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NOTA PRÉVIA À I a EDIÇÃO

Este ensaio, um exercício de história literária, obedece a dois 
movimentos. Trata-se, fundamentalmente, de investigar e datar a 
constituição de um narrador de ficção na prosa brasileira. Tal pro
cesso é aqui analisado com base no diálogo entre esses primeiros 
esforços ficcionais, dos anos 30 e 40 do século xix, e seu próprio 
meio de veiculação (as seções de Variedades e as folhas recreativas 
da época), de um lado, e, de outro, entre eles e as formas literária 
(o relato de viagem) e pictórica (os desenhos e pranchas dos pai- 
sagistas-em-trânsito), que parecem servir-lhes, nesse momento, de 
interlocutoras privilegiadas. Trata-se ainda de trabalhar, nessa in
vestigação, com uma questão específica no campo da historiografia 
literária: a do começo histórico, da “origem” entendida como pro
cesso de emergência e singularização, em meio a escolhas, repeti
ções e diferenciações, figurações e recomposições diversas. Man
teve-se neste caso, porém, para o sujeito ficcional, perfil geralmente 
próximo, nesse seu período de formação histórica na literatura bra
sileira, ao do narrador de viagens.

Para a realização desta pesquisa e a superação de várias difi
culdades de ordem prática, desde o acesso a livros nunca ou há 
muito não republicados à localização de passagens raras ou que, 
não anotadas de imediato, se perderam num rolo de microfilme, 
o auxílio de diversas pessoas foi fundamental. A princípio, o de 
Plínio Doyle, que emprestou os livros de Teixeira e Sousa e os 
ensaios de Joaquim Norberto pertencentes ao seu acervo, o de



Olímpio José Garcia Matos, que ajudou a encontrá-los, o de 
Marília Martins, que se dedicou à obtenção de algumas obras e 
à verificação de tantas informações no jornal do Commercio, e o 
de Hélio Süssekind, que se encarregou dos volumes da Biblioteca 
da PUC-RJ. Num segundo momento, o auxílio de Renata Guerra, 
pela cópia xerográfica da edição em preparo de A estátua amazô
nica, o de Jussara Menezes Quadros, que achou em bibliotecas de 
Porto Alegre inúmeros textos importantes, alguns bastante difíceis 
de encontrar, e enviou-os para mim, o de Francisco de Assis Bar
bosa, que localizou certos livros na Biblioteca da Academia Brasi
leira de Letras e emprestou outros de seu acervo particular, e o 
de Marlyse Meyer, que me enviou alguns trabalhos seus publicados 
em revistas de circulação restrita, e cuja pesquisa pioneira serviu de 
impulso decisivo a este estudo.

Agradeço também a Adriano da Gama Kury, do Setor de 
Filologia da Fundação Casa de Rui Barbosa, por ter me permitido o 
isolamento necessário à conclusão deste ensaio; a Rachel Teixeira 
Valença, por ter aceito, como sempre, revê-lo; a Helena C. Lyra, 
Ivette Couto e Júlio Castañon Guimarães, pelo interesse; a Meg 
Ferraro e Diana Araújo, pelo excelente trabalho de datilografia. 
Sou grata ainda, de modo especial, a Silviano Santiago, interlo
cutor fundamental, pela leitura minuciosa da primeira versão 
e por duas sugestões feitas há alguns anos — a primeira, em 1974, 
para que lesse Sérgio Buarque de Holanda; a segunda, mais tarde, 
para que observasse as notas de Alencar a alguns de seus romances
— ambas decisivas para a idealização deste texto. A Margarida de 
Souza Neves, pela curiosidade que manifestou por este estudo 
antes mesmo de sua conclusão, pela atenção com que o examinou 
e por correções acertadas e importantes. A Vilma Arêas, por algu
mas indicações preciosas de leitura e por reflexões pertinentes 
sobre certos temas aqui abordados. A João Alexandre Barbosa, por 
algumas observações e dúvidas a respeito da forma deste ensaio. E, 
por fim, a Luiz Costa Lima, pela oportunidade de acompanhar, 
como aluna, seus estudos sobre mimesis, por dois cursos sobre o 
Romantismo na pós-graduação da p u c - r j ,  para mim muito impor
tantes, e por ter carinhosamente acreditado todo o tempo que este 
trabalho seria concluído.



Assim sendo, escolheu um caminho qualquer e 
começou a andar.

Kafka, América



DA SENSAÇÃO 
DE NÃO ESTAR DE TODO

A consciência em agonia 
desenha a quase visível 
razão da paisagem: 
a gente que a contamina.

Francisco Alvim, Sol dos cegos

UNHA, SOMBRA, ILHA

A obsessão pela origem o que traz consigo?1 Possíveis roman
ces familiares. Alguns imensos, em vários tomos. Árvores, genea
logias insaciáveis, com raízes firmes e em contínua, vertiginosa, 
multiplicação de ramos exemplares. Alguns menores, passíveis de 
cortes abruptos, fins de linha ou linhas duplas. Como as de um 
Hanno no livro familiar dos Buddenbrook, no romance de Thomas 
Mann.2 Também possíveis histórias de desenvolvimento individual, 
romances de aprendizado. Ainda aí, imagem vegetal — semente, 
fruto —  enlaçada à árvore familiar, ao reiterado jogo de espelhos 
entre biografia e biologia, à mão única socialmente prefigurada para 
o aprendizado, o amadurecimento. Cheia de linhas retas, prazos 
fixos, movimentos ascensionais, troféus Toddy e chapinhas premia
das a cada nova mostra de socialização. Como se faz com o macaco 
Pedro, o Vermelho, a cada nova imitação perfeita dos homens que 
o capturaram e observavam todos os seus movimentos, em “Dis-



curso para uma academia”,3 de Kafka. Mesmo que uma cicatriz 
vermelha no calcanhar lhe sopre continuamente a diferença, é a 
semelhança humana, a dócil aculturação, que dá prêmio.

Mas, se a progressão, em desenho exato e de acordo com o 
“livro da natureza” e as razões sociais hegemônicas, parece a regra, 
adivinham-se transversais. Sinas, sementes, traçados retilíneos tam
bém se abreviam em pontos de interrogação, acasos, experiências 
pessoais ou coletivas inesperadas, sinais de suspensão. Aos quais 
se poderiam figurar aqui não mais como as linhas duplas genealó
gicas, traçadas por Hanno Buddenbrook sem pensar duas vezes, 
com régua apanhada ao acaso, e com as quais se cortam laços de 
sangue e semelhança, mas como linhas de sombra conradianas, 
desenhadas lenta, cuidadosamente, com régua e compasso proposi
tais, por mãos que se movem a meia velocidade. Pois, mesmo em 
viagens medidas em colherinhas de café, olhando-se de fora, dos 
fundos, para os quadros de honra familiares e locais, aprendem-se, 
com ou sem anestesia, os próprios limites. Agora, diante de linhas 
duplas em vaivém, sabe-se que elas não cortam apenas árvores, 
genealogias e socializações, mas voltam-se, irônicas, para o próprio 
sujeito que as traçou e delimitam, sem retomo possível, a zona de 
sombra a partir da qual cessam a mocidade, a crença em superpo- 
deres individuais e a romantização egolátrica de diferenças e idios
sincrasias. Daí o cuidado, os muitos tempos lentos e vaivéns que 
conduzem este ensaio. Coisa de quem conta apenas com a certeza 
de transitar por uma linha de sombra, com a ingaia ciência da 
própria medida.

“Sim. Vai-se adiante”, como se lê a certa altura em A linha 
de sombra.4 Mesmo depois de terminada a primeira e dolorosa 
travessia marítima como comandante pelo narrador-protagonista do 
romance de Conrad, mesmo depois de cruzada a zona sombria em 
que vive a experiência do fim da própria juventude. É como se 
um Mefisto em configuração gráfica —  a linha —  repetisse, sem 
complacência alguma, para outro interlocutor, a definição da pró
pria medida que Fausto lhe pede na cena do pacto: “Vens a ser
—  o que és: nem mais nem menos./ Põe as cabeleiras mais cheias 
de anéis,/ saltos de vara e meia põe nas botas,/ fica sempre o que 
és: nem mais nem menos”.5 Mas, ainda assim, vai-se adiante. E



depara-se subitamente com outros diálogos literários possíveis com 
origens, sementes e zonas de passagem. Romances sem família ou 
perdas de mocidade. Romances de aventuras, livros de descobertas 
de terras desconhecidas, lugares desertos, paisagens sem figuras. 
Aí, a linha, o laço é outro. E a sensação de não pertencer, de ser 
outro, num álbum de família ou numa paisagem social mais ampla, 
concretizada por cortes duplos ou sombreados, passa a ter sentido 
diverso.

Nas ilhas misteriosas a que se chega de repente em certos 
livros, depois de longas viagens, não é como se, diante de uma pai
sagem mais que conhecida, o sujeito que as observasse se sentisse 
estrangeiro. O que apontaria para um deslocamento em parte ima
ginário —  em não se tratando de fato de um estranho — , em parte 
não —  pois a “sensação de não estar de todo” que o acompanharia 
seria real.

No caso de terras recém-descobertas, lugares ainda sem nome, 
o sujeito, "eterno Adão”, de fato não pertence a elas, mas caberia 
a ele dar nome ao que vê, dar a partida para a inscrição de tais 
locais no “mundo dos brancos”, dos mapas, do tempo histórico. 
Sua chegada marcaria a origem dessas ilhas aos olhos do Ocidente 
e sua mudança de um estado de “pura natureza” para uma corrida 
em direção ao que este viajante entendesse por "civilização”, se
mente a ser lançada por ele nessa terra que crê, paradisíaca ou 
infernalmente, em branco.

