Disponível em: <https://archive.org/details/illustratedlang00burkgoog. > Acesso em: 18 abr. 2016. Um de seus vizinhos na Quenn Anne St. Seria o renomado Edmond Malone, conhecido por ser o editor das obras de Shakespeare 
BURKE, Peter. História e teoria social. São Paulo: Unesp, 2002. 
BURTON, R. Viagens aos planaltos do Brasil - Tomo I: Do Rio de Janeiro a Morro Velho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941.  
BURTON, Richard Francis. Viagens aos planaltos do Brasil - Tomo I: Do Rio de Janeiro a Morro Velho. Companhia Editora Nacional, 1941. 
_______. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975 
CABETE, Susana Margarida Carvalheiro. A narrativa de viagem em Portugal no século XIX: alteridade e identidade nacional. Tese Universite de la Sorbonne - Paris III, mai. 2010. 
CALLEN, Anthea . The Work of Art: Plein-air Painting and Artistic Identity in Nineteenth-century France. Londres: Reaktion Books, 2015.  
CANABARRO, I. S. Fotografia, história e cultura fotográfica: aproximações. Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. XXXI, p. 23-39, 2005, p.24.  
CAPEL, Horácio. Percepción del médio y comportamiento geográfico. Revista de Geografia. Barcelona: Universidade de Barcelona, vol. VII, nº 1, 1973. 
Carta de Chamberlain para Canning, No. 115, Sept. 20, 1823, F.O. 63/26. 
Carta de George Gardner endereçada à William Hooker, docente da cátedra de Botânica da Univerisdade de Glasgow [1839]. Disponível em: http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.visual.kldc9337 Acesso em: 22 nov. 2016. 
CASCUDO, Luís da Câmara: História da Alimentação no Brasil. Belo Horizonte, Itatiaia; São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1983. 
CASTELNAU, Francis. Expedição às regiões centrais da América do Sul v.2, São Paulo, Biblioteca Pedagógica Brasileira/ Ed. Nacional, 1949.  
CERQUEIRA E SILVA, Ignacio Accioli de. Ensaio Chorographico do Imperio do Brazil. Rio de Janeiro: [s.n.], 1853. 
Cf. MORENO, Ricardo. O porto e a cidade do Salvador. Revista Dialética, v. 4, n. 4, p. 19-24, 2013. 
CHAHON, Sergio. Os convidados para a ceia do Senhor: as missas e a vivência leiga do catolicismo na cidade do Rio de Janeiro e arredo]res (1750-1822). São Paulo: Edusp, 2008,  
CHIAVARI, Maria Pace. A síntese de dois mundos na paisagem de Facchinetti. In: FACCHINETTI, Nicolau. Facchinetti. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2004. 
CLOWNEY, Paul. Take my picture: Leave my soul. Third Way, Londres, v. 11, n. 10, p.18-19, out. 1988. Mensal. Disponível em: <https://goo.gl/C3qD0o>. Acesso em: 21 mar. 2016. 



258  

 

