
107

Natureza e cultura na cidade
tropical

Uma leitura de Brasil Pitoresco, de Charles
Ribeyrolles

VERA CHACHAM

Doutoranda em Literatura Comparada na FALE-UFMG

RESUMO A descrição do Brasil pelos viajantes do século XIX é marca-
da pela identificação deste com a natureza tropical e pela idéia de mis-
são civilizatória. Na segunda metade do século XIX, alguns viajantes
com pretensões menos científicas se detêm na observação da cidade
brasileira e, apontando as ausências de civilização, procuram imprimir
em suas narrativas seus ideais de progresso e de cidade. Assim, o via-
jante Charles Ribeyrolles descreve o Rio de Janeiro como uma cidade
carente das luzes do progresso econômico e cultural mas também da
sua própria natureza tropical. Esta última poderia ser vista, contudo, na
sua descrição da paisagem humana.

ABSTRACT The Brasil’s description by travellers in 19th century identifi-
es in general the country with his tropical nature. In the second half of this
same century some travellers with less scientific pretentions describe bra-
silian cities pointing above all their lack of civilization. One of these travel-
lers, the french journalist Charles Ribeyrolles, describes Rio de Janeiro as
a city where are missing not only the progress and culture also the brasilian
tropical nature; however, in this same narrative of the city, couldn’t we see
the tropical nature in the description of human landscape?
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Pode-se dizer que as cidades quase sempre ocupam, nos relatos
dos viajantes do século XIX, um lugar secundário: quer porque o que
eles procuram não está ali, quer porque, na verdade, são consideradas
como uma imitação pouco feliz das cidades européias. De fato, a natu-
reza tropical encanta mais do que a cidade tropical, e mais do que a
sociedade na qual ela se insere1 . Segundo Francisco Moraes Paz:

O olhar de Humboldt, Darwin ou Livingstone, por exemplo, confi-
gura o inteiro arrebatamento diante da natureza tropical, diante das
riquezas e possibilidades do meio. Configuração que, ato simultâ-
neo, sugere uma desilusão com a sociedade local, com os costu-
mes e práticas dos povos encontrados. 2

Com efeito, a imagem de civilização que a cidade procura encarnar
revela-se frágil perante o que o viajante vê assim que lá desembarca. No
Brasil, dentre as práticas descritas pelos viajantes é a escravidão aque-
la que mais indigna, choca, ou pelo menos incomoda, além de revelar,
para alguns deles, a fragilidade estrutural daquela sociedade. Assim
sendo, é recorrente em várias narrativas de viagem o deslumbramento
com paisagem natural seguido do choque que a cidade e nela a presen-
ça da escravidão provocam.

Embora de forma aparentemente invertida, parece-nos possível ver
esta abordagem da cidade – um topos oposto ao locus amoenus — no
relato de Spix e Martius sobre o Rio de Janeiro:

Quem chega convencido de encontrar esta parte do mundo des-
coberta só desde três séculos, com a natureza inteiramente rude,
violenta e invicta, poder-se-ia julgar, ao menos aqui na capital do
Brasil, fora dela, tanto fez a influência da civilização e cultura da
velha e educada Europa para remover deste ponto da colônia os
característicos da selvageria americana, e dar-lhe cunho de civili-
zação avançada. Língua, costumes, arquitetura e afluxo dos pro-

1 As motivações do viajante francês em relação ao Brasil são bem definidas para Francis de Castelnau, cuja
expedição percorreu pela primeira vez os rios Araguaïa et Tocantins: “Tandis que l’Amérique du Nord deve-
nait la terre de l’utilitaire et du négociant, le sud restait et il n’a pas cessé d’être en grand partie le domaine du
poète et du naturaliste. Là point de chemins de fer ni de canaux, ni le plus souvent de routes quelconques,
mais partout d”admirables formidables forêts vierges, des fleuves dont l”étendue est sans bornes, des ani-
maux aux formes les plus bizarres, des montagnes dont les cimes glacées se perdent au dessus des nuages,
des nations sauvages enfin, auxquelles le nom même de l”Europe est inconnu » (...).” Apud. DANTAS, Luiz.
“La Revue des Deux Mondes” et le Brésil de D. Pedro II. In: PAILLER, Claire (ed.). Les Amériques et l’Europe.
Voyage – Émigration – Exil. Université de Toulose – Le Mirail, 1985, p.123.

2 PAZ, Francisco Moraes.     Na Poética da História. A Realização da Utopia Nacional Oitocentista. Curitiba: Edito-
ra da UFPR, 1996; p.209. No período que vai de meados do século XVIII ao fim do século XIX desenvolve-se
uma polêmica em torno da idéia de inferioridade da natureza da América tropical, desde a inferioridade de
seus animais à de seus homens.     Essa natureza é redescoberta e valorizada, sobretudo por Alexandre de
Humboldt, no início do século XIX. GERBI, Antonello. O Novo Mundo. História de uma polêmica (1750-1900).O Novo Mundo. História de uma polêmica (1750-1900).O Novo Mundo. História de uma polêmica (1750-1900).O Novo Mundo. História de uma polêmica (1750-1900).O Novo Mundo. História de uma polêmica (1750-1900).
São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
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dutos da indústria de todas as parte do mundo dão à praça do Rio
de Janeiro aspecto europeu. O que, entretanto, logo lembra ao
viajante que ele se acha num estranho continente do mundo, é
sobretudo a turba variegada de negros e mulatos, a classe operá-
ria com que ele topa por toda parte, assim que põe o pé na terra.
Esse aspecto foi-nos mais de surpresa do que de agrado. A natu-
reza inferior, bruta, desses homens importunos, seminus, fere a
sensibilidade do europeu que acaba de deixar os costumes deli-
cados e as fórmulas obsequiosas da sua pátria3 .