Se o papel de conquistador costuma ser a regra nesses livros 
de viagem, às vezes quebra-se tal expectativa e são as ilhas, as 
paisagens naturais, que parecem literalmente conquistar o seu visi
tante. £ o que narram, por exemplo, os fragmentos de um diário 
de outro tempo, encontrados por acaso em escavações no terreno 
em frente à sua casa pelo sábio Sofr, em O eterno Adão, de Júlio 
Veme. Redigido por um explorador de minas de prata no México, 
nele se fala de uma catástrofe marítima de dimensões planetárias 
que teria forçado o pequeno grupo de sobreviventes a que perten
ceria o narrador a se lançar ao mar em busca de algum pedaço de 
terra em que pudesse se fixar e encontrar alimentos. Busca deses
perada que dura meses e meses, nos quais se esgotam energias e 
a crença inabalável no progresso e no domínio do homem sobre a



natureza que animava os diálogos da noite que antecederia a catás
trofe. "Viver inclinados sobre os mapas em que os homens tinham 
desenhado a linha sinuosa das costas”, lamenta o explorador fran
cês em meio a essa aparentemente interminável "navegação infer
nal”, "e constatar que não restava nada, absolutamente nada, desses 
lugares que acreditávamos eternos!” 4

Mas acabam por encontrar um continente desconhecido e pas
sam a viver ali depois de "buscar semelhantes por toda a parte e 
buscá-los em vão”, depois de “tomar gradualmente consciência de 
sua solidão em meio a universo implacável”. Ao contrário do que 
seria de se esperar, porém, Robinsons às avessas, entram em irre
versível processo de animalização, e de seus antigos sentimentos e 
idéias sobra pouco. “Comer, comer, esse é nosso perpétuo objetivo, 
nossa exclusiva preocupação”, lê Sofr no último fragmento do ma
nuscrito.

Destruído o navio em que viajaram, Robinsons da era indus
trial, sem maiores habilidades artesanais, sem forças para construir 
habitações, sem instrumentos, roupas ou qualquer esperança de 
resgate, não são os “náufragos” que conquistam o continente des
coberto; é este que parece lentamente devorá-los. Assim como o 
mar, que desfizera seus antigos mapas, cidades e pontos de orien
tação. Mas os "náufragos” não deixam de se apresentar para o 
sábio zartog Sofr, tão interessado nas origens do "Império-dos-4- 
Mares”, como uma espécie de solução. São a "raiz” de seu povo, 
que tanto buscara. Raiz ambígua, porém. Pois, em vez de asse
gurá-lo da eternidade de terras, conquistas e impérios, mostra a 
ele justo o oposto. Deixa-o no ar. Demarcar a própria origem, 
nesse caso, significa afirmar, ao mesmo tempo, que o próprio “ Im- 
pério-dos-4-Mares”, como todos os esforços e engenhos que o cons
truíram, era contingente. E, como todos os impérios e sábios que 
o antecederam, mais cedo ou mais tarde também teria um fim.

A expedição ao centro do país, aos cafundós, ao "cerne da 
nacionalidade”, que marca o romance Quarup,7 de Antônio Callado, 
tem resultado igualmente amargo. Aí, antes mesmo de se fincar a 
bandeira nacional, no exato momento em que Fontoura registra 
“Centro geográfico do Brasil, latitude dez graus e vinte minutos



sul, longitude cinqüenta e três graus e doze minutos oeste de 
Greenwich”, cai de cara no chão e tem o seu corpo inteiro coberto ' 
por bandos, milhões de formigas. A descoberta do centro se efe
tiva, mas significa, na verdade, perceber que nele há um imenso 
“panelão de saúva” e nada mais.

ORIGEM E COMEÇO HISTÓRICO

A obsessão pela origem — entendida como começo histórico
— o que pode trazer consigo? Linhas duplas, linhas de sombra, 
mapas e marcos de terras inundadas e formigueiros, em vez da 
reafirmação de essências e atemporalidades. Pois demarcar de for
ma concreta origens é simultaneamente historicizá-las e descartar 
possíveis solenidades. Ou, como observou Michel Foucault em 
“Nietzsche, a genealogia e a história”, se “a origem está sempre 
antes da queda, antes do corpo, antes do mundo e do tempo”, “do 
lado dos deuses”, “e para narrá-la se canta sempre uma teogonia”, 
o começo histórico seria “baixo”, “irônico”, "próprio a desfazer 
todas as enfatuações”.*

Exibições em negativo das relações entre certos personagens 
e uma origem —  familiar, pessoal, cultural, nacional — concreta
mente determinada. Hanno e a recusa a imaginar uma descendên
cia, e a ruptura com a árvore genealógica da família; o narrador 
de A linha de sombra e a viagem que se transforma num corte 
irreversível na sua juventude; Sofr-Ai-Sr e, na descoberta da ori
gem de seu império, a consciência de sua contingência, a descon
fiança de qualquer linha de continuidade; a expedição ao Xingu, 
de Quarup, e o imenso formigueiro no centro do Brasil. Nos quatro 
casos há um movimento de retorno à origem. Há toda a história 
da família Buddenbrook; sabemos como se comportava o jovem 
comandante do Melita antes de assumir o posto e cruzar sua linha 
de sombra; descobre-se, por acaso, nos diários enterrados pelo 
explorador francês, que a geração dos Sofr descendia de um grupo 
de sobreviventes que, sem quaisquer recursos, fora parar num con
tinente deserto e desconhecido; dolorosa viagem pelo interior do 
país, pelo Xingu, atinge, por fim, o seu centro geográfico. Mas esse



retomo parece necessário sobretudo para que se possam romper 
com mais precisão os laços com ela.

Nem linhas duplas, nem de sombra, nem sinuosos traços que 
o mar apaga, passemos agora a outra linha. A do Equador. E à 
região abaixo dela. Mais precisamente ao Brasil do século xix e às 
primeiras tentativas de se fundar aí uma historiografia literária na
cional. E fundar a disciplina mesclava-se, nesse caso, à idéia de 
descoberta da origem da própria literatura nacional em sua dife
rença, enquanto dotada de singularidade e de marcas inconfundíveis 
de brasilidade. "Qual é a origem da literatura brasileira?”,9 per
gunta literalmente Gonçalves de Magalhães, em 1836, no seu 
“Discurso sobre a história da literatura do Brasil”. E, mesmo res
saltando a ausência de um “caráter nacional pronunciado que a 
distinga da portuguesa”, sugere o século x v in  como marco de uma 
abertura verdadeira da “carreira literária para o Brasil”. Mais se
vero, José de Alencar, nas suas críticas à Confederação dos tamoios, 
do próprio Magalhães, vinte anos depois, sugeria que tal fundação 
ainda não se completara e lamentava, dirigindo-se a um misto de 
interlocutor e utopia nacional: “Brasil, minha pátria, por que com 
tantas riquezas que possuis em teu seio, não dás ao gênio de um 
dos teus filhos todo o reflexo de tua luz e de tua beleza?”.10

Em parte, no caso da busca do momento exato da origem de 
uma literatura com características peculiares no Brasil, não se trata 
apenas de um desejo de investigação crítica ou de reafirmação do 
nativismo, mas também de uma espécie de topos de que se servem 
escritores e historiadores para, diante da dificuldade de remontar 
com exatidão às tais possíveis raízes ou ao marco de “descoberta 
da realidade ou recuperação de uma posição idealmente pré-portu- 
guesa”,11 sugerirem a si mesmos e à própria geração como agentes 
privilegiados dessa retomada ou de uma verdadeira fundação artís
tica da nacionalidade e de uma história da literatura nacional.

Sobre essa perseguição às origens, essa compreensão da litera
tura local segundo um “processo retilíneo de abrasileiramento” — 
que se seguiria a um rompimento abrupto com a tradição européia, 
a uma “revelação” da terra, da natureza ou, verdadeira utopia re
gressiva, a um movimento em direção a um momento ideal pré-



conquista —, comentou Antonio Candido em “ Letras e idéias no 
Brasil colonial0:

[ ...]  como a época era de exigente nacionalismo, consideravam que 
lutara dois séculos para se formar, a partir do nada, como ex
pressão de uma realidade local própria, descobrindo aos poucos o 
verdadeiro caminho, isto é, a descrição dos elementos diferenciais, 
notadamente a natureza e o índio. Um expositor nacional desta 
corrente, Joaquim Norberto, chegou a imaginar a existência de 
uma literatura indígena autenticamente nossa, sufocada pelo co
lonizador [ . . . ] 12

A partir do nada: é, pois, como “eternos Adãos*' que parecem 
se definir escritores e estudiosos no Romantismo brasileiro. Cabe
ria a eles nomear» classificar o que diferenciaria a sua literatura 
nacional de outras. E, estabelecido o marco inaugural, o destino da 
produção cultural que a ele se seguisse seria repeti-lo sem cessar, 
apenas “desenvolvendo” o que aí já se achasse “em embrião”. Ou, 
segundo a acertada observação de Antonio Candido: “resultaria 
uma espécie de espectrograma em que a mesma cor fosse passando 
das tonalidades esmaecidas para as mais densamente carregadas, 
até o nacionalismo triunfal dos indianistas românticos”.13

A pesquisa da origem, no caso desses primeiros românticos 
brasileiros, significa, então, a busca de um referendum para o pró
prio ideário artístico. E a possibilidade, em meio a gêneses lineares
— em que cor local e nacionalidade são as linhas mestras — , de 
erigir a própria produção em exemplo de realização, ponto de che
gada neste traçado de progressivo abrasileiramento. E se os traços 
distintivos de tal singularidade literária são a descrição da natureza 
tropical, a seleção de heróis particularmente marcados por sinais 
de honradez e brasilidade, a reafirmação de uma unidade nacional, 
qualquer obra passada ou contemporânea que escapasse, em maior 
ou menor medida, a tal delimitação teleológica, seria excluída, sem 
maiores pesares, da cadeia quase familiar de filiações a uma “ori
gem solene” recém-fabricada.