COELHO, Fabrício. Ensaio sobre a tradução da conferência "Einleitende Betrachtungen über die Verschiedenartigkeit des Naturgenusses und eine Wissenschaftliche Ergründung der Weltgesetze, de Alexander von Humboldt. 2008. 152 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Estudos da Tradução, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008, p. 105. 
CORALINA, Cora. Minha cidade. In: Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. São Paulo: Global Editora, 1983.  
CORONA, Eduardo e LEMOS, Carlos. Dicionário da Arquitetura Brasileira. 2ª Ed. São Paulo:  Artshow Books, 1989. 
CORRÊA, Roberto Lobato. Denis Cosgrove – A Paisagem e as Imagens. Espaço e Cultura, Rio de Janeiro, n. 29, p.7-21, jan-jun. 2011. Semestral. 
COSGROVE, Denis & DANIELS, Stephen. The iconography of landscape. Essays on the symbolic representation, design and use of past environments.  London, Cambridge University Press, 1987. 
COSGROVE, Denis & JACKSON, Peter. Novos Rumos da Geografia Cultural. In: Roberto Lobato Correa e Zeny Rosendahl. Introdução à Geografia Cultural. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007. 
COSTA, E. V. Da senzala à colônia. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1966. 
COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Arredores do Recife. 2. ed. Recife: Massangana, 2001.  
COSTA, José da Costa e SOBRINHO, Silva. Santos Noutros Tempos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1953. 
COSTA, Lúcio. Sobre arquitetura. Porto Alegre: UFRGS, 1962. 
COSTA, Maria de Fátima; DIENER, Pablo. A América de Rugendas. Rio de Janeiro: Capivara, 2002. 
CROFT-MURRAY, E, 1970 apud GRAU, Oliver. Arte Visual: Da ilusão à Imersão. São Paulo: Editora Unesp, 2007. 
DANTAS, George A. F. A formação das representações sobre a cidade colonial no Brasil. 2009. 237p. Tese - Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). São Carlos: Junho de 2009. 
DANZIGER, Leila. Melancolia à brasileira: A aquarela Negra tatuada vendendo caju, de Debret. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 4, out. 2008. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/obras/melancolia_ld.htm>. 
DE LOS RIOS FILHO, Adolfo Morales. O Rio de Janeiro imperial. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000. 
DE MELLO, Gisele Homem. A modernização de Santos no século XIX: mudanças espaciais e da sociabilidade urbana no centro velho. Cadernos CERU, n. 18, p. 107-131, 2007. 
DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. São Paulo/Belo Horizonte: Edusp/Ed. Itatiaia, 1978. 
DIAS, Elaine. Paisagem e Academia. Félix-Emile Taunay e o Brasil (1824-1851). Campinas: Edit. da UNICAMP, 2009. 
DIAS, Olivia Basin. Viagens oitocentistas: A hospedagem no interior do Brasil e na cidade da Bahia disponível em: http://www.eca.usp.br/turismocultural/olivia.pdf. Acesso em: 04 maio 2016. 
DIDI - HUBERMAN, G.  Quando as imagens tocam o real.  Pós, Belo Horizonte, v. 2, n.4, p. 204 - 219, nov.  2012b.  Disponível em: < http://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/article/view/60>. Acesso em: 12. jul. 2016. 
DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem. São Paulo: Editora 34, 2013. 
_______. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: 34, 1998. 



259  

 

DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Tradução: Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. Pós: Belo Horizonte, v. 2, n. 4, nov. 2012. 
DIENER, Pablo & COSTA, Maria de Fátima. A América de Rugendas: obras e documentos. São Paulo: Estação Liberdade, 1999. 
_______. Reflexões sobre a pintura de paisagem no Brasil no século XIX. Perspective [Online], nº02, set. 2013. Disponível em: http://perspective.revues.org/5542 Acesso em: 05/12/2016. 
DIENER, Pablo; COSTA Maria de Fátima COSTA, A Arte de Viajantes: de documentadores a artistas viajantes. Perspectivas de um novo gênero. REVISTA PORTO ARTE: Porto Alegre, V. 15, Nº 25, novembro/2008. 
DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Rugendas e o Brasil. São Paulo: Capivara, 2002. 
DORIA, Luís Gastão Escragnolle. Irmã Germana. Revista da Semana, 31 mai. 1931, Ano 32, n.24. 
DOS SANTOS CARVALHO, Amanda Lima. O Rio de Janeiro a partir da chegada da Corte Portuguesa: Planos, intenções e intervenções no século XIX. Paranoá: cadernos de arquitetura e urbanismo, n. 13, p. 55-63, 2014. 
DUARTE, C. F. Lapa: abrigo e refúgio da cultura popular carioca. In: XIII Encontro Nacional da ANPUR ENANPUR, 2009, Florianópolis. XIV Encontro Nacional da ANPUR, 2009. 
DUARTE, José Lins; ROSAS, Suzana Cavani. Províncias do norte brasileiro em movimento: motivações, debates e embates dividindo o Império Revista FSA, Teresina, v. 10, n. 3, Jul./Set. 2013, p.100. 
EASTAUGH, N.; WALSH, V.; CHAPLIN, T.; SIDDALL, R. (2004). Pigment Compendium: 
A Dictionary of Historical Pigments. Oxford; Burlington: Elsevier / Butterworth Heinemann, 2004. 
EBEL, Ernst. O Rio de Janeiro e seus arredores em 1824. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1972. 
ECO, Umberto. Obra aberta. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1971. 
_______. Obra Aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Perspectiva. 
EDMUNDO, Luis. O Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis: 1763 - 1808. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial. 2000. 
ENCYCLOPEDIA Britannica. 11. ed. Londres, Nova York: Horace Everett Hooper, 1911. Disponível em: <http://www.theodora.com/encyclopedia/l/sir_edwin_henry_landseer.html>. Acesso em: 03 abr. 2016. 
EXTRACTOS de Gazetas Inglezas. Gazeta de Lisboa. Lisboa, Portugal. p. 327-327. 08 jan. 1825. Disponível em:<https://books.google.com.br/books?id=QlMZAAAAYAAJ&pg=PA327&lpg=PA327&dq=landseer+lisboa&source=bl&ots=OlHAoN5ri6&sig=6KF3b20oTMCDPHBZ453p3UF6YQc&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=landseer lisboa&f=false>. Acesso em: 11 maio 2016. 
FERREZ, Gilberto. A muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro: quatro séculos de evolução, 1966. 
_______. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico Willian John Burchell, 1825-1829. São Paulo: Fundação Moreira Salles, 1981. 
_______.O mais belo panorama do Rio de Janeiro: (1825) / William John Burchell; texto de Gilberto Ferrez. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1966. 
FLETCHER, James C.; KIDDER, D. P. O Brasil e os brasileiros- esboço histórico e descritivo. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941. 