Neste trecho do relato de Spix e Martius nos deparamos, através da
alternância entre aparência e essência, de ausência e presença, com
um contínuo “desvendamento” da cidade brasileira. Pois quando se es-
pera encontrar no Brasil somente a natureza rude, violenta e invicta, de-
para-se com a cidade, a capital do Brasil, que mostra-se aparentemente
a negação daquela selvageria americana, como uma ilha de civilização
recebida da Europa. Isto, no entanto, é apenas aparência, já que a cida-
de possui apenas um aspecto europeu, superficial. Porque basta que o
viajante comece a andar pela cidade para se saber em um estranho
continente do mundo, devido à presença da turba variegada de negros
e mulatos com que o viajante topa por toda parte. Aqui, o viajante pare-
ce estar perante uma espécie de estado de natureza porque “A natureza
inferior, bruta, desses homens importunos, seminus, fere a sensibilidade
do europeu que acaba de deixar os costumes delicados e as fórmulas
obsequiosas da sua pátria”. Se a cidade não é ou não tem a aparência
de natureza, possui a natureza inferior, que de alguma forma reproduz a
barbárie: a nudez, a falta de civilização. E é ainda pior, pois não se trata
de uma natureza apenas primitiva — rude, violenta, mas invicta — mas
uma natureza decaída, porque bruta e, sobretudo, inferior.

Não somente pela presença da escravidão mas também por uma
série de ausências — de monumentos, de fábricas, de salubridade —, a
cidade brasileira estará sempre deslocada do ideal de civilização do
viajante. A arte urbana será menor e, por outro lado, a sociedade se
aproximará por vezes da natureza, ou de um museu natural, assim como
a presença de certos aspectos da civilização será o resultado de uma
cópia superficial dos costumes europeus, sem estrutura, ou seja, ape-
nas aparência.

Em nosso texto tomaremos o relato de um viajante bem menos co-
nhecido, Charles Ribeyrolles, cujo relato de viagem tem caráter menos
detalhado e cuja viagem, diferentemente daquela de Spix e Martius, não

3 SPIX e MARTIUS.     Viagem pelo Brasil: 1817-1820..... Volume 1. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da
Universidade de São Paulo, 1981; p. 47.
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tem pretensão científica. Ao contrário, seu autor dará ao seu relato de
viagem e à sua empresa a denominação de “pitoresca”. Outras diferen-
ças poderão ser sentidas também em relação às posições políticas do
autor, assim como sua postura mais romântica do que científica. Mas
acreditamos que também neste autor encontraremos, como em Martius
e Spix, uma visão da cidade enquanto falta: a um só tempo falta de
civilização e de natureza.

Da luz exótica à luz pragmática: da Baía à cidade

Ribeyrolles escreve sobre o Rio de Janeiro quase 40 anos após Mar-
tius e Spix4 . Parte para o Brasil em 1858, terminando o livro Le Brésil
pittoresque pouco antes da sua morte, em 1860, aos quarenta e oito
anos de idade. Jornalista engajado na revolução 1848, Ribeyrolles trará
para o seu texto boa parte dos seus ideais republicanos e também, em
certos momentos, do seu abolicionismo.

Segundo o autor do prefácio à sua tradução de 1941, Affonso de E.
Taunay, sua vinda ao Brasil teria ocorrido por influência de F. Dabadie,
autor do livro À travers l’Amérique du Sud (Paris, Ferdinand Sartorius,
1858), que esteve no Brasil entre 1850 e 1851 e que mostrou-se “muito
mal impressionado com os aspectos cariocas, revelando-se sobretudo
feroz adversário do tráfico e do escravismo”.

Segundo Taunay, o trabalho de Ribeyrolles consiste em um “precioso
documento para o estudo da época da opulência cafeeira fluminense,
havendo o publicista, em 1859 e 1860, visitado Vassouras, Valença, etc.”
O fato de ser Ribeyrolles um abolicionista é analisado por Taunay de forma
no mínimo curiosa pois, segundo Taunay, o autor “expressou-se com grande
liberdade de opiniões, embora delicadamente, acerca do problema servil
brasileiro, então assunto melindroso, como nenhum outro”. E, complementa,
“se não se manifestou com maior veemência é que o contiveram as recor-
dações da cordialidade e da gentileza do acolhimento dos fazendeiros
que o hospedaram com a habitual franqueza e afabilidade”. Embora o
próprio Taunay acredite que a “prudência na descrição aos leitores euro-
peus do que era a escravidão tenha sido provavelmente recomendada
pelo sócio: acredita que, “se não se manifestou com maior veemência é
que o contiveram as recordações da cordialidade e da gentileza do aco-
lhimento dos fazendeiros que o hospedaram com a habitual franqueza e
afabilidade”. Assim, se Ribeyrolles “fala das senzalas que lhe lembravam
os ergástulos da campanha romana”, declara, entretanto, “movido pelo

4 RIBEYROLLES, Charles. Brasil Pitoresco. 1o volume. São Paulo: Livraria Martins, 1941. [Biblioteca Histórica Brasi-
leira. Ilustrado por Victor Frond. Tradução e notas de Gastão Penalva. Prefácio de Afonso de E. Taunay.], p. 142.
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espírito de justiça”, “que não chegavam a ostentar a grande miséria dos
subterrâneos e dos porões de certos bairros de Paris e Londres”. A con-
clusão de Taunay é previsível: “andavam os dois mundos enfermos, o Ve-
lho e o Novo”. E aponta para a natureza branda do Brasil: “No Brasil,
entretanto, eram os costumes brandos e o interesse do proprietário res-
guardava um pouco sua mercadoria”, sendo que “os próprios quilombo-
las voltavam ao trabalho e à senzala sem passar pela prisão”.

Também segundo Affonso de E. Taunay,

ao compor seu livro achava-se Ribeyrolles muito desambientado.
Suas notas de viagem ressentem, a cada passo, da falta de conta-
to íntimo entre o seu autor e as populações por ele visitadas. Além
disso, conhecia mal o português, estava havia muito pouco no Bra-
sil, tinha que aceitar as informações ministradas por pessoas que
com ele freqüentemente se entendiam com dificuldade. Precisou
muito julgar pelas aparências e refletia idéias européias, que ima-
ginava aplicadas de chofre ao Brasil, ignorante do que eram as
condições sociais e culturais do Império americano, dessa imensa
monarquia de tanta terra e tão pouca gente, onde mal haveria ain-
da um indivíduo por metro quadrado.

O olhar distanciado é aqui associado com a busca de aplicação,
reprodução das idéias européias. Seria este distanciamento que faria
com que Ribeyrolles fizesse observações de cunho tão pragmático, em
descrições que apontam sobretudo o que falta à cidade e, visto que
capital, ao próprio país?