£ nesse sentido que Caramaru e Ur aguai passam a ser vistos 
com outros olhos. “Os tempos de heroísmo, as aventuras guerreiras, 
as conquistas formam o ciclo de um povo”, observava o chileno 
Santiago Nunes Ribeiro em 1843. E sublinhava com louvor: “ José



Basilio da Gama e Santa Rita Durão se apoderam deste ciclo e o 
cantam nos seus belos poemas”.“ Observação em parte tomada de 
empréstimo ao “Resumo da história literaria do Brasil” (1825), 
de Ferdinand Denis, em que se realçam os dois poemas sobretudo 
enquanto “descrição do Novo Mundo” e sugestão de novo caminho 
para a literatura no país: “Essas diferentes obras indicam algo que 
sem dúvida não terá escapado ao leitor, ou seja, a poesia, no Brasil, 
parece dirigir-se para novos rumos. Tira seus assuntos de uma na
tureza que não lhe é desconhecida, e essa tendência dos espíritos 
faz prever excelentes resultados” .15

Segundo critério semelhante, um Tomás Antônio Gonzaga pa
rece a Denis passível de críticas: “Mas deve-se exprobrar em Gon
zaga o reiterado emprego de metáforas sugeridas pela mitologia, e 
de formas de poesia pastoril difundidas por Fontenelle” .16 Isto em 
detrimento do espetáculo da natureza americana que lhe caberia 
descrever, como lamentavam Denis em 1825 — “tudo isso pouco 
convém ao poeta brasileiro, habitante de regiões onde a natureza 
mais ostenta esplendor e majestade” 17 —  e Almeida Garrett em 
1826 —  "quisera eu que em vez de nos debuxar no Brasil cenas 
de Arcádia, quadros inteiramente europeus, pintasse os seus painéis 
com as cores do país onde os situou”.18

Não é à toa, portanto, que Antonio Candido utiliza a imagem 
do espectrograma para definir essa demarcação de gêneses e iden
tidades na crítica romântica brasileira. É mesmo quase como sim
ples gradação de cor que se percebe então o processo de formação 
de uma literatura nacional. Não interessa a esses caçadores de 
origens observar diferenças, lacunas, retornos, cortes. E, ao descre
verem essa procura de uma “nacionalidade essencial” , de uma 
identidade sem rachaduras, de uma linha reta, cheia, sem descon
tinuidades ou rasuras, desvendam, sem querer ou sem saber, para 
quem os lê, segredo particularmente defeso: que isso que definem 
como o “ponto um”, a “semente”, a "origem” da literatura brasi
leira é, na verdade, quimera que constroem, passo a passo, a cada 
novo traço que acrescentam ao seu mapa de pesquisas. Quimera 
extremamente útil, pois, de posse dela, esquece-se a análise con
creta das situações e obras referentes ao período colonial e a esse 
tempo em que se procura definir com tanta ansiedade uma unidade



nacional via literatura e história literária. E justificam-se, no mes
mo movimento, as opções estéticas dominantes — o descritivismo, 
o enlace com a História, um eterno tom nostálgico — , amparadas 
nessa miragem originária, nessa substância natural, laboriosamente 
construídas por esses caçadores de origens que foram também, na 
sua maioria, os primeiros escritores a se dedicarem à prosa de ficção 
no país.

Porque, se também é, de certa forma, de origens que se irá 
falar neste trabalho — já que se trata de esboçar o processo de 
constituição do narrador de ficção na prosa romântica brasileira e 
de algumas de suas transformações históricas —, é a imposição de 
rachaduras a certas quimeras genéticas (a árvore familiar, o “ama
durecimento” como processo contínuo, a nacionalidade como essên
cia meta-histórica) e à própria idéia de pesquisa de origens que 
funciona como ponto de partida aqui. Porque não é propriamente 
de “origens”, mas de um “começo histórico”, o do narrador de 
ficção no Brasil, que se pretende tratar neste estudo.

“O que se encontra no começo histórico das coisas não é a 
identidade ainda preservada da origem —  é a discórdia entre as 
coisas, é o disparate”,19 afirma Foucault. E, de fato, não é de iden
tidades, evoluções e marcos que se pretende falar. Tampouco de 
abrasileiramentos ou da fixação de uma longa trilha de continui
dades sem quebras entre esse narrador de ficção que se esboça nas 
décadas de 30 e 40 do século XI x  no Brasil e outras figurações de 
narrador, dele mais ou menos próximas, que se definem no romance 
brasileiro do século passado.

Trata-se, sobretudo, de perceber como este elemento narrativo 
específico — o narrador — adquire perfil próprio, marcado, exata
mente quando talvez fosse de esperar que se mantivesse em papel 
apagado. Em parte porque os moldes do folhetim, do melodrama 
e da novela histórica, adotados pelos primeiros autores de contos e 
romances no país, pareciam assimilados de forma particularmente 
mecânica, quase sugerindo andar sozinhos, com narrador em posi
ção secundária diante de fôrmas, truques, coups de théâtre, cartas 
marcadas de vários tipos, em sucessão previsível. Em parte porque 
a própria obsessão pela cor local parecia sugerir que o narrador 
procurasse fazer o mínimo de sombra possível a ela, cabendo-lhe



a exclusiva função de fitá-la. Em parte porque, em absoluta sinto
nia com o próprio tempo, com o desejo de afirmação da unidade 
nacional e da paisagem americana, com a “fundação” de uma no
velística local, e pertencentes ou desejosos de pertencer em geral 
às classes dirigentes, não parece interessar a esses primeiros pro
sadores de ficção brasileiros acentuar qualquer negatividade no re
lacionamento entre o seu narrador e as tramas e paisagens roma
nescas que desfilam aos seus olhos, ou entre ele e o nexo social 
graças ao qual se lhe atribui essa função de observador ameno de 
costumes, quadros históricos e vistas que se deseja bem pouco pro
blemáticos.

Onde menos se esperaria, é aí que se define um começo his
tórico e se desenha um narrador. Em diálogo com o veículo em que 
se divulga habitualmente a ficção romântica no Brasil nas décadas 
de 30 e 40 —  o periódico — , com um público bastante restrito, 
com o andamento predefinido do romance-folhetim, com elementos 
do romance histórico e dos folhetins de variedades. É, em especial, 
com dois gêneros diversos e às vezes associados, a literatura não- 
ficcional de viagens —  sobretudo a que se refere ao Brasil —  e o 
paisagismo —  sobretudo o que tematiza vistas e exuberâncias tro
picais ou cenas pitorescas do cotidiano ou da “história” local — , 
que se constrói essa figuração inicial do narrador de ficção na pro
dução literária da primeira metade do século xix.

É sobretudo num jogo de contrastes e imitações entre prosa de 
ficção e literatura de viagens, descritivismos e paisagismo, que ele 
parece se destacar com maior nitidez nesse quadro. Assim como é 
com a retomada em sentido diverso de tais interlocutores pela prosa 
brasileira sobretudo entre os anos 60 e 80 que tenderá a se trans
formar essa sua primeira figuração próxima à de um cartógrafo. 
Pois, mesmo mantendo a ligação estreita com viajantes e paisagis
tas, as trilhas da ficção brasileira da segunda metade do século XIX 
apresentam lá seus desvios, inclusive nas figurações (historiador, 
cronista, “ao redor de si mesmo”), por vezes semelhantes, por vezes 
nem tanto, que nelas assume o narrador.

Diferem os perfis, mas o diálogo persistente com o relato de 
viagem e o paisagismo —  que se procurará examinar aqui —  parece 
sugerir, entre outras coisas, que essas figuras de narrador necessi



taram obrigatoriamente de um olhar-de-fora e de uma exibição — 
consciente ou não — de certa "sensação de não estar de todo” na 
sua composição. Necessidade que funciona como uma espécie de 
indicador prévio de deslocamento, distância, desenraizamento, mar
cas registradas — ora presentes sem que seus autores se apercebam 
disso, ora trabalhadas propositadamente por eles — da escrita de 
ficção brasileira. Como se o narrador literário procurasse por vezes 
incorporar à sua voz por desejo próprio, como traço a ser minu
ciosamente modulado, desterro — para empregar expressão de Sér
gio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil —20 que de qualquer 
modo o acompanharia. Sobretudo em se tratando, de um lado, de 
uma sociedade em que literatos parecem sempre falar entre si, sem 
maiores aproximações com outras camadas sociais que não a buro
cracia a que pertencem ou a classe senhorial de que dependem, e, 
de outro, de país também dependente, como é o caso do Brasil.