260  

 

FLORENCE, Hercule. Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829. Brasília: Senado Federal, 2007. 
FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Viajantes estrangeiros no Rio de Janeiro joanino. Rio de Janeiro: Editora José Olympio. 
FRANCESCHI, Fernando (org.) Paul Harro-Harring: esboços tropicais do Brasil. Rio de Janeiro: IMS, 1997. 
FREITAS, J. F. B. Técnica versus política na localização dos portos do Rio de Janeiro e de Vitória. In: Anais do XIII Encontro Nacional da Anpur - XIII ENANPUR, 2009, Florianópolis, 2009. v. 01. p. 1-17.  
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 49ª Ed. São Paulo: Global, 2004. 
FUSELI, Henry. The Life and Writings of Henry Fuseli. Londres:  H. Colburn and R. Bentley, 1831. 
GARDNER, George. Viagens ao interior do Brasil: principalmente nas províncias do Norte e nos distritos do ouro e do diamante durante os anos de 1836-1841. Belo Horizonte: Itatiaia. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. 
_______.Viagens pelo Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. 
GILPIN, William. Three essays: on picturesque beauty; on picturesque travel; and on sketching landscape to which is added a poem, on landscape painting. Londres R. Lamire, 1792. 
GINZBURG, Carlo. “De Warburg a E.H. Gombrich: notas sobre um problema de método”. In:_____. Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e História. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
GIRALDIN, O – “Pontal e Porto Real: dois arraiais do norte de Goiás e os conflitos com os Xerente nos séculos XVIII e XIX”. Revista Amazonense de História, v. 1. n.1 jan/dez/ 2002, pp. 131-146 
GODOY, José Eduardo P. Naus do Brasil. Brasília: Ed. Senado Federal, 2007. 
GOMBRICH, E. Meditações sobre um cavalinho de pau e outros ensaios sobre teoria da arte. São Paulo: Edusp, 1999. 
_______.Arte e ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  
_______. Arte e Ilusão: Um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 
_______. História da Arte. Tradução de Álvaro Cabral; 16ª. Edição. Rio de Janeiro. LTC, 1999. 
GONTIJO, Rebeca. Capistrano de Abreu, viajante. Rev. Bras. Hist. São Paulo ,  v. 30, n. 59, p. 15-36, jun.  2010 .    
GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956. 
HABSBURGO, Maximiliano de. Bahia: esboços de viagem. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1982. 
HASKELL, Francis. Mecenas e pintores: arte e sociedade na Itália barroca. São Paulo: Edusp, 1997.  
HERMANN, C. G. Buscar Vitruvius nos trópicos - percepções de viajantes ingleses da primeira metade do século XIX sobre o Aqueduto da Carioca. Concinnitas (Online) (Rio de Janeiro), v. v. 2, p. 11, 2014. 
HILL, Jonathan. Weather Architecture. Abingdon, Reino Unido: Routledge, 2012. 
HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo, Cia das Letras, 1999. 



261  

 