No que diz respeito especificamente ao Rio de Janeiro há toda uma
imagem prévia que dá à cidade uma identidade com a Baía de Guana-
bara, o seu entorno natural. É que para todo o viajante que chega pelo
mar, antes da cidade, há a baía de Guanabara: “Geógrafos, historiado-
res, viajantes, artistas, todos quantos vagam e deliram aqui deixaram
seu hino sobre as belezas interiores, as praias indolentes e fascinantes,
as magníficas profundidades desta baía.5

Assim, imagens construídas desde os primórdios da colonização
informam o viajante sobre a natureza paradisíaca da baía. Entretanto,
para Ribeyrolles nada é mais enfadonho do que tais “impressões, remi-
niscências, anedotas” — “chuveiro de frases ocas e lantejouladas”. Tais
impressões “assaltam-vos, inundam-vos, e às vezes, causando náuse-
as, encarais tudo pelo lado mau, ao avesso”. Todo esse acúmulo de
imagens bem pode produzir resultado contrário, pois “há naturezas

5 Op. cit., p. 142.
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sensitivas...que amam, por si mesmas, profanar a virgindade das paisa-
gens.” E, de fato, não é (somente) o paraíso natural que o autor procura
na Baía de Guanabara mas sobretudo a vida social já presente ali. Ri-
beyrolles volta-se para a “cidade flutuante”, que é como “uma floresta de
mastros, vergas e velas”6 . Esta cidade e esta floresta são os barcos:
“Negros, brancos, bronzeados e mulatos, há de tudo nessas embarca-
ções”7 . A baía de fato não é mais uma “visão do paraíso” mas uma “por-
ta do mundo”8  em cujas velas “encontrareis todas as raças, cores e lin-
guagens”. A baía, em suma, é um sinal de que a cidade está inserida no
mundo e, como tal, um sinal de progresso. A cidade começa na baía:

Que belo estudo, que magnífico poema a se imaginar nesses tu-
multos, nessas balbúrdias! Já não é mais a baía das ondículas,
das ilhas e das flores. É o vale dos homens , a feira das librés, o
anfiteatro dos ódios, o foco dos costumes universais.(...) Subi ao
Corcovado. Descortinais a baía, podereis pintá-la. Mas, se quiser-
des descrever a paisagem humana, subi mais alto.9

Assim, o tom do autor é em relação à baía é de desmitificação, no
que diz respeito à sua natureza paradisíaca. Não que ela não exista, ou
que ele a negue, mas Ribeyrolles parece interessar-se mais pela paisa-
gem humana. E é à margem dessa baía que se encontra a cidade do Rio
de Janeiro, que “vista de forma panorâmica”, do Corcovado, é parte de
“uma das mais ricas paisagens da terra”.10

Logo de início a descrição de Ribeyrolles possui um tom pragmático
e por isso, além de críticas, ele fornece conselhos, propõe soluções que
para ele, como veremos, são lógicas. À cidade falta mesmo o aspecto, a
aparência de cidade: “Quanto às ruas”, nos diz ele, “são estreitas, mal
calçadas, em sua mor parte, e os acanhados passeios que as cercam
pertencem menos aos pedestres que aos muares”11 . A iluminação como
a circulação também são alvos de sua crítica, mas o que se destaca em
sua descrição é a ausência ou o mau aproveitamento da natureza na
vida urbana: a cidade recusa espaço à natureza, quer à sua função pai-
sagística, quer à sua função utilitária.

É o caso da ausência de termas ou banhos públicos: “às vezes, nos
dias tórridos de estio, a cidade é como uma cuba escaldante e o próprio

6 Op. cit., p. 147.
7 CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de. “A Baía de Guanabara. Os itinerários da memória”. Revista

USP. 1996. Dossiê Brasil dos viajantes, p.193.
8 RIBEYROLLES, op. cit., p. 147.
9 Op. cit., p.148. Mas, como o próprio autor tinha sugerido, interessa-lhe mais a paisagem humana, para a qual

é preciso subir mais alto.
10 Op. cit., p. 148.
11 Op. cit., p. 154.
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negro procura abrigo”12 . “A água, riqueza e saúde das cidades, existe
aqui em grandes mananciais. Inexauríveis são esses fontes, enquanto
não se toca nas florestas que as defendem. Não há na Europa uma só
capital que possa, como o Rio, lavar-se em suas cachoeiras”. Entretan-
to, conclui Ribeyrolles, esta negligência “um pouco portuguesa” faz da
“altiva capital do sul” uma cidade mais atrasada, neste ponto, do que
Alger, “velho ninho de judeus e de mouros”.13

Mais grave, contudo, é a ausência de árvores: Porque no Rio não
existem árvores?14 . Embora aponte a existência de florestas e chácaras
nas redondezas, a distribuição é desigual, e o autor pergunta-se:

Onde achar fresco, a brisa, a sombra? Não há árvores, não há
galerias nas grandes praças. O largo do Paço, que se estende ao
longo da baía, não passa de um lugar árido, calcinante, sem um
arbusto, sem uma simples cobertura. Apenas o chafariz dá a som-
bra de um homem e o refrigério de suas águas. No largo do Rocio,
nome que se dá à praça da Constituição, vegetam num chão de
areia algumas plantas enfezadas que não recordam muito a terra
das palmeiras. E quanto ao campo da Aclamação, vasto quadrilá-
tero que comportaria dois squares de Londres, é tão desnudo como
um deserto d’África.15 .

Toda a paisagem descrita por Ribeyrolles contradiz, afinal, a terra
das palmeiras (esperada pelo viajante...), pois não há árvores, não há
galerias nas grandes praças e alguns lugares são tão áridos que a lem-
brança é a de um deserto africano – o campo da Aclamação é “tão
desnudo como um deserto africano”. “Por que esse ódio às árvores,
esse desdém da folhagem tão ridente nas paisagens quentes?” Se é
certo que a cidade não deve ser natureza, não pode também negar a
natureza, sobretudo quanto ela é tão pródiga. Além do que “a vegetação
faz o serviço da edilidade pública. Plantar é sanear...”16

Dentro desse quadro árido há alguns recantos e lugares de passeio
aprazíveis (embora às vezes distantes, escondidos, pouco freqüenta-
dos17 ), entre os quais o Jardim Botânico, maravilhoso oásis que “há cin-

12 Op. cit., p.154.
13 Op. cit., p. 155.
14 Op. cit., p.154.
15 Op. cit., p. 155.
16 Op. cit., p. 156.
17 Op. cit., p. 157. :“Nesse jardim, pobre em espécies, deficiente quanto à ciência, se ostenta dupla colunata

como jamais tiveram palácios e templos. Contudo, procura-se expor ali a flora exótica, e não a brasileira,
acusa Ribeyrolles.
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qüenta anos, não era mais que poeira e pântanos pestíferos” e que é
hoje “o jardim das plantas, das bananeiras, das essências”18 .