E é exatamente para essa “sensação de não estar de todo” que 
se procurou chamar a atenção com a escolha desse "O Brasil não 
é longe daqui”, primeiro verso de uma velha canção alemã — que 
sugere deslocamentos reais e paisagens imaginárias — , como título 
geral para este ensaio.

A RAZÃO DA PAISAGEM

Ainda sem contextualizá-la adequadamente, observe-se a frase
— “O Brasil não é longe daqui” —  que serve de soleira ao ensaio. 
É possível naturalizá-la, tomando-a como simples notação geográ
fica, convite à imigração, que é. É possível, de outro ângulo, atri
buir a ela contornos decididamente inquietantes, tomando-a como 
amargo paradoxo, que também é, desde que se esqueça da canção 
alemã e se pense, por exemplo, tratar-se de observação expressa por 
alguém já no país em questão e que não reconhece nele a paisagem 
anunciada. £ possível, ainda, enfatizado o desacordo entre um mapa 
de sonho e minas de nada, que se adivinha na frase, desmontá-la 
no que tem de delícia —  “em algum lugar, talvez no Brasil, existe 
um homem feliz” —21 e remontá-la —  “Havia um país chamado 
Brasil, mas absolutamente não havia brasileiros” — ,n desajustes à



mostra, a contrapelo, imaginando-a, por exemplo, expressa por um 
brasileiro qualquer diante da imagem coesa, original, paradisíaca, 
de nação que se procura construir nas décadas seguintes à Inde
pendência sob a tutela da classe dirigente do Império. Com a deci
siva colaboração de uma prosa de ficção que, no momento mesmo 
em que começa a se definir com maior precisão no panorama cul
tural brasileiro, passa a se oferecer não propriamente como litera
tura, mas como mapa unificador, tratado descritivo, paisagem útil.

De volta à frase-título, porém, imaginem-se três situações de 
enunciação diversas. Primeira delas: aquela em que de fato surgiu 
essa canção de propaganda imigratória. Porque houve, realmente, 
durante as primeiras décadas do século passado, um grande inte
resse em atrair mercenários, para reforçar as forças militares impe
riais, e camponeses alemães, pressionados por más colheitas, im
postos pesados e pelo alto grau de divisão da propriedade no seu 
país, para trabalhar como colonos no Brasil. E foram utilizados 
para esse fim desde agentes especializados, como Georg Anton 
Aloys von Schaffer —  que publicaria em 1824 o livro O Brasil 
como Império independente — , até canções de incentivo às viagens, 
que transformavam a terra brasileira em verdadeira Terra da Pro
missão, onde haveria ouro como areia, as batatas seriam do tamanho 
de uma cabeça, o café cresceria em todas as árvores e o verde seria 
eterno.

Sobre essas canções, registra Pedro Moacyr Campos em “ Ima
gens do Brasil no Velho Mundo” :

Ao que parece, as maravilhas contadas sobre as terras brasílicas 
realmente ecoaram na massa popular alemã, a julgarmos por uma 
série de canções em que a idéia paradisíaca se impõe logo à pri
meira vista “Quem ainda quiser viver feliz, deve viajar 
para o Brasil”, lemos numa delas; “Para o Brasil, esta foi a solu
ção, para o Paraíso do Oeste, onde com douradas laranjas cevam-se 
os indolentes bichos” encontramos em outra; e até entre os ale
mães do Volga cantava-se "Vamos para as terras brasílicas, que 
lá não há inverno algum!” A mais conhecida de todas estas 
canções, porém, começava com o famoso verso “o Brasil não é 
longe daqui” e ao seu som eram recebidos a bordo os emigrantes, 
conforme nos narra Schlichthorst.23



É, pois, por volta dos anos 10-20 que deve ter surgido a can
ção, para que Schlichthorst, que viveu no Rio de Janeiro entre 
1824 e 1826, a conhecesse tão bem, assim como às falsas promessas 
dos agentes de imigração e à imagem paradisíaca de Brasil que se 
passava às camadas mais pobres da população alemã, as quais, ao 
chegar ao seu destino de colonos, adquiriam um doloroso e rápido 
aprendizado de que o Paraíso deveria estar bem longe “daqui”.

Não é de estranhar, então, que já nos anos 30 do século xix, 
e ainda na Alemanha, exatamente este verso — “O Brasil não é 
longe daqui” — aparecesse em contexto bem pouco amigável. Num 
romance dirigido em princípio a crianças e que parecia seguir tri
lha oposta à das canções de propaganda de emigração. Trata-se 
de A cabana do Jequitinhonha ou Os emigrantes para o Brasil, de 
Amália Schoppe,24 que jamais esteve no Brasil, mas provavelmente 
soubera de um número suficiente de experiências constrangedoras 
vividas por alemães nesse país que acreditavam “ de sonho”. Neste 
livro conta-se a história de um velho camponês, Riemann, que, 
atraído pela canção “O Brasil não é longe daqui” , entoada por um 
grupo de emigrantes à sua porta, resolve sair da Alemanha com 
toda a família. Depois de uma viagem terrível, enfrentam ainda 
situações piores, desde a venda de um dos filhos como escravo a 
um ambiente para eles sempre bastante desagradável. Por fim, re
cebem a ajuda da imperatriz Leopoldina, o rapaz é alforriado e uma 
das filhas casa-se com outro alemão, que lutara como mercenário.

Final relativamente feliz para a família Riemann, desmascara
mento parcial da propaganda brasileira na Europa. E, com ele, o 
sentido da canção transforma-se radicalmente. Diante de um Brasil 
real, com poucas oportunidades, a frase musical reveste-se sem que
rer de inesperado humor negro. A distância entre o Brasil como 
era e a utopia imaginada parece agora impossível de ultrapassar. 
Assim como o convite para uma visão do paraíso converte-se em 
pouco tempo numa temporada no inferno.

Imagine-se agora uma terceira situação de enunciação para o 
mesmo “O Brasil não é longe daqui”. Uma diferença, no entanto: 
suponha-se que se afirme isso para brasileiros, para gente que já 
vive ali. E que se afirme tal coisa em território brasileiro. Nesse 
caso, a idéia de desacerto que a frase já se mostrara capaz de acen-



tuar, desde que a imagem de Brasil passara a ter contornos infer
nais, parece ainda mais nítida. O que soa estranho, nessa última 
situação de comunicação imaginada, é, em parte, o fato de a decla
ração ser feita em solo brasileiro. Mas apenas em parte. O que 
talvez pareça deslocado é o fato de explicar para gente do local 
onde fica, como é, o próprio país.

É possível imaginar também que a frase seja dita por um estu
dioso estrangeiro. Um Denis, por exemplo. Interessado em definir 
o que é “brasileiro” no cenário local. Isto é: sua paisagem. Mas 
não qualquer paisagem, é claro. Brasil seria, nesse caso, sinônimo 
de “natureza exuberante”, “espetáculo majestoso”. Cabendo aos 
habitantes observá-la, se interessados em fundar uma literatura 
própria, tomá-la, e à exibição de sua originalidade, como alvo pri
mordial. Nesse sentido, seria possível pensar, em vez de Denis, em 
algum literato local como idealizador de tal observação sobre as 
coordenadas adequadas para se encontrar o “Brasil”. Como o via
jante francês, também Pereira da Silva sugere rumo semelhante 
para que as letras pátrias de fato superassem tal distância (“não 
é longe”) e se encontrassem com a nacionalidade: o paisagismo, a 
descrição detalhada do cenário natural, de costumes peculiares. 
"Nossos vates renegam sua pátria”, lamentava em 1836 na revista 
Niterói, “deixam de cantar as belezas das palmeiras, as deliciosas 
margens do Amazonas e do Prata, as virgens florestas, as supersti
ções e pensamentos de nossos patrícios, seus usos, costumes, e reli
gião, para saudarem os Deuses do Politeísmo Grego.” 25

Não é, pois, a qualquer lugar que se pode chamar de Brasil, 
a qualquer literatura de brasílica. Ê necessário que se submetam à 
malha fina da “originalidade”, da “natureza exuberante”, dos “cos
tumes peculiares”. E, se no que se vê ou no que se lê não se acha 
exatamente a paisagem esperada, a reação não tarda, assim como a 
sensação de que, ou aquilo não é tipicamente brasileiro, ou, bem 
mais inquietante, que há um descompasso entre o que se define 
como Brasil e o que se vive como tal.