HOOCK, Holger. The King's Artists: The Royal Academy of Arts and the Politics of British Culture 1760-1840. Oxford: Clarendon Press, 2004, p. 01. 
HORTA, Marcio Rodrigues. O impacto do manuscrito de Wallace de 1858. Sci. stud. São Paulo,  v. 1, n. 2, June  2003 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662003000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  13 Nov.  2016. 
ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRASILEIRA. JORNAL UNIVERSAL. Fichas Históricas dos periodicos da Hemeroteca Municipal de Lisboa. Disponível em: <http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/IlustrLusoBr.pdf>. Acesso em: 21 set. 2015, p.01. Sobre a referida introdução Cf. O Panorama, n.º 1 , Set. 1852. 
JOHNSON, Paul. The Birth of the Modern: World Society, 1815-1830. Nova Iorque: HarperCollins, 1991. 
KANT, I. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. México. Editorial: Porrúa, 1978. 
KERN, Maria Lúcia Bastos. História e Arte: as invenções da paisagem. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH: São Paulo, julho 2011, p.01. 
KIDDER, Daniel P. Reminiscências de viagens e permanência no Brasil (Províncias do Norte). Tradução de Moacir N. Vasconcelos. São Paulo: Martins, 1980. v. 2. 
KIDDER, Daniel P.; FLETCHER, James C. O Brasil e os brasileiros. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941.  
KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura, Uberlândia, v. 8, n. 12, p. 97-115, jan.-jun. 2006 
KOSERITZ, Carl von. Imagens do Brasil. Belo Horizonte: Editora Itatiaia/Editora da Universidade de São Paulo, 1980.  
KUVASNEY, Eliane. Paisagem e Olhares: A Paisagem nos Discursos Geográfico e Histórico. Revista Geográfica de América Central: Número Especial EGAL, Heredia (Costa Rica), v. 2, n. 47, p.1-11, jul. 2011. 
LAGERLOF, Margaretha. Ideal Landscape: Annibale Carracci, Nicolas Poussin and Claude Lorrain. New Haven: Yale UP, 1990. 
LAGO, Pedro Corrêa do. Taunay e o Brasil: obra completa, 1816-1821. Rio de Janeiro, 2008. 
LARSEN, Anne L. Not since Noah: The English scientific zoologist and the craft of collecting, 1800-1840. 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: UNICAMP, 1990. 
_______. O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval. Lisboa. Edições 70. 1983. 
LEENHARDT, Jacques. Jean - Baptiste Debret: Um olhar Francês sobre os primórdios do Império Brasileiro.  Sociologia & Antropologia.  Rio de Janeiro, v. 3 - 6, p.509 – 523. nov. 2013. 
LEITE, Joaquim da Costa. O transporte de emigrantes: da vela ao vapor na rota do Brasil, 1851-1914. Análise Social, p. 741-752, 1991.  
LEITE, José Nailton; LEITE, Cecília Sayonara G. Alexandre Rodrigues Ferreira e a formação do pensamento social na Amazônia. Estud. avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, p. 273-289,    2010.    
LEMOS, Carlos. Cinquenta anos de perplexidade. In: CAMPOS, Candido Malta; GAMA, Lúcia Helena; SACCHETTA, Vladimir (orgs.). São Paulo, Metrópole em Trânsito: Percursos Urbanos e Culturais. São Paulo: Senac, 2004. 
LESLIE, George Dunlop. The Inner Life of the Royal Academy. Londres: Forgotten Books, 2013. [1914]. Disponível em: <http://www.forgottenbooks.com/books/The_Inner_Life_of_the_Royal_Academy_1000241103 > Acesso em: 20 jan. 2016. 



262  

 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1957.  
LIMA, Valéria Alves Esteves. Iconografia de Viagem à luz da História da Arte. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 2, abr. 2008. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/obras/obras_vl_viajantes.htm>. 
_______.J.- B. Debret, historiador e pintor: a viagem pitoresca e historica ao Brasil (1816-1839). Campinas: Editora Unicamp, 2007. 
Livros do Tombo, Histórico, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e das Belas Artes do IPHAN: < http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=958EED57B956CF0172C49E97F1805E15?id=18183&retorno=paginaIphan > Acesso em 15 nov. 2014. 
MAGALDI, Cassia Regina Carvalho de. Condicionantes Culturais Árabes na Salvador dos Séculos XVII e XVIII. 1996. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1996. 
MAGALHÃES, Couto de. Viagem ao Araguaia. 1975. 
MARGESTON, S. Regency London. Nova York: Prawger Publishers, 1971.   
MARIANO FILHO, José. O Brasil no século XIX através do documentário de Jean Baptiste Debret. Estudos de arte brasileira. Rio de Janeiro: s.e., s.d. 
MAROCCI, Gina Veiga Pinheiro. O Iluminismo e a Urbanística Portuguesa: as transformações em Lisboa, Porto e Salvador no Século XVIII. Tese de Doutorado — Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2011. Salvador, 2011,  
Marques, Luiz (org). Catálogo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand: Arte da Península Ibérica, do Centro e do Norte da Europa. São Paulo: Prêmio, 1998. 
MARSHALL, Gail. Shakespeare in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 
MARTINS, Luciana de Lima. O Rio de Janeiro dos viajantes (o olhar britânico 1800-1850), Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001. 
MATTOS, Raimundo José Cunha. Chorografia Histórica da Província de Goyaz. Goiânia: Secretaria do Planejamento e Coordenacão, 1979. 
MAXIMILIAN, príncipe de Wied-Neuwied (1782-1867). Viagem ao Brasil, 1958. 
MELLO, Bruno César Euphrasio de. E o negro na arquitetura brasileira? Arquitextos, São Paulo, ano 13, n. 145.01, Vitruvius, jun. 2012. 
MELLO, Fernando Fernandes de. A Zona Portuária do Rio de Janeiro: Antecedentes e Perspectivas. 2002. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. 
MENESES, JOSÉ LUÍS MOTA. Horizonte da intervenção em áreas históricas. In: Zancheti, Silvio Mendes, et alli. Estratégias de intervenção em áreas históricas. MDU/UFPE, Recife, 1995. 
MITCHELL W.J.T. Iconology – image, text, ideology. Chicago: Chicago University Press, 1987. 
MORAES, Péricles. Os intérpretes da Amazônia. Manaus: Valer/Governo do Estado do Amazonas, 2001. 
MORAIS, João de Melo. Canoeiros de rios encachoeirados. In:  IBGE. Tipos e aspectos do Brasil. 1966.  
MOURA FILHA, Maria Berthilde. Arquitetura e Arte no Brasil Colonial: uma miscigenação de formas e fazeres. Mneme (Caicó. Online), v. 9, 2008.  
MURAT, Tomas. Almas das Velhas ruas. Revista da Semana, 14 mar. 1936. Ano 37, n.14. 
NETO, António Teixeira. Os Caminhos de Ontem e de Hoje em Direção a Goiás-Tocantins. Boletim. Goiano de Geografia. 21(1): 51-68. jan/jul 2001. 