Mas a parca ou insuficiente presença da natureza parece ser com-
pensada pela também ausência quase absoluta da fumaça, das chami-
nés das fábricas, dessa anti-natureza. Pois “poucas são as fábricas”,
nos diz Ribeyrolles. “Poucas as usinas, nesses arredores”. Assim sendo,
a cidade “Tem mais de Cápua que de Manchester, Lyon ou Liverpool. E
o Rio não tem que recear”, complementa, “como New-Castle, que as
altas chaminés das fornalhas ciclópicas de seus subúrbios lhe façam
noite em pleno dia.” O Rio não tem que recear essa terrível transformação
do dia em noite artificial, mas, como veremos, a aparência dessa boa
ausência — de chaminés — cederá lugar à necessidade da má presença
das fábricas, pois Ribeyrolles escreve já no parágrafo seguinte:

Detesto a noite de carvão de pedra e os nevoeiros artificiais. Mas,
em minhas digressões ao longo das baías, através das colinas,
senti muito não ver por aí, ofegantes, mais algumas chaminés, al-
guns palacetes menos. A indústria é o pão da páscoa nova. Des-
graçada a cidade que a desdenha. São dos desprezos que ma-
tam. Vede Lisboa e vede Londres.19

Ribeyrolles é um romântico, um amante da natureza que detesta a
noite de carvão de pedra e os nevoeiros artificiais, mas também um es-
pírito pragmático e progressista que sente a falta das chaminés — cujo
lugar é ocupado pelos palacetes — e para quem

O Rio de Janeiro deveria, pois, em vez de adormecer em sua mole
ociosidade de capital, criar a sua especialidade de trabalho, to-
mar a sua marca de fábrica, estabelecer a sua indústria, ainda que
fosse só de doces, e dar-se um pouco menos ares de Veneza em
suas chácaras.20

Essa cidade que adormece em sua mole ociosidade de capital deve
portanto criar a sua especialidade de trabalho, estabelecer a sua indús-
tria, ainda que fosse só de doces... Pois a indústria, como ele havia dito,
é o pão da páscoa nova e, dessa forma, sente não ver por aí “mais
algumas chaminés, alguns palacetes menos.”

Esta preocupação de Ribeyrolles com uma excessiva leveza da vida
na capital, uma ausência ou falta de estrutura, de peso, de base nos

18 Op. cit., p.149.
19 Op. cit., p.150.
20 SPIX e MARTIUS, op. cit., p.57.
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remete a algumas considerações de Martius e Spix, que, embora tratan-
do dos alicerces culturais e não econômicos como Ribeyrolles, apontam
para o mesmo descolamento entre a aparência e a estrutura, a comodi-
dade, a exterioridade e o verdadeiro desenvolvimento das instituições
culturais, da infra-estrutura:

Até aqui tem sido antes o gosto pelas comodidades, pelo luxo e
pelas formas amenas da vida exterior, que se espalha rapidamen-
te, do que o amor pelas artes e ciências no seu verdadeiro sentido.
Enquanto o desenvolvimento destas últimas nos países do Norte
teve, como conseqüência, o enobrecimento dos gozos da vida, no
Sul, ao contrário, com o desenvolvimento mais livre da sensualida-
de e da vida exterior chega-se tardiamente ao aperfeiçoamento da
arte e das ciências. Não se procurem, portanto, ainda, na jovem
capital, as grandes e influentes instituições para educação e instru-
ção superior como as que estamos habituados a ver na Europa. 21

Aqui, no Brasil, portanto, ocorre uma inversão da história, uma inver-
são da ordem dos fatos, de prioridades. O “palacete”, assim como “os
ares de Veneza”, estão descolados do verdadeiro suporte do desenvol-
vimento: a indústria, o pão da páscoa nova, assim como o enobrecimen-
to dos gozos da vida, o gosto pelas comodidades, pelo luxo e pelas
formas amenas da vida exterior chegam antes do amor pelas artes e
ciências, do seu aperfeiçoamento, das grandes instituições para educa-
ção e instrução”. Assim é que, enquanto nos países do norte o enobreci-
mento dos gozos da vida são conseqüência lógica e cronológica de um
fato, aqui, no Sul, são quase empecilhos para a realização desse mesmo
fato: o progresso. Mas trata-se, ao menos para Ribeyrolles, de uma ques-
tão de tempo, de um problema lógico, acrescentando uma comparação
com Paris:

O que aconteceria, se Paris perdesse o seu bairro Saint-Germain
com os seus hotéis suntuosos e as suas casas principescas? Pe-
quena desgraça íntima um quarteirão a reedificar, mais nada. Mas,
se o bairro de S. Antônio fosse destruído, se a indústria do mobili-
ário desaparecesse num sinistro fatal, Paris se desproveria de um
dos seus grandes títulos no mundo. Seria uma calamidade públi-
ca.22

21 RIBEYROLLES, op. cit., p. 149.
22 Op. cit., 165.
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Em plena segunda metade do século XIX o romantismo é já seduzi-
do e ultrapassado pela técnica e pelo ideal de progresso. Este progres-
so, no caso de Ribeyrolles, seria possível no Brasil pela crença em um
progresso comum possibilitado por determinadas instituições e, diferen-
temente de Martius e Spix, não seria conduzido pelo monarca ilustrado,
mas pela república.

Entretanto, tais luzes da civilização ocidental estão ainda distantes.
Pois para o europeu esboça-se já a presença da grande cidade, da
metrópole, da indústria, da urbanização. As cidades da Europa, nos diz
Ribeyrolles, “tornam-se belas, limpas e salubres” pois “uma fada moder-
na, que é a ciência, as saneia, as aprovisiona, as enfeita”23

Ausência da fada moderna, da indústria, da técnica, ausência tam-
bém das tradições, artísticas e históricas, encarnadas em monumentos
que ele não vê.