Significativas, nessa linha, são as observações incluídas por 
Maria Graham no seu Diário de uma viagem ao Brasil sobre uma 
família de sertanejos, saindo do Recife para o interior, com a qual 
a visitante inglesa se depara por acaso em 27 de setembro de 1821:



A familia que encontramos formava um grupo muito pitoresco: 
os homens vestidos de couro dos pés à cabeça. A jaqueta leve e 
as calças são tão apertadas como as roupas dos mármores de 
Egina, e produzem mais ou menos o mesmo efeito, o pequeno 
chapéu redondo tem a forma do pétaso de Mercúrio. Os sapatos 
e polainas da maior parte eram excelentemente adaptados para a 
defesa das pernas e dos pés no cavalgar por entre as asperezas.
O tom geral do conjunto era um belo castanho queimado. Fiquei 
aborrecida porque a mulher do grupo vestia uma roupa evidente
mente à moda francesa. Estragava a unidade do grupo. Ia mon
tada por trás do homem principal, num dos pequenos e espertos 
cavalos da terra.26

A descrição minuciosa, preocupada com detalhes, tons, uni
dade cromática, beira o pictórico. O que não é incomum no diário O  
de Maria Graham. Mas o que interessa nesse caso é o seu aborre
cimento com a figura destoante de mulher, vestida à européia, sem 
couros ou tonalidade castanha como os demais. Um quadro típico, 
original, cuja homogeneidade se vê subitamente quebrada pela pre
sença indisfarçável de traços urbanos, europeus, corriqueiros. É 
como se o simples registro visual de tais diferenças causasse ine
vitável irritação a quem desejaria ver reafirmada a cada momento 
uma imagem — preferencialmente dominada pela cor local — dos 
brasileiros do interior, do próprio país. _

A própria Maria Graham daria mostras de outras interferên
cias casuais do cotidiano na sua visão do país. Como, durante 
um passeio a cavalo por um dos pequenos vales próximos ao Cor
covado, ao observar, com certo encantamento, grupos de lavadei
ras, “de todas as tonalidades, posto que o maior número seja de 
negras”, se vê mais uma vez surpreendida por um elemento des- 
toante:

E elas não enriquecem pouco o efeito pitoresco da cena. Geral
mente usam um lenço vermelho ou branco em volta da cabeça, 
uma manta dobrada e presa sobre um ombro e passando sobre o 
braço oposto com uma grande saia. É a vestimenta favorita. 
Algumas enrolam uma manta comprida em volta delas, como 
os indianos. Outras usam uma feia vestimenta européia, com um 
babadouro bem deselegante amarrado adiante.27



Mais uma vez a notação do diário referente a 19 de dezembro 
de 1821 se assemelha a um esboço pictórico. Maria Graham en
quadra a paisagem e coloca em primeiro plano o grupo de lava
deiras. Não faltam, inclusive, indicações de coloração. Negro, ver
melho, branco. Além do verde da planície, é claro. Sugerem-se 
também dobras e volumes. Assim como o efeito a ser obtido pela 
cena. “Efeito pitoresco”, lê-se no diário. O que estraga, então, cena 
construída com tamanha minúcia plástica? A adjetivação irritada
— “feia”, “deselegante” —  logo trai o elemento incompatível, aos 
seus olhos, com o quadro: uma vestimenta européia. Traço inapro- 
veitável para quem deve fixar apenas a originalidade local, trajes 
típicos, natureza exuberante, singularidade com relação a outras 
terras percorridas pela viajante.

Às vezes, no entanto, o elemento destoante pode enfatizar, a 
um segundo olhar, a imagem desejada do país. Vejam-se, por exem
plo, os comentários de Nicolau Dreys ao encontrar inesperadas 
ruínas em São Pedro do Sul, numa de suas muitas viagens pelo 
território gaúcho durante os anos 10, 20 e 30 do século passado. 
“Cousa admirável! Uma terra, ontem surgida do nada, já mostra 
ruínas!”, é a sua primeira reação diante da descoberta dos restos 
talvez da “primeira vila do Rio Grande”. Descoberta que narra em 
detalhes:

Convidado por um sábio e curioso oficial superior que nesse 
tempo habitava o país fomos nós visitar esses restos empoeirados, 
já tão esquecidos da geração presente como se vinte séculos a 
separassem deles: achamos ainda, dispersos no deserto, algumas 
ruínas ostensivamente pertencentes às habitações dos homens; 
muitos fragmentos de vasilhas domésticas, algumas peças de moeda 
de cobre do século xviu: numismática indigente própria dos tem
pos e dos lugares. Entretanto, ninguém pôde nos dizer as causas 
que determinaram a mudança da vila; é tradição perdida no co
mum da população presente [ . . . ] ;  pode ser que a vila antiga ti
vesse recuado ante as areias invasoras que cobrem agora o terreno 
em que se assentava; porém, é mais provável que o lugar atual da 
vila fosse escolhido pelas conveniências do comércio, em razão de 
ser mais acessível à navegação.28

Em terras descritas como virgens, como pura-natureza, ruínas 
sem dúvida são presenças inesperadas. Mas, se a súbita visão de



marcas de um tempo histórico no meio de um quadro aparente
mente atemporal o espanta, Dreys logo se recompõe. Com olhos de O 
paisagista, sugere a força da natureza como razão possível de des
truição da vila: “areias invasoras” sobre o terreno. E, com “olhos 
de economista” — como ele mesmo define o ponto de vista com 
que observa o Rio Grande — , adivinha outras motivações: conve
niências comerciais teriam forçado a troca de localização da vila. 
Em ambas as explicações, no entanto, preserva-se a crença na força 
selvagem da natureza nos trópicos e nas suas potencialidades eco* 
nômicas.

Bem menos contomável é outra nota destoante, onipresente 
nessas descrições e diários de viagens pelo país durante o século 
passado. Trata-se dos momentos em que entre o espetáculo de vis
tas amenas e exuberâncias vegetais e o olhar de naturalista ou co
merciante do estrangeiro se interpõem cenas corriqueiras, mais ou 
menos violentas, de escravidão. Sobre uma venda de escravos em 
Valença, comenta Robert Walsh nas suas Notícias do Brasil: 
“ [ . . . ]  tivemos diante dos olhos uma cena altamente repulsiva para 
os sentimentos europeus, principalmente para os que a testemun- 
nhavam pela primeira vez”,29 E o que mais parece chamar sua 
atenção é a participação, em tal “espetáculo”, de uma senhora bra
sileira, cujos trajes meio europeus estariam duplamente inadequa
dos —  não só para a temperatura ambiente, mas dentro de cenário 
tão revoltante para “sentimentos europeus” :

Entre as pessoas ali presentes achava-se uma senhora brasileira, 
a qual constituía um bom exemplo das mulheres do campo, de 
sua classe. Usava um chapéu de feltro redondo, semelhante aos 
dos ingleses, e sob ele um lenço envolvendo-lhe a cabeça como 
uma touca de dormir. Embora o calor fosse escaldante, ela estava 
envolta numa ampla capa de lã escarlate, a qual, entretanto, man
tinha arrepanhada o suficiente para deixar à mostra os sapatos 
bordados e as meias de seda. Estava acompanhada de um escravo 
negro, que lhe protegia a cabeça com um guarda-sol. Ela passou 
em revista os escravos, lenta e deliberadamente, dando a impressão 
de que estava comparando orgulhosamente a sua própria impor
tância com a miséria deles.30

Os trajes europeus nem combinariam com “os sentimentos 
antiescravistas europeus”, nem com a natureza tropical. Como se



essa brasileira, se o cotidiano e a sociedade brasileira real, com seus 
mercados de escravos, legiões de desempregados, agregados e chi
cotes, na verdade, não coubessem na imagem-só-natureza que esses 
viajantes costumavam ter do “Brasil”. Assim como o próprio local 
em que se encontrava —  campo, calor escaldante —  parecia pas
sível de ser ignorado pela compradora de escravos.

Entre ela e seus trajes quentes, europeus, e o próprio ambien
te, uma barreira de proteção —  o guarda-sol sustentado por um 
escravo. Entre ela e esse Brasil-só-natureza, com o qual também não 
parece se identificar em nada, desacordo semelhante ao que sua 
presença à européia e os escravos à venda impõem à paisagem 
sul-americana imaginada por Walsh. Desarmonias incontornáveis. O 
Nos dois casos porque a “razão previamente definida para a pai
sagem” parece desmentida por ela. O desejo de um Brasil-à-européia 
da senhora do interior dissolvido por um calor escaldante e pela 
presença mesma do mercado de escravos em que circula com capa 
de lã, meias de seda, sapatos bordados e tanta nonchalance. O 
desejo de um Brasil-só-paisagem e de uma paisagem exclusivamente 
natural desmentido pela imitação de trajes europeus da proprietária 
e pela indisfarçâvel exibição do nexo social da paisagem: a escra
vidão, o chicote.

Se, nessa cena de Walsh, cabe ao estrangeiro perceber o desa
juste que a sustenta e à personagem local apenas exibi-lo sem maior 
noção do que se passa ali, essa experiência de “desconcerto” — °  
para usar um dos nomes a ela atribuída por Roberto Schwarz em 
“As idéias fora do lugar” —31 seria reapresentada reiteradas vezes, 
sob diversas formas, ora inconscientemente, ora com sentido crítico, 
ora convertida em princípio de composição,32 na produção cultural 
brasileira do século xix.

SUJEITO, ESTRANGEIRO

E desconcerto em mão dupla. Com relação ao desejo de ser o  
outro, aos trajes e materiais “estrangeiros”, e com relação ao desejo 
de fundar um Brasil-só-natureza, ou de descobrir sementes, origens 
e essências nacionais. No primeiro caso, lembre-se o pavão no quin-



tal da comadre Angélica, em meio a um bando de animais domés
ticos, em Quincas Borba;M ou o desconforto do provinciano Rubião 
na sua casa em Botafogo, decorada à européia pelo Palha, no mes
mo romance; ou, ainda, a figura propositadamente ridícula de José 
Antônio, em O diletante, de Martins Pena,34 com sua mania recente 
por óperas, em particular pela Norma, cujas árias força mulher, 
filha e conhecidos a cantar a todo momento com resultados sempre 
desastrosos, enquanto a própria trama da peça, calcada na Norma, 
se encarrega de parodiar sem piedade a obra de Bellini.