263  

 

O'KEEFFE, Paul. A Genius for Failure: The Life of Benjamin Robert Haydon. Londres: Bodley Head, 2009. 
OLIVEIRA, C. M. S. O Brasil seiscentista nas pinturas de Albert Eckhout e Frans Janszoon Post: documento ou invenção do Novo Mundo? Portuguese Studies Review, v. 14, n.1, p. 115-138, 2007. 
OLIVEIRA, Carla Mary S. e MEDEIROS, Ricardo Pinto de (orgs.). Novos olhares sobre as capitanias do norte do Estado do Brasil. João Pessoa, Editora UFPB, 2007. 
OLIVEIRA, Maria de Fátima. Entre o Sertão e o Litoral: Cultura e cotidiano em Porto Nacional 1880/1910. Anápolis:   Universidade Estadual de Goiás, 2010, p.46. 
PAIVA, Marco Aurélio Coelho de. O sertão amazônico: o inferno de Alberto Rangel. Sociologias, Porto Alegre, v. 13, n. 26, p. 332-362, 2011. 
PAIVA, Marco Aurélio Coelho de. Um paraíso selvagem: A Amazônia e os romances regionalistas de Raimundo Moraes. Tempo soc., São Paulo, v. 28, n. 2, p. 229-246, Aug. 2016. 
PAZ, Daniel Juracy Mellado. Mais Público do que Passeio - A Vigência do Passeio Público de Salvador (1815-1894). In: PEIXOTO et al (Orgs.) Tempos e escalas da cidade e do urbanismo: Anais do XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Brasília, DF: Universidade Brasília- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2014. Disponível em: <http://www.shcu2014.com.br/content/mais-publico-do-que-passeio-vigencia-do-passeio-publico-salvador-1815-1894> Acesso em 12 de dez. 2016. 
PEIXOTO, Renato Amado. O mapa antes do território. O Rio Javari e a Construção do Espaço Nacional. Trajetos, v. 2, n. 3, p. 139-151, 2002, p.139. 
PESAVENTO, Sandra J. Este mundo verdadeiro das coisas de mentira: entre a arte e a história, In: Estudos Históricos, n. 30, 2002. 
PHILADELPHIA MUSEUM OF ART. High Street, Philadelphia, with an American Stage Waggon, James Merigot. Disponível em: <http://www.philamuseum.org/collections/permanent/323136.html?mulR=64272192|5>. Acesso em: 19 jun. 2016.  
PINTO JUNIOR, Rafael Alves. Um retrato (quase) íntimo da nobreza brasileira: Emil Bauch e a Marquesa do Paraná. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 3, jul. 2008. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/artistas/ebauch_rapj.htm>. 
POHL, J. E. Viagem no interior do Brasil. Tradução Milton Amado e Eugênio Amado. São Paulo: EDUSP, 1976 
PRADO JUNIOR, Caio.  Formação do Brasil Contemporâneo: colônia. 12. ed. São Paulo: Brasiliense, 1972. 
PRADO, João Fernando de Almeida. Jean-Baptiste Debret. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973. 
RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização: a representação do índio de Caminha a Vieira. Rio de Janeiro: Zahar, 1996. 
REEVE, Lovell Augustus et al. Fine Arts: British Gallery. The Literary Gazette: A Weekly Journal of Literature, Science and Fine Arts. Londres, p. 104-104. 1823. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=53Jfv93gzoUC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=delivery+prometheus+charles+landseer&source=bl&ots=nt6Tmit1Zy&sig=mIAHEnrEtYmSX7rRJRodG3haePc&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjl7_OaurzMAhVGhZAKHdeACiMQ6AEIKjAC#v=snippet&q=Charles Landseer&f=false>. Acesso em: 02 maio 2016. 
REPARTIÇÃO Hydrographica do Almirantado em Londres, aos 9 de maio de 1855. Estrella do Amazonas. Manaus, fev. 1856. 
REYNOLDS, Joshua. Seven Discourses on Art. Londres: Bibliobazaar, 2007. 