Onde estão, pois, os monumentos?

Aqui abundam os sinos. É o que primeiro há para se notar, em ter-
mos de construções, na capital: “Oratórios, capelas, igrejas” 24 . E mais
uma vez, sugere Ribeyrolles, a herança portuguesa pesa sobre o futuro
do país.

Antes de mais nada a presença maciça das igrejas, ou a abundân-
cia de sinos, aparece como um contraponto à ausência das chaminés.
Como se fora uma referência precoce do belo texto de Jean Starobinski,
“Les chaminées et les clochers” 25 , Ribeyrolles encontra somente os cam-
panários das igrejas, não as chaminés. Nenhum sinal de modernidade,
definida no texto de Starobinski como a convivência entre as duas tem-
poralidades encarnadas nestes diferentes monumentos.

Mas, para além ou aquém da modernidade, a própria abundância
dos sinos não assegura a importância de tais construções, que dificil-
mente poderiam ser denominadas monumentos, devido à sua extrema
homogeneidade e simplicidade:

Nesses edifícios, a disposição e a divisão são as mesmas; e gra-
ças a essa uniformidade de plano, pode-se dizer que no Brasil —
filho de Portugal — só existe uma igreja: a igreja borrominicana.
Uma fachada com pequeno frontal e pórtico algumas vezes escul-
pido. Por cima, duas torres quadradas, demasiado baixas, que
não falam ao céu nem pela flecha, nem pelas cúpulas. Depois, ao

23 Op. cit., p.157.
24 Magazine Littéraire, septembre 1990.
25 SPIX e MARTIUS, op. cit., p.56.
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longo da construção, a nave, que segue em várias curvas até a
abside. De um e outro lado, as capelas, sem profundeza, apenas
interrompendo a linha mestra. Eis a igreja.

Uma igreja cujas torres... não falam ao céu nem pela flecha, nem
pelas cúpulas. Para além da crítica à arte barroca católica, à sua simpli-
cidade não clássica, à sua pouca variedade, há um contraste entre sua
riqueza material — o ouro — e sua pobreza artística. Com efeito, tais
monumentos não merecem estudo:

Como arquitetura, escultura, obras d’arte, que haverá que estudar
nessas basílicas? Elas são em geral carregadas de ouro, fausto-
sas, ricamente dotadas. Mas nenhuma delas apresenta as gran-
des formas monumentais. Não se depara nelas, em pleno viço,
nem a ogiva nem a linha grega.

Essa observação não se distancia muito da de Spix e Martius, de
que “também nas igrejas, em vez de obras de arte, vêm-se ornamentos
ricamente dourados”. A diferença está na explicação direta desses dois
autores para a falta de “senso artístico da pintura e da escultura”:

Também a necessária conseqüência do grau atual de civilização
do Brasil é que o habitante deste país tropical, todo cercado das
fantásticas, pinturescas e poéticas belezas naturais, sente-se mais
perto do gozo espontaneamente oferecido por estes ditosos céus,
do que da arte que só se atinge com esforço.26

Essa falta de arte ou desenvolvimento artístico é explicada pela pró-
pria presença dessa natureza pródiga, que implicaria na ausência de
ação humana; pois o fato é que “o habitante deste país tropical (...) sen-
te-se mais perto do gozo espontaneamente oferecido por estes ditosos
céus, do que da arte que só se atinge com esforço”. O que deverá ser
solucionado, como outras carências estruturais, com a condução ilustra-
da do monarca. Entende-se porque o único lugar para o belo acaba
sendo não a criação mas a funcionalidade: “O mais belo e útil monu-
mento da arquitetura, de que o Rio até aqui se pode gabar, é o aquedu-
to, concluído no ano de 1740 (...) 27 . O mais belo, aqui, é o mais pragmá-
tico, porque é mais belo aquilo que não se pretende arte. Encontramos
aí uma argumentação recorrente entre tantos viajantes: a da impossibili-
dade da arte no país da contemplação da natureza.

26 SPIX e MARTIUS, op. cit., p.49.
27 RIBEYROLLES, op. cit., p.163.
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Também no texto de Ribeyrolles encontramos esta permanente au-
sência ou mesquinhez do monumento — ou do monumento que merece
ser denominado como tal:

Aqui está um palácio. Entremos. Não está lá ninguém, nem mesmo
o Instituto Histórico. É uma construção mesquinha, e se se amam
um tanto as nervuras e os capitéis, mais vale ir ao mercado admi-
rar as negras quitandeiras a ondular sob os cestos de bananas.28

Ao que parece, contudo, o autor é ambíguo quanto à necessidade
de existência desses monumentos, para os quais, aliás, há uma pronta
possibilidade de substituição da arquitetura pelo exotismo humano do
lugar: as negras quitandeiras a ondular sob os cestos de bananas.

Onde estão, pois, os monumentos? “Salvo o aqueduto, responde,
“de bom aspecto, realmente, com suas duas arcadas” (já citado por
Spix e Martius), “não existe no Rio um único monumento público, nem
uma colunata, nem uma estátua. Esquecimento, preguiça ou bom sen-
so?”29

Para o autor, o monumento não é um valor em si, devendo-se fazer,
segundo ele, uma relativização histórica do monumento. Pois se “nas
cidades do mundo antigo havia, nas praças públicas, uma multidão de
estátuas que falavam aos olhos e despertavam o pensamento”, ou seja,
“a arte instruía, dando a forma e a idéia”, nas cidades da idade média os
monumentos não se interagiam com a vida pública.

Vassalada do fanatismo ou da força, a arquitetura erigiu obras-
primas, palácios e basílicas. A Idade Média é, em certos pontos,
um museu rico e poderoso. Mas não existia vida pública. Como
nas criações egípcias, as aristocracias, os sacerdócios, as monar-
quias feudais ocupavam a praça, o palácio e a igreja. A ogiva assi-
nalava, em seus ângulos, o timbre de um bispo, o escudo d’armas
de um imperador; a estátua, o nome de um conde ou de um barão.
E esse monopólio do monumento, outorgado às castas privilegia-
das, conservou-se até nossos dias em meio das sociedades mais
ativas, que se acreditam emancipadas.