Quanto à busca interminável de origens e raízes, lembra o O  
retomo de Macunaíma à ilha de Maratapá “em busca da consciên
cia que ali deixara e não a encontrou”. O Estácio Dias de As minas 
de prata, por exemplo, encontra as minas achadas anos antes por 
seu pai, mas nem por isso seu esforço deixa de ser baldado. Obser
ve-se como se narra, no romance de Alencar, sua descoberta da 
gruta subterrânea, depois de inúmeras peripécias, exatamente num 
dia 21 de abril, como Cabral ao chegar ao Brasil:

A princípio teve o mancebo o mesmo deslumbramento que seu 
pai e seu avô. Em face daquelas bizarras e esplêndidas cristaliza
ções, ele não pôde conter um grito de admiração. Logo porém 
caiu em si e conheceu o erro do descobridor.

Irrisão da fortuna!
As decantadas minas de prata não eram mais que uma ilusão.35

Desencantado, verifica que a origem da mancha de cobiça que 
pairava sobre a honra paterna era uma gruta sem prata alguma, 
eram minas aparentemente de nada. Daí a necessidade de o narra
dor lembrar a todo momento que o local, na verdade riquíssimo, 
estaria repleto de diamantes. Para evitar a impressão de que a 
Natureza brasileira seria uma espécie de “pote de ouro” imaginário 
enterrado em algum lugar que jamais se encontra, funda, super
posta à imagem das “minas de nada” de Estácio, outra miragem: 
a de uma trilha de diamantes escondida pela areia.

Quando se trata, no entanto, da fundação plástico-literária de 
um Brasil-paisagem natural, persiste o desacerto. Vide as inclusões 
a referencias locais em meio às cenas de natureza a rigor absoluta
mente descontextualizadas dos romances de Teixeira e Sousa. Um



exemplo: o primeiro capítulo de O filho do pescador, de 1843. Antes 
mesmo de ter início a descrição de um quadro natural primaveril, um 
pedido de desculpas ao leitor:

A descrição das cenas da natureza é a pedra de toque do escritor! 
descrever estas cenas está ao alcance de qualquer gênio medíocre; 
mas empregar nesta pintura as verdadeiras cores precisas e nos seus 
devidos lugares, é sem dúvida o ponto mais difícil de atingir 
na poesia descritiva ou pintura. Desculpai-me, pois, se mal o vou fazer.36

Fora o descritivismo típico dos primeiros românticos brasileiros, 
três adjetivos chamam a atenção nessa declaração de princípios do 
escritor fluminense: “verdadeiras”, “precisas”, “devidos”. Mas, lendo 
a cena de primavera com que se inicia o romance, logo se percebe o 
rumo que indicam em sua prosa. Trata-se de incluir aqui e ali referên- O 
cias geográficas conhecidas (baía de Niterói, praia de Nossa Senhora 
de Copacabana, cidade do Rio de janeiro) e exemplares da fauna local 
(canário, gaturamo), em meio a “suspirantes zéfiros” e “jardins 
amenos”. Trata-se de avisar sempre que possível cstar-sc diante dc 
“um céu brasileiro”, de “lépido canário do Brasil”. É preciso declarar 
nacionalidades e pincelar vez por outra, com selvas e praias, um enre
do, cheio de traições, vinganças e demonstrações de honra e cava
lheirismo, que pouco tem a ver com a localização geográfica que lhe 
é atribuída. Isto é: ela não põe nem quita. É perfeitamente prescindível 
falar de canários ou flores de laranjeira para o andamento do romance. 
Não para o compromisso de Teixeira e Sousa com a cor local, com °  
uma paisagem que se reconheça como brasileira. Entretanto, é como 
se o que pensa serem marcas de brasilidade, ao se revelar praticamente 
inútil para o andamento do texto, funcionasse de fato como paisagem- 
às-avessas, como indicador de uma distância acentuada entre um 
cenário tropical, singular, imposto e uma trama melodramático-fo- 
lhetinesca típica.

Coisa semelhante ocorre às vezes com o paisagismo que começa a se 
esboçar no Brasil das primeiras décadas do século passado. E que teria em 
Gruta (1863), de Manuel de Araújo Porto-Alegre, figuração exemplar. 
Aí,nem se vê uma contemplação simultaneamente voltada para a pai-



sagem externa, natural, e a interior, de algum caminhante pensa
tivo, nem perfeita integração entre o observador e o cenário que 
observa, nem representação precisa, minuciosa, de uma paisagem 
local, particular e intransferível. Não porque se trate de um quadro 
especialmente mal realizado. O que chama a atenção nessa “gruta” 
de Araújo Porto-Alegre é, de um lado, o fato de o grupo de observa
dores se mostrar de certo modo acuado diante do cenário — o que 
em parte poderia reafirmar a crença na força da Natureza — , e,  
de outro, o fato de esta mesma Natureza não se apresentar como 
tal em todo o quadro, transfigurando-se algumas das formas mine
rais aí representadas em formas meio humanas, meio espectrais.
£ , assim alegorizadas, fazendo a gruta perder o seu caráter de 
paisagem natural.

Alegorização da Natureza semelhante à descrita, com certa 
ironia, por Firmino Rodrigues da Silva em "Os três desejos”, conto 
publicado originalmente em O Cronista, em fins da década de 30 
do século XIX. Aí, por meio de uma personagem que segurando a 
cauda de um cão sonha com lingüiças e vê duendes em prosaicas 
arapongas, parece prefigurar ao "amigo leitor fluminense” uma 
primazia da observação sobre a meditação subjetiva diante da na
tureza, o pão-pão-queijo-queijo de um narrador que afasta fadas e 
visões e endossa o olhar-sem-sonhos do tropeiro Felisberto:

Muita vez, atenta, ela [Maria] parava para observar essas extraor
dinárias figuras que os desvairados ramos das árvores nos apresen
tam, ora sons lúgubres e angélicos retiniam a seus ouvidos, e ela 
pára, dirige-se para o lugar de onde eles partiam: oh! sim era o 
sabiá que carpia seus amores; ora parece-lhe que algum duende 
transformado em ferrador faz soar a bigorna, de modo que arrepia 
os ouvidos, chama devagarinho Felisberto para mostrar-lhe o 
duende, e Felisberto só vê uma araponga, a monótona araponga, 
que não cessa o canto sem primeiro outra lhe haver respondido.37

De todo modo, não é por sabiás, cachorros e árvores que se °  
vê cercada a sonhadora Maria de “Os três desejos” . Nem, talvez, 
o “amigo leitor”. Daí a necessidade de o narrador tomar essa Maria 
como contra-exemplo e afirmar que uma araponga é uma araponga 
e só. Porque, para a personagem, a Natureza se deixa invadir por 
“sons lúgubres e angélicos” e por “figuras extraordinárias” . Como



[presupone que habría 
paisaje real]

acontece na Gruta, de Porto-Alegre. Lá, não é também com uma Na
tureza em bruto que se defrontam os visitantes, mas com uma 
imagem alegórica e assustadora dela. O que quase torna o cenário 
natural, a gruta, dispensável. Pois o diálogo entre tais observadores 
e possíveis figuras alegóricas poderia ser travado em qualquer outro 
local. A paisagem poderia ser outra, como em O filho do pescador, 
de Teixeira e Sousa.
) E, se é problemática essa fundação de uma imagem original, 
singular, de Brasil, é igualmente difícil olhar para a paisagem bra
sileira real, que lá está de fato, quando o ponto de vista a ser 
adotado para fitá-la é pré-dado, quando o modo de vê-la se acha 
previamente determinado por toda uma série de crônicas, relatos, 
notícias, romances, por uma sucessão de miradas, estrangeiras ou 
não, que lhe demarcam os contornos, tonalidades, sombreados. £  a 
isso que se refere Euclides da Cunha, em texto dos primeiros anos 
deste século sobre a Amazônia:

Ao revés da admiração ou do entusiasmo, o que sobressalteia 
geralmente, diante do Amazonas, no desembocar do dédalo florido 
do Tajapuru, aberto em cheio para o grande rio, é antes um desa
pontamento. A massa de águas é, certo, sem par, capaz daquele 
terror a que se refere Wallace; mas todos nós desde mui cedo 
gizamos um Amazonas ideal, mercê das páginas singularmente lí
ricas dos não sei quantos viajantes que desde Humboldt até hoje 
contemplaram a Hyloe prodigiosa, com um espanto quase reli
gioso — sucede um caso vulgar de psicologia: ao defrontarmos " 
o Amazonas real, vemo-lo inferior à imagem subjetiva há longo 
tempo prefigurada. Além disto, sob o conceito estritamente artís
tico, isto é, como um trecho da terra desabrochando em imagens 
capazes de se fundirem harmoniosamente na síntese de uma im
pressão empolgante, é de todo em todo inferior a um sem-número 
de outros lugares do nosso país.3*

É claro que Euclides da Cunha não atribui unicamente à ima- O 
gem ideal do Amazonas formada pela leitura de “não sei quantos 
viajantes” o desapontamento que tem ao ver o Amazonas real pela 
primeira vez. Mas a intensidade da expectativa, a imagem prévia, 
são decisivas. Como se uma rede de relatos, descrições, páginas e 
páginas de viajantes armasse o seu olhar e a simples aparição da 
paisagem sonhada o desarmasse logo. £  a partir desse confronto



entre olhar previamente direcionado, paisagem real e olhar agora 
desarmado — mas consciente da figuração utópica que o habita
— que Euclides constrói o seu relato sobre a Amazônia. Não deixa 
de observar a paisagem em prol da manutenção da velha “imagem 
subjetiva”. Tampouco abandona as descrições anteriores para se 
deixar “ impregnar” ou impressionar diretamente pelo que vê.