264  

 

RIBEIRO, Monike Garcia.  O pintor Charles Landseer, participante da Missão Diplomática Inglesa, e as imagens do Rio de Janeiro no 1º Reinado (1825-1826). 19&20, Rio de Janeiro, v. IX, n. 1, jan./jun. 2014.  
RODRIGUES, Cláudia. Cidadania e morte no Oitocentos: as disputas pelo direito de sepultura aos não-católicos na crise do Império (1869-1891). In: Anais do XXIV Simpósio Nacional de História. História e Multidisciplinaridade: Terremotos e deslocamentos,2007, São Leopoldo. Anpuh/UNISINOS, 2007 
RODRIGUES, Edivaldo. Pedras de Fogo, Palmas: Alternativa Gráfica e Editora, 2003. 
RUGENDAS, Johann Moritz. Viagem pitoresca através do Brasil. São Paulo: Círculo do Livro, s.d. [1835]. 
SAIA, Luis. Arquitetura Religiosa. São Paulo: FAUUSP e MEC/IPHAN 1978.  
SAINT-HILAIRE, A. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo – 1822. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974. 
SALGUEIRO, Valéria. Linguagens e significados: a cidade no texto e na imagem pelos viajantes europeus à América Latina na primeira metade do século 19. In: Anais do VI Encontro Nacional da ANPUR. Brasília: ANPUR - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 1995. p. 888. 
SANDBY, William. The history of the Royal Academy of Arts from its foundation in 1768 to the present time: With biographical notices of all the members 2. Londres: Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1862, p. 176. 
SANTANA, Anastácio de. Guia de Caminhantes, 1817. Disponível em: < http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart325616/cart325616.htm>Acesso em 22 nov. 2016. 
SANT'ANNA, B. C. L. Ilustração brasileira (1854-1855) e a ilustração luso-brasileira (1856, 1858, 1859): uma contribuição para o estudo da imprensa literária em língua portuguesa. Tese de Doutoramento, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) - Universidade de São Paulo, 2007.  
SANTOS, L. S.; DUARTE, F M. A desruralização da cidade do Rio de Janeiro de fins do século XIX. In: XXX Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social, 2010, Lisboa. ANAIS do XXX Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social. Lisboa, 2010. v. 1. p. 1-20. 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: HUCITEC, 1996. 
SANTOS, Paulo Marques dos. Instituto Astronômico e Geofísico da USP: memória sobre sua formação e evolução. São Paulo: Edusp, 2005. 
SANTOS, Paulo. Formação de cidades no Brasil colonial. 2º Ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/IPHAN, 2008. 
SARAMAGO, José. A Bagagem do Viajante. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
SCHAMA, Simon. Paisagem e Memória. São Paulo: Cia das Letras, 1996. 
SCHLICHTHORST, Carl. SCHLICHTHORST, C. O Rio de Janeiro como é (1824-1826): Contribuições de um diário para a história atual, os costumes e especialmente a situação da tropa estrangeira na capital do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2000.  
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses na corte de D. João. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
SEGALA, Lygia.  Ensaio das luzes sobre um Brasil Pitoresco:  o projeto fotográfico de Victor Frond.  (Tese de doutorado), Universidade Federal do Rio de Janeiro, (Prof. Dr. José Sérgio Leite Lopes), Rio de Janeiro, 1998.  