O que deveria ocorrer, segundo Ribeyrolles, seria uma democratiza-
ção do monumento (paralela a uma democratização da história) que, até
certo ponto, teria ocorrido na França: “Em França, graças à revolução, o
museu se ampliou. Há na praça os Corneille, os Hoche, os Malesherbes

28 RIBEYROLLES, op. cit., p. 163.
29 RIBEYROLLES, op. cit., p. 164.
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e servidores humildes como Jacquart. Entanto [sic], o matador predomi-
na, tem glórias por toda a parte, nos livros, nas exposições, sobre as
colunas (...) 30 . O matador é, ao que tudo indica, o rei, que, apesar da
democratização, do museu, ainda predomina em todos os lugares de
memória oficial.

Assim, se não é sua intenção “pregar no Brasil a comunhão antiga e
forçá-lo a se renovar com os tempos gregos”, acredita que “em uma socie-
dade onde tudo absorvem os interesses individuais”, “seria de alta utilidade
pública a poderosa higiene moral dos exemplos, das estátuas que falam
(...). Contudo, o monumento deve ter uma feição democrática: “Será que a
cabeça do negro Henrique Dias, um dos heróis do Brasil na guerra contra a
Holanda, poderia manchar ou deslustrar a estátua de d. Pedro I (...)?”. 31

Contudo, entendemos que a principal substituição do monumento
não é apenas por outro monumento mas, pela técnica, pela indústria,
pela ciência, a fada moderna. Por outro lado, a falta de monumento pode
ser compensada pelo exotismo humano, pelo museu vivo das ruas do
Rio de Janeiro.

Do exotismo da paisagem humana

Já quatro décadas antes de Ribeyrolles, Spix e Martius chamavam a
atenção para a imensa diversidade humana nas ruas da capital:

Os diferentes idiomas da multidão dessa gente, de todas as cores
e vestuários, se cruzam; o vozerio interrompido e sempre repetido,
com que os negros levam de um lado para outro as cargas sobre
varas, o chiado de um tosco carro de bois de duas rodas, em que
as mercadorias são conduzidas pela cidade, os freqüentes tiros
de canhão dos castelos e dos navios de todos os países do mun-
do, que entram, e o estrondo dos foguetes com que os habitantes
quase diariamente e já de manhã festejam os dias santos confun-
dem-se num estardalhaço ensurdecedor.32

O exotismo da população mescla-se à confusão. Dos diferentes idi-
omas da multidão dessa gente à diversidade do seu vestuário e de suas
cores, tudo se cruza nas ruas da cidade. A população do Rio de Janeiro
compõe-se, em sua grande maioria, nos dizem Spix e Martius, “de por-
tugueses ou de seus descendentes, tanto brancos como os de mistura
de cores. Quase não se vêem indígenas americanos aqui”. Essa diversi-

30 RIBEYROLLES, op. cit., p. 164.
31 SPIX e MARTIUS, op. cit., p. 60.
32 RIBEYROLLES, op. cit., p.165.
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dade exótica encontra-se também em Ribeyrolles, embora com impres-
sões diversas:

A população do Rio de Janeiro, fixa ou flutuante, excede a pouco
mais de quatrocentas mil almas. Muito menos que New York. Sen-
do que o Rio é mais rico em espécies, em tipos, e encerra em seus
muros vinte povos diversos. Salvo o samoieda e o lapônio, compa-
nheiros da rena, habitantes do gelo, lá encontrareis todas as ra-
ças, todas as cores, todos os perfis. 33

O tom de Ribeyrolles, no que tange a esta paisagem humana, é inici-
almente a busca da expressão do pitoresco nesta cidade onde se en-
contra todas as raças, todas as cores, todos os perfis. O Rio, como diz o
autor, é mais rico em espécies do que New York:

Gostais da África? Ide, pela manhã, ao mercado próximo do porto.
Lá está ela, sentada, acocorada, ondulosa e tagarela, com o seu
turbante de casimira, ou vestida de trapos, arrastando as rendas
ou os andrajos. É uma curiosa e estranha galeria, onde a graça e o
grotesco se misturam. (...)34

Ali não se encontra apenas pitoresco, porque a graça e o grotesco
se misturam. Aos poucos, o autor passa de um tom descritivo e pitores-
co para crítico e quase analítico. Os pretos de ganho chamam sua aten-
ção. O pitoresco da África desemboca no tema da escravidão:

Há no Rio proprietários que mantêm no ganho até trezentos escra-
vos, e cada noite aferrolham tranqüilamente um rendimento de lis-
ta civil. Por que não? Compraram a ferramenta, o instrumento. Car-
ne, suor e sangue, tudo lhes pertence. No entanto, são católicos,
membros de várias irmandades, acompanham as procissões, to-
cha na mão, visitam as igrejas e fazem a sua páscoa. Santos ho-
mens!

Ao par do atraso e da injustiça inerentes à escravidão negra e tam-
bém da estranha ausência indígena35 , o mito da democracia racial já se
mostra também em Ribeyrolles:

33 RIBEYROLLES, op. cit., p.166.
34 “O que não se encontra, como outrora, no Rio de Janeiro, são os indígenas, os verdadeiros filhos da terra, os

selvagens de Villegagnon e João de Léry.” RIBEYROLLES, op. cit., p.169.
35 RIBEYROLLES, op. cit., p. 169.
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Os pardos livres, no Rio, formam uma classe ativa, inteligente, que
já ocupa seus postos. É um terceiro estado que se anuncia. Figu-
ram nas altas administrações, nas cortes de justiça, nas assem-
bléias, entre os oficiais de mar e terra, nas artes, nas ciências, na
escolas, nas profissões liberais (...) É que no Brasil o campo é aberto
a todos, negros, mulatos, índios ou mestiços, uma vez libertos (...)