Atitude intelectual oposta à dos primeiros autores de ficção 
no Brasil. De modo quase programático afirmava-se então uma linha 
direta com a Natureza, um primado inconteste da observação das 
peculiaridades locais — com a finalidade de se produzirem obras 
“brasileiras” e “originais” — , mas ao mesmo tempo era preciso 
“não ver” a paisagem. Porque sua razão e seu desenho já estavam 
pré-dados. E, mesmo que se afirmasse fazer “cópia direta”, olhar O 
com os próprios olhos, para figurar um Brasil que se desejava 
absolutamente original, paradisiacamente singular e sem divisões 
sociais, raciais ou regionais de monta ou que não pudessem ser 
classificadas, etiquetadas, homogeneizadas pela perspectiva una do 
“viajante naturalista”, era preciso fechar os olhos ou fazer ouvidos 
de mercador para os livros europeus nas estantes e bibliotecas pú
blicas, para uma população com 70% de analfabetos, para a in
fluência econômica inglesa, para os leilões de escravos, rebeliões e 
separatismos, para o povo livre sem ocupação possível, para os 
trajes europeus de lã da senhora de Valença em pleno sol escal
dante e mais e mais.

O Brasil da ficção dos anos 30-40 do século xix passa bem 
longe disso. Mais para a miragem que para a paisagem, nutre-se 
abundantemente das descrições dos viajantes que passam por aqui. 
Dos cronistas acaba-se por tomar algo além dos desenhos de vistas 
e das visões às vezes paradisíacas. Pelo fato mesmo de trabalhar 
ou com certa imagem prévia de Brasil, em contraste com o Brasil 
cotidiano, ou com um cotidiano — contemporâneo ou historica
mente demarcado —  para o qual olha como para um álbum de 
curiosidades e vistas, a serem pinçadas e classificadas com mãos 
de naturalista, o escritor —  e o seu narrador e personagem de fic
ção — parecem marcados por uma “sensação de não estar de todo” 
semelhante à do visitante estrangeiro. E de seus escritos espera-se
— ao contrário de tal “sensação” e parecendo desse modo acentuá-



la — que sirvam como guias seguros, museus de tudo, mapas ima
ginários —  mas construidos segundo o modelo dos “ itinerários” e 
das “notícias descritivas” dos viajantes —  por meio dos quais se 
fixem marcos e fundações para urna literatura, uma história e urna 
história literária que funcionam como verdadeiras expedições de 
caça à própria origem e a uma sonhada “essência da nacionalidade”.



A LITERATURA COMO CARTOGRAFIA

depois verta-se o mundo 
neste mapa de viagem

João Moura Jr., Páginas amarelas

NUNCA TINHAM VISTO UM MAPA ANTES

O destino é indiscutível: regressar à origem, descobrir o Brasil. 
O cenário também: natural, pitorescamente natural. Ficção numa 
nota só. Cabem variações, mas a base é uma só. Do Pero Vaz de 
Caminha condenado, enquanto personagem de Varnhagen, a redes- 
cobrir o Brasil e a renarrar a chegada de Cabral em folhetins seria
dos do Diário do Rio de Janeiro ao Júlio de O enjeitado, de Paula 
Brito, em busca dos seus “lugares de infância” e do nome dos seus 
pais; do Augusto e da Carolina de A moreninha, à procura de 
velhas prendas, das crianças que foram e de uma história de amor 
passada, ao narrador do conto “Luisa”, de Pereira da Silva, ten
tando desvendar o segredo de um lugar ermo e solitário, temido por 
todos, às margens do Iguaçu, variam as trilhas da prosa de ficção 
brasileira (novela histórica, melodramática, de costumes ou de mis
tério) nas décadas de 30 e 40 do século xix, mas repete-se a nota, 
a meta quase geográfica — a demarcação de um centro, de uma 
origem, de uma cena primitiva de descoberta.

Mas a origem, nota única, pode se converter em pura meta. 
Só meta. Dissonância inevitável: o regresso a esses sentidos pri-



mordíais e às cenas solenes de um outro tempo pode beirar a im
possibilidade. Isto é: se isso que se afirma como origem é algo 
como as prendas de Augusto e Carolina, fora do tempo, recuperável 
sem marcas, imune à corrosão, o regresso só parece possível via 
teologia ou via lenda. Ao romance, demasiado histórico, parecem 
vedados tais retornos perfeitos. A Vamhagen, a perfeita superposi
ção de sua novela à carta de Caminha ou da própria figura à do 
cronista d’el-rei. Ou ao narrador da trágica história de Luisa, res
tituir ao cenário natural que descreve — o bosque às margens do 
rio Iguaçu —, seu aspecto anterior ao suicídio da moça, o de uma 
paisagem sem árvores, sem a roseira solitária que crescera sobre o 
seu túmulo, e onde ainda não se ouviam gemidos e almas do outro 
mundo.

O movimento de retorno — como o olhar mediado por visões 
alheias de que fala Euclides da Cunha em À margem da História
— parece apontar necessariamente no sentido da decepção. À ma
neira do que acontece no poema “Heimkunft”, de Hölderlin, em 
que “tudo parece familiar”, mas aquilo a que se retorna — a terra 
natal, a origem — não está lá, está sempre próximo, porém man
tida certa distância, e segredos defesos, nessa aproximação. “Retor
no é o caminho que vem a dar na proximidade à origem”, diria 
Heidegger sobre o poema, e “a proximidade à origem é secreta”.1 
Ou, nas palavras do protagonista de Hyperion, romance epistolar 
de Hölderlin: “ [ . . . ]  o mundo a que retorno não é mais o de 
antes. Eu sou um estrangeiro, como os mortos sem sepultura quan
do voltam do Aqueronte; mesmo se eu estivesse na minha ilha 
natal, nos jardins da minha juventude, que meu pai me proíbe, 
oh! mesmo então eu não seria menos estrangeiro sobre a terra e 
nenhum deus pode mais me religar ao passado”.2 Lá onde se deve
ria dar o retorno afirmam-se, ao contrário, temporalidades distintas, 
um “não-estar de todo”, e a impossibilidade de tais restaurações 
para um sujeito que se sente estrangeiro.

Como sugere “The return of the native”, em Agrestes, de João 
Cabral de Melo Neto, já que é impossível o retorno tal qual, pois 
“mesmo que tudo esteja igual/ a voz tem cheiro de alfazema” e 
até “quem não morreu, dos amigos”, "amadureceu noutros sóis”,



“não fala na mesma linguagem”, trata-se, então, de fingi-lo de 
longe:

Como já não poderá dar-se 
a volta a casa do nativo 
que acabará num chão sulino 
onde muito pouco assistiu,

para fingir a volta a casa 
desenrola esse carretei 
que sabe é de um fio de estopa 
(desenrolado, vira mel).3

Percebe-se, por seu turno, nesse começo histórico de prosa 
novelesca no Brasil, nesse movimento de configuração de um nar
rador de ficção, uma falha trágica em duplicata. Se o regresso à 
origem é uma impossibilidade e o que se faz é “fingir a volta a 
casa”, fundar uma paisagem, uma cena histórica ou familiar, um 
marco aprazível a que se nomeiam “Brasil”, “origem”, “Natureza”, 
é preciso, simultaneamente, com uma das mãos empreender a fun
dação e com a outra negá-la e exibir minuciosos mapas de minas, 
origens, nações. Se ao narrador cabe a função de descobridor,4 de 
guia, e o ponto de chegada pré-dado se mostra um lugar-nenhum, 
é preciso realizar operação semelhante.

Mantidas a máscara de guia e a paisagem imaginária a que 
obrigatoriamente se destina, é o caso de erguer tais marcos, impô-los 
à vista e, ao mesmo tempo, fazer crer que sempre estiveram lá. 
Quando, ao contrário, a tinta ainda fresca, o desenraizamento, in
dicariam serem apenas cenário, e recém-pintado por esse narrador- 
paisagista, dc quem se exige ainda o duplo papel de comandante 
e cronista de repetida viagem em sentido único: o regresso. A uma 
paisagem atemporal e pitorescamente cheia de referências locais, 
e a uma essência meta-histórica — a que se chama Brasil — que 
preexistiria à conquista européia, persistiria durante o período co
lonial e justificaria a consolidação de um Estado-Nação imperial 
como o que a parcela da classe dominante ligada ao trono lutava 
para assegurar em meio aos levantes que se sucediam durante o 
período regencial e os primeiros tempos do Segundo Reinado por 
todo o país. Paisagem una e particularmente útil então, esta que se



funda ou a que se deve “regressar”, já que, como assinala Luiz 
Felipe Alencastro, “o balaio de cocos provinciais atado ao cetro 
carioca sacudiu-se por décadas, ameaçando se esborrachar nas praias 
atlânticas, num ribombo parecido com o que ecoava no Pacífico 
quando implodiam os vice-reinos espanhóis”.5

E, se em 1815 o viajante Horace Say se permitia atribuir o 
nome “Brasil” à “designação genérica das possessões portuguesas 
na América portuguesa”, já que "não existia, por assim dizer, uni
dade brasileira”,6 e em A estátua amazônica, comédia, de 1848, de 
Manuel de Araújo Porto-Alegre, o conde Sarcophagin de Saint- 
Crypte sugeria pura e simplesmente que se comprasse o Brasil, pa
recia urgente dar substância “singular e intransferível” ao nome. 
Daí a petrificação desse primeiro narrador de ficção diante de uma 
paisagem que não cessa de fundar e descrever.