265  

 

SEGAWA, Hugo. Ao amor do Público Jardins no Brasil. São Paulo: Nobel, 1996. 
SHAKESPEARE, William. Coriolano. Tradução de Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.  
SILVA, Augusto Vieira da. Iconografia de Lisboa. Revista Municipal, Lisboa, v. 32, n. 1, p.5-18, jan/mar 1947. Trimestral. Disponível em: <http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RevMunicipal/RevMun.htm>. Acesso em: 19 maio 2016. 
SILVA, L. Memórias do urbanismo na cidade do Rio de Janeiro 1778/1878: Estado, administração e práticas de poder. Rio de Janeiro, 2012. 
SILVA, Maria Antonia Couto da. As litografias a partir de fotografias de Victor Frond e as imagens do Brasil no Segundo Reinado. In: Arthur Valle; Camila Dazzi. (Org.). Oitocentos - Arte Brasileira do Império à República. Rio de Janeiro: EDUR-UFRRJ/DezenoveVinte, 2010, v. 2, p. 378-388. 
SILVEIRA, Roberison Wittgenstein Dias da; VITTE, Antonio Carlos. Os Quadros Linguísticos da Paisagem em Alexander von Humboldt: Correspondência com o medium-de-reflexão do Romantismo Alemão de Início do Século XIX. Floema. Caderno de Teoria e História Literária, Salvador, v. 1, n. 6, p.153-173, jan/jun 2010, p.154. 
SIMÕES JUNIOR, José Geraldo; CAMPOS, Candido Malta. Permanências do urbanismo de colina como tradição luso-brasileira: os casos de Salvador e de São Paulo. Urbe: Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 5, n. 1, p. 47-69, 2013. 
SIQUEIRA, Vera Beatriz. Redescobrir o Rio de Janeiro. 19&20. Rio de Janeiro, v. I, n. 3, nov. 2006. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/artistas/Redescobrir_RiodeJaneiro.htm>. 
SLIVE, Seymour. Jacob van Ruisdael: A Complete Catalogue of His Paintings, Drawings, and Etchings. New Haven: Yale University Press, 2001. 
SMITH, Lyman B.; SMITH, Ruth B. Itinerary of William John Burchell in Brazil 1825-30. Phytologia, v. 14, 1966-67 p. 492-506. Disponível em: < http://www.biodiversitylibrary.org/item/51598#page/1/mode/1up> Acesso em 03 nov. 2016. 
SMITH, Robert C. A arquitetura civil do período colonial. In: Arquitetura Civil I. Textos Escolhidos da Revista do IPHAN. São Paulo: FAUUSP e MEC-IPHAN, 1975. 
SODRÉ, Nelson Werneck. História da literatura brasileira. São Paulo: Difel, 1982. 
__________. O que se deve ler para conhecer o Brasil. São Paulo: Bertrand Brasil, 1973. 
SORLIN, Pierre. Indispensáveis e enganosas, as imagens, testemunhas da História. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 7, n. 13, 1994. 
SOUSA, Rebeca Grilo de. Escombros e vestígios: os debates sobre os arrasamentos nas reformas urbanas das cidades brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo e Recife no início do século XX). 2016, 205 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 
SOUSA, P. M.; ERTZOGUE, M. H. História, memória e religiosidade na festa do Divino Espírito Santo em Natividade - TO. Revista Internacional de Folkcomunicação, v. 11, p. 101-116, 2013. 
SOUZA, L. T; SEGRE, R; BARKI, J.  A reconstrução de um olhar: modelagem tridimensional das antigas rotundas dos Panoramas do Rio de Janeiro. In: XIV SIGraDi - Sociedade Ibero-americana de Gráfica Digital, 2010, Bogotá. Disrupção, Modelação e Construção: Diálogos Semelhantes. Bogotá: Universidad de Los Andes, 2010. 
SOUZA, Valéria S. de. Gosto, sensibilidade e objetividade na representação da paisagem urbana nos álbuns ilustrados pelos viajantes europeus: Buenos Aires, Rio de Janeiro e México (1820-1852). 2 vols. Tese 1995 (Doutorado em História) - São Paulo, FFLCH-USP, 1995. 



266  

 