A riqueza da paisagem humana prossegue nas ruas, que são os
lugares onde melhor se aprende sobre esta cidade, o Rio:

O Rio não está aberto, alargado, reformado como o velho Paris, onde
os bairros históricos desaparecem e cada ano surgem novas aveni-
das e praças. Aqui, as antigas ruas conservam a sua fisionomia pri-
mitiva, até o nome profissional. São como arquivos de memórias. A
pedra fala, e as legendas são quase todas em português. 36

Ruas como a Rua do Ourives e Rua do Ouvidor são verdadeiros
arquivos de memórias37 , onde se misturam vários tempos (mas onde se
vê sobretudo o tempo antigo) assim como os tipos humanos, sendo o
lugar em que se vê as principais manifestações culturais. É passeando
pelas ruas que se vê o que uma cidade tem. “Que existe no Rio de Janei-
ro em jogos, prazeres e divertimentos?”. “O piano faz barulho”, nos diz o
autor, em todas as salas, de modo que matou a conversação. Vê-se,
também, que as janelas são nuas, e não floridas como deve ser. Ama-se
o teatro no Rio mas suas grandes festas, nos diz o autor, são as procis-
sões. “Cada mês tem a sua (...) Há-as dia e noite, para todas as datas e
festividades católicas.” Não resta dúvida que para Ribeyrolles as procis-
sões são uma manifestação superficial da religiosidade, possuindo ca-
ráter mais festivo do que religioso:

O trabalho e os salários perdem nelas cem dias. Os negros amam
as tochas, a música, o incenso, os grandes cortejos. As crianças
adoram os tiros, as bombas e os foguetes. Crianças e negros cor-
rem, pois, às procissões. Clérigos, monges, confrarias são o espí-
rito que as anima. Eles não têm circensis. Sabem que os hábitos,
as tradições vivem muito tempo depois da fé morta.(...)38

Ao caráter tradicional, social mais do que religioso das procissões
Ribeyrolles contrapõe uma necessidade individual de oração: “Há mais

36 Op. cit., p. 170.
37 Op. cit., p. 171.
38 Op. cit., p. 172.
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céu numa erva do que em todos os altares (...) Mas aqui, como em toda
a parte, a oração não é compreendida, a natureza está abandonada”.
Aqui o autor passa da religião à cultura pela falta de vínculo com a natu-
reza: “(...)Não se vai ao Jardim Botânico, às bibliotecas, ao Museu, à
Academia de Belas Artes, aos estabelecimentos científicos. Nas minhas
visitas ao gabinete de história natural só encontrei estrangeiros39 . E,
mesmo no que se refere à religião, as manifestações culturais não são
suficientes: “Os brasileiros amam a arte, e nós também. Se gostam, ao
mesmo tempo, das igrejas e das procissões, por que deixam que se
perca e desapareça a grande música sacra?40 .

Contudo, isto é, mesmo com todas as críticas que faz e as ausênci-
as que percebe, Ribeyrolles reafirma a imagem de cidade maravilhosa:
Seja lá como for, apesar desses retardamentos de civilização, o Rio de
Janeiro não deixa de ser a maravilha das duas Américas.41  Maravilha
por sua inserção na paisagem natural, pois:

Se o miasma exala de seus pântanos, de seus condutos (...), se os
morros do sueste interceptam as brisas do mar, a atmosfera dos pla-
naltos é tão pura, o clima é tão agradável, que o menor sopro da
viração, que corre em baixo, purifica a cidade-caldeira, de modo que a
febre amarela...não pode, por muito tempo, encubar seus malefícios.

A natureza compensa, purifica a cidade — caldeira, a cidade que
peca por sua pouco generosa relação com a natureza, de um lado, e por
sua ausência de cultura, de outro:

É verdade que não se erguem aqui os monumentos, pedras anima-
das da história, e fazem falta. A cidade, há pouco emancipada e
ainda em formação, não se tem, por enquanto, adornado das flores
da arte. Mas, por ventura, suas ruas não são museus viventes. Há
no mundo galeria mais rica, mais bizarra, do que essa mistura de
raças que traficam nos portos, nos mercados, nas praças públicas?

Uma outra natureza, a população da cidade, compõe para o autor o
museu vivo de suas ruas.

A floresta virgem ou que nos diriam de melhor as catedrais?

O contraste entre a imperfeição da cidade e a plenitude exótica da
natureza fica mais nítido em presença da floresta tropical.

39 Op. cit., p. 173.
40 Op. cit., p. 173.
41 RIBEYROLLES, op. cit., p. 209.
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As florestas tropicais em nada se assemelham, de fato, aos gran-
des bosques da Europa, onde as espécies se agrupam em massa.
Aqui, as essências, variadas ao infinito, misturam-se em profusão.
Uma opulenta desordem conjuga todas as plantas, as flores, as
seivas, e a vida transborda em folhas e frutos, à mercê dos cálices
que se enchem de orvalho. Há um tapete irregular de gramíneas e
criptogramas, de erbáceas e de musgos. É um caos de vegetação
alucinante, de florações esmaltadas, às vezes interrompida por fetos
arborescentes, e quanto às árvores que se entrelaçam em abóba-
das ou plumagens, a natureza e o vento espalham aos milhares,
como a mão de Deus, nos espaços, projeta os raios do sol. 42

Parece possível fazer aqui uma analogia entre a natureza e a socie-
dade: variadas, misturadas, em opulenta desordem. Contudo, a presen-
ça da arte na floresta tropical é inegável:

Os artistas que idealizam o monumento estudam nos velhos moldes
dos museus o jônio, o dórico, o coríntio, o compósita, o toscano e o
mourisco, de cinzelado opulento. Por que não se aventuram à mata
virgem, a pesquisar a liana, esse incansável operário que, noite e
dia, avança, se enlaça, se edifica e se estende? Aí encontrariam
todas as formas divinizadas da arte grega, todas as fantasias do
espírito e dos tempos, variadas ao infinito, ligando-se e entrelaçan-
do-se nas duas condições de beleza eterna: a força e a graça 43 .

Está certo que a natureza não apenas substitui, mas inspira a arte
humana: “A arte deveria, como a ciência, se renovar, rejuvenescer em
plena natureza. Esse é o caminho dos tempos.” Contudo, impõe-se a
contemplação, mesmo que seja para com a luz e o trabalho na selva, um
movimento produtivo e dinâmico:

São seis horas da manhã. O sol doura as cortinas verdes e sombri-
as, sem que as penetre. Um único feixe de raios passa, em espiral,
por entre os ramos secos e esbranquiçados de um velho iriribá
queimado, e beija em baixo, a meus pés, as ipoméias de flores
rubras 44 .

Começa aqui uma descrição do trabalho, dos trabalhadores da sel-
va, os animais, desde a tribo de formigas, a borboleta e a abelha às

42 RIBEYROLLES, op. cit., p. 210.
43 RIBEYROLLES, op. cit., p. 212.
44 RIBEYROLLES, op. cit., p. 213.
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capivaras e à onça, o que no entanto não impede uma visão utilitarista
da selva: “E esses macacos de pelo ruivo ou castanho (...)Ah! que sedo-
sos e macios regalos, minha senhora, se podiam fazer com esse pelo”.45

Sem perceber qualquer contradição, Ribeyrolles conclui:

Sol e orvalho, na floresta, é como ciência e trabalho na humanida-
de. A floresta não é somente um poema, o grande poema dos olhos,
é também uma filosofia profunda, uma revelação.
Que nos diriam de melhor as catedrais? 46

Ao significado religioso dado à natureza sobrepõe-se um outro. Pois
as grandes catedrais existem apenas no velho mundo, compondo o
museu medieval ao qual referiu-se Ribeyrolles anteriormente. Este mu-
seu não existe aqui no Brasil, assim como outras formas de arte. E, mais
uma vez, a arte dá lugar à contemplação, ao olhar passivo sobre a arte e
o trabalho da natureza, que devem por sua vez influenciar a arte. A natu-
reza, a floresta tropical, é a nossa catedral gótica.

É verdade que a sensibilidade romântica de Ribeyrolles dá forma à
descrição que o autor faz da paisagem. A filiação romântica de Ribeyro-
lles torna-se cristalina no seu prefácio — sua “Carta aos Brasileiros —, o
qual acaba sendo um hino à luz das Américas, ao seu sol:

 (...)Também eu, proscrito errante, soldado vencido, folha dos
caminhos, amo a luz, a grande luz.(...) E quando avistei, brasi-
leiros, desenrolar-se a meus olhos o panorama de vossas cos-
tas tão exuberantes, a terra americana coberta de palmeiras,
compreendi a velha religião do deus Pã: deslumbrado, encan-
tado, saudei o sol!47

Contudo, seus arroubos românticos, assim como o seu deslumbra-
mento pela luz dos trópicos, é distribuída diferentemente ao longo da
narrativa. Isso, por mais que o autor desejasse que outras luzes habitas-
sem a cidade, que se afastava da luz natural e era ainda distante das
luzes do conhecimento, da razão.

Também em uma carta destinada aos brasileiros, especificamente
aos amigos brasileiros de seu amigo Ribeyrolles, na ocasião da sua morte,
o escritor Victor Hugo liga o Brasil a estas duas luzes: “...sois uma nação
generosa. Tendes a dupla vantagem de uma terra virgem e de uma raça

45 RIBEYROLLES, op. cit. p. 214.
46 Para o autor do prefácio de 1941, é exatamente esse elogio à luz aquilo que denuncia o romantismo do autor,

para além do “descabelamento característico, freqüentemente resvalando para os domínio do pieguismo.
Tornam-se cansativas as suas descrições arrobadas, de panoramas e florestas, temporais e luares”.

47 CARVALHO, op. cit., p. 165.
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antiga. Um grande passado histórico vos liga ao continente civilizador.
Reunis a luz da Europa ao sol da América.”

Em uma narrativa que se inicia saudando o sol, a luz das costas
brasileiras, que depois entra pelas frestas da floresta tropical, reafirman-
do uma vez mais a ligação do Brasil e da América “tropical” com o sol,
com as cores intensas e variadas, e o verde exuberante e denso, pode-
ríamos dizer que pouco dessa luz vai para a cidade. A cidade, lugar da
civilização, possui a chance de abrigar a natureza, e reproduzir a ima-
gem da terra das palmeiras, das águas, do verde mais verde, da luz
filtrada pelo verde. Mas, segundo Ribeyrolles, ela não busca a natureza.
A cidade, entretanto, deve ainda buscar uma outra luz, a do progresso, o
que demanda tempo e esforço. E também a luz da arte, que não habita
na cidade. O certo, contudo, é que, enquanto a floresta possui uma luz
que traz a própria arte, a cidade brasileira, como nas telas de Nicolas
Taunay, “não é atravessada por nenhuma luz intemporal”.

BIBLIOGRAFIA

ÁVILA, Miriam. “Iluminado ao sol do novo mundo.” [inédito]
CAMPOS, Pedro Moacyr. “Imagens do Brasil no velho mundo”. In: História geral da civi-

lização brasileira. Org. Sérgio Buarque de Holanda. Tomo II: “O Brasil monárquico”.
Vol. 1: “O processo de emancipação”. São Paulo: Difel, 1985

CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de. “A Baía de Guanabara. Os itinerários da
memória”. Revista USP. Dossiê Brasil dos viajantes.

CROUZET, Denis. À propos de quelques regards de voyageurs français sur le Brésil
(vers 1610-vers1720): entre espérance, malédiction et dégénérescence. In: Centre
d’Études sur le Brésil. Naissance du Brésil moderne 1500-1808. Paris: Presses de
l’Université de Paris-Sorbonne, 1998.

DANTAS, Luiz. “La Revue des Deux Mondes” et le Brésil de D. Pedro II. In: PAILLER,
Claire (ed.). Les Amériques et l’Europe. Voyage – Émigration – Exil. Université de Tou-
lose – Le Mirail, 1985, pp.121-128.

DUVIOLS, Jean-Paul. Voyageurs Français en Amérique (colonies espagnoles et portu-
gaises). Paris: Bordas, 1978.

GUIMARÃES, Manuel Luiz Salgado. “Natureza e História em Von Martius”. Comunicação
realizada no 19 Simpósio Nacional de História da ANPUH: História e Cidadania. 20-25
de julho de 1997. Belo Horizonte. FAFICH/UFMG.

PAZ, Francisco Moraes. Na Poética da História. A Realização da Utopia Nacional Oito-
centista. Curitiba: Editora da UFPR, 1996.

RIBEYROLLES, Charles. Brasil Pitoresco. 1o volume. São Paulo: Livraria Martins, 1941.
[Biblioteca Histórica Brasileira. Ilustrado por Victor Frond. Tradução e notas de Gastão
Penalva. Prefácio de Afonso de E. Taunay.]

SANTIAGO, Silviano. “Por que e para que viaja o europeu?”. Nas malhas da letra. Ensai-
os. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

SPIX e MARTIUS. Viagem pelo Brasil: 1817-1820. Volume 1. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia;
São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1981.