SPIX, B. von; MARTIUS, C. Fr.  Viagem pelo Brasil – 1817-1820. v.3. Rio de Janeiro: Impr. Nacional, 1938. 
SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Philipp. Através da Bahia (Excertos da obra Reise in Brasilien). São Paulo- Rio- Recife- Porto Alegre: Companhia Editora Nacional, 1938. 
SPIX, Johann von; MARTIUS, Karl Von. Viagem pelo Brasil - 1817-1820. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo; Ed. da Universidade de São Paulo, 1981. 
STEPAN, Nancy Leys. Picturing tropical nature. London: Reaktion Books Ltd, 2001. 
STEWART, Roger. William Burchell’s medical challenges: A 19th-century natural philosopher in the field, 2012. 
STEWART, Roger; Warner, Brian. William John Burchell: the multi-skilled polymath. S. Afr. j. sci., 2012, vol.108, no.11-12, p.52-61. ISSN 0038-2353. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4102/sajs.v108i11/12.1207> Acesso em: 04 nov. 2016 
STOREY, G. A. Sketches from Memory. Reprint. London: Forgotten Books, 2013 [1899]. Disponível em: http://www.forgottenbooks.com/books/Sketches_from_Memory_1000228380. 
STRACHAN, Edward; BOLTON, Roy. Russia and Europe in the Nineteenth Century. Sphinx Fine Art: Londres, 2008, p.34. 
SÜSSEKIND, Flora - O Brasil não é longe daqui. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.  
SÜSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui. São Paulo: Cia. das Letras, 1990. 
TAVARES, Marcela Botelho. O(s) Tempos(s) da imagem: uma investigação sobre o estatuto temporal da imagem a partir da obra de Didi-Huberman. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto-MG: Universidade Federal de Ouro Preto, 2012, p.12. 
TEIXEIRA, Rubenilson  Brazão.  Da Cidade de  Deus  à  Cidade  dos  Homens :  a  secularização do uso, da forma e da função urbana.  Natal: EDUFRN, 2009. 
THACKERAY, William Makepeace [sob O Pseudônimo de Michael Angelo Titmarsh]. May Gambols or Titmarsh in the Picture Gallery. Fraser's, Londres, v 1, n. 1, p.700-716, jun. 1844. Disponível em: < https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=WfcMMfpuoicC&pg=GBS.PA714 >. Acesso em: 21 mar. 2016. 
TIMBS, John. English Eccentrics and Eccentricities. Londres: Chatto & Windus, 1898. Disponível em: <https://www.mirrorservice.org/sites/gutenberg.org/5/0/4/3/50439/50439-h/50439-h.htm>. Acesso em: 18 abr. 2016. 
TOLEDO, B. L.  A cidade de Santos: iconografia e história. Revista USP, São Paulo, n.41, p. 48-61, 1999. Disponível em:< http://www.novomilenio.inf.br/santos/lendasnm.htm > Acesso em: 11 nov. 2014. 
TORRÃO FILHO, Amílcar. A arquitetura da alteridade: a cidade luso-brasileira na Literatura de viagem (1783-1845). Tese de doutorado. Campinas, SP: [s.n.], 2008. 
TORRÃO FILHO, Amílcar. A arquitetura da alteridade: a cidade luso-brasileira na Literatura de viagem (1783-1845). Tese de doutorado. Campinas, SP: [s.n.], 2008, p.204.  
TROJANOW, Ilija. O colecionador de mundos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
TUNA, Gustavo. Viagens e viajantes em Gilberto Freyre. Mestrado em História, IFCH/Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2003.   
UMPIERRE CARLAN, Claudio. Simbologia, numismática e iconografia: a imagem como documento. Almanaque Multidisciplinar de Pesquisa, v. 1, n. 1, 2015. 
VALE, Andreia Peixoto.O olhar estrangeiro e a cidade do Rio de Janeiro em 1920; 2004; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; 



267  

 

VASQUEZ, Pedro Karp. Dom Pedro II e a fotografia no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 1985.  
VEIGA, Felipe Berocan. A Folia Continua: Vida, Morte e Revelação na Festa do Divino de Pirenópolis, Goiás. In: Luciana Carvalho. (Org.). Divino Toque do Maranhão (Série Encontros e Estudos, 6). Rio de Janeiro: IPHAN, CNFCP, 2005.  
VOIGT LEANDRO, R. Inferno Verde: representação literária da Amazônia na obra de Alberto Rangel. Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades (UnB), v. 1, 2009. 
WALFORD, Edward. "Oxford Street and its northern tributaries: Part 2 of 2." Old and New London: Volume 4. Londres: Cassell, Petter & Galpin, 1878, p.441-467. Disponível em:< http://www.british-history.ac.uk/old-new-london/vol4/pp441-467 >. Acesso em: 03 abr. 2016. 
WETHERELL, James. Brasil - Apontamentos sobre a Bahia 1842-1857. Salvador: Edição do Banco da Bahia S/A, s/d. 
WOLFF DE CARVALHO, Maria Cristina. A visão da paisagem na obra de William John Burchell (1781–1863). Arquiteturismo, São Paulo, ano 07, n. 073.02, Vitruvius, mar. 2013 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/07.073/4700>. Acesso em 22 mar. 2016. 
WOLFF DE CARVALHO, Maria Cristina. A visão da paisagem na obra de William John Burchell (1781–1863). Arquiteturismo, São Paulo, ano 07, n. 073.02, Vitruvius, mar. 2013  
WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2006. 
ZUBARAN, M. A. A iconografia de viagem de Hermann Rudolph Wendroth sobre o Rio Grande do Sul oitocentista. Textura (Canoas), Canoas, RS, v. 6/7, p. 
                                



 