Fundar: em parte porque o “Brasil pitoresco” que se deseja 
como cenário é só desejo, em parte porque nem tudo parece caber 
nesse “Brasil-nação”. Lembrem-se, nesse sentido, as críticas conti
das no parecer do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro à 
Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, de Jean Baptiste Debret, 
pelo seu excessivo realismo, pelas muitas cenas do cotidiano popu
lar e pela acentuada presença da escravidão. Lembre-se ainda outra 
história, bastante conhecida, ligada à passagem de Debret pelo 
país, que diz bem do cuidado milimétrico com que se devia cons
truir a imagem de Brasil. Mesmo em se tratando de um pano de 
de boca para teatro, como narra Debret:

Pintor do teatro, fui encarregado da nova tela, cujo bosquejo 
representava a fidelidade geral da população brasileira ao governo 
imperial, sentado em um trono coberto por uma rica tapeçaria 
estendida por cima de palmeiras. A composição foi submetida ao 
primeiro-ministro José Bonifácio que a aprovou. Pediu-me apenas 
que substituísse as palmeiras naturais por um motivo de arquite
tura regular a fim de não haver nenhuma idéia de estado selvagem. 
Coloquei então o trono sob uma cúpula sustentada por cariátides 
douradas.7

Não que José Bonifácio rejeitasse toda e qualquer presença de 
elementos naturais na pintura. Há vários, aliás: montanhas, vege
tação abundante, palmeiras, frutas tropicais, sacos de café, cana-



de-açúcar. E ondas do mar “quebrando-se ao pé do trono”. Era 
preciso, no entanto, que tais elementos conhecessem o seu lugar. 
Servem como cenário, sinais de uma paisagem “nacional”. Não 
como sustentáculos para o trono, para o Estado-Nação imperial. 
Para isso, melhor usar figuras clássicas. O que não deixa de ser 
curioso, ao se observar a prancha com o desenho desse pano de 
boca na Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, é a quantidade 
de marcas de brasilidade, trajes típicos, paisagens americanas; tão 
grande que quase não se percebe o seu eixo nada “pitoresco”: o 
trono ocupado por uma figura alegórica e sustentado pelas cariá
tides. Adornos tropicais, paisagismo de fundo, mas o centro do 
quadro, o trono, é “à européia”.

De qualquer maneira, não é só o trono que é traçado à euro
péia. Palmeiras, índios, frutas, escravos: é a técnica pictórica neo
clássica de Debret que lhes dá forma. E não apenas nessa prancha, 
mas nas demais ilustrações que acompanham o seu relato de via
gem. E sugerem, de um lado, um saber técnico, um modo de olhar 
e classificar racionalmente figuras e vistas — nos quais se deveriam 
adestrar os discípulos locais da Missão Francesa e os aprendizes de 
desenho e pintura em geral —, e, de outro um “Brasil pitoresco e 
histórico” decisivo na figuração romântica de uma paisagem sin
gular, intransferível e delimitada como “nação” para o país.

As pranchas do pintor-viajante não só figuram um Brasil, como 
ensinam a figurá-lo, a descrevê-lo. E se mostram bastante eficazes. 
Não é à toa que o seu relato e o seu modo de observar o país lite
ralmente fazem escola. Como analisa Wilson Coutinho em “Da 
ordem da sombra” :

Escravos, índios, flechas, cenas de rua, os vários níveis das classes 
sociais, os brasões do Imperador — não vem desta classificação 
hierarquizada e lógica todo o fascínio que exercerá entre nós as 
suas Viagens pitorescas? Porque a recolhemos como coisa, uma 
coisa sobra a qual não temos nenhum domínio, a não ser como 
um objeto que estaria separado de nós, mas que se declara que 
somos nós mesmos

O que importa fundamentalmente? O fato de o viajante ensi
nar a ver, organizar para olhos nativos a própria paisagem e definir 
maneiras de descrevê-la. E desenhá-la. Lembre-se, nesse sentido, a



história do paraibano Pedro Américo de Figueiredo e Melo, que 
aos dez anos, em 1853, depois de convidado a demonstrar habili
dade desenhando uma espingarda apoiada numa cadeira,9 a pedido 
do naturalista Louis Jacques Brunet, viajaria por dois anos como 
desenhista da missão científica chefiada por ele. Aprendendo, assim, 
a observar o interior do país segundo a perspectiva do “viajante 
ilustrado”. O que valeria ao menino uma carta de recomendação 
do cientista e a possibilidade de transferir-se para a corte e estudar 
no colégio Pedro II. Lembre-se, ainda, que uma das formas de 
adestramento artesanal de um outro pintor, Almeida Júnior, foi a 
cópia de desenhos originais do paisagista-viajante Hercules Flo
rence. O que se observa numa tela como A partida da monção, por 
por exemplo.

E é olhos fixos nas séries de pranchas e comentários de via
gem, quase pictóricos, sobre o cenário natural local, que esse pri
meiro narrador de ficção no Brasil parece aprender a figurá-lo. 
Em paisagens cujos contornos já estariam traçados pelos muitos tra
tados descritivos, pranchas e relatos de expedições que percorrem, 
de modo às vezes mais, às vezes menos discretos, suas narrativas. 
Pois, como Moacir, o filho da Iracema-América de Alencar, é de 
longe, de fora, que se parece olhar aí a própria terra. E segundo 
perspectivas, técnicas e mapas europeus.

WILLIAM S . . . E JÚLIO

Não deixa de ser significativo que, em 1830, numa das pri
meiras “novelas brasileiras”, a Olaya e Júlio ou A periquita — 
publicada originalmente de modo seriado e anônimo nos números 
4, 5 e 6 da revista O Beija-Flor e atribuída por Marlyse Meyer10 
a Charles Auguste Taunay —, já se fizesse de um viajante o nar
rador, de uma expedição científica pelo interior do país elemento 
determinante no desenvolvimento da trama novelesca e na educa
ção de Júlio, o protagonista, e do relato de viagem espécie de forma 
gêmea desses primeiros ensaios de ficção.

Já o “Prólogo” de Olaya e Júlio mais parece um trecho tirado 
de algum relato de viagem. O narrador exibe a própria condição de



viajante estrangeiro pelos sertões do país e esboça em linhas e 
comparações rápidas a paisagem nortista que teria diante dos olhos:

Quando eu visitava as províncias do norte do Brasil, aconteceu 
que uma medonha trovoada já armada, me obrigou a correr com 
os olhos as campinhas vizinhas à estrada, para buscar asilo. O 
distrito era dos mais pingues do Brasil, e vários engenhos ou 
fazenda estavam à vista: escolhi, como era de razão, o edifício 
de melhor aspecto, e uma carreira em uma avenida tirada a 
cordel, que não desmerecia se a comparassem com as melhores 
da Europa, seja pela perfeição do nivelamento, seja pelo armado 
das nogueiras da índia, novamente prantadas e iguais no sizo, e 
viçoso me levou até o pantanal da casa do dono, de nova cons
trução, e tão elegante no desenho, e simetria das proporções, que 
se avantajava a muitos chamados palácios, no mesmíssimo ins
tante em que as primeiras pingas começavam a cair.11

A novela começa, pois, como notação descritiva de quem está 
de passagem. E, tendo em vista os primeiros mestres da arte de 
narrar destacados por Walter Benjamin no seu estudo sobre a obra 
de Nikolai Leskov, não é difícil perceber a qual dos dois grupos 
de representantes arcaicos desta arte se filiaria esse primeiro nar
rador de “novela nacional”. “Se quisermos concretizar esses dois 
grupos através dos seus representantes arcaicos”, afirmava Benja
min, “podemos dizer que um é exemplificado pelo camponês se
dentário, e outro pelo marinheiro comerciante.” 12

Desde as primeiras palavras de Olaya e Júlio sabe-se que é um 
representante deste segundo grupo quem conta a história. Alguém 
que, por acaso, se abriga numa casa, faz amizade com o seu pro
prietário e acaba fazendo-o narrar a própria infância, o amor pela 
mulher desde criança, a sua adoção pedagógica por um naturalista 
estrangeiro e o retomo, já adulto, para salvar Olaya e sua família 
da miséria. Porque não é só o narrador da novela que se define 
como um viajante, também Júlio, uma espécie de segundo narrador
— só que não do que ouve contar, mas da própria experiência —, 
foi primeiro um andarilho, depois ajudante numa expedição cien
tífica e imigrante temporário para a Europa. E é dessa experiência, 
desse ir-e-vir desde menino, da história vivida pelo seu hospedeiro 
e a ele confiada por acaso que o narrador primeiro tenta tirar a



confiabilidade de sua narrativa. Por isso, avisa logo ao leitor de 
O Beija-Flor:

Com efeito, às horas de se deitar, o meu hóspede me confiou um 
manuscrito assaz volumoso, que devorei durante a noite, e do 
qual, com licença do dono, eu tirei uma cópia. Não o posso dar 
por inteiro ao público, sendo comprido em demasia; mas julgo 
que o resumo que dele fiz será digno da atenção dos meus lei
tores.13

Velho truque, necessidade de afirmar a verossimilhança do 
relato e a própria confiabilidade que acompanham a formação do 
romance enquanto gênero. Mas há alguma coisa a mais aí. O des
dobramento desse narrador-viajante num segundo, também sempre 
em trânsito enquanto dura o seu manuscrito. Porque quando ces
sam as viagens, quando se trata de descrever a sua vida na fazenda, 
com Olaya, quem fala é outro narrador-em-movimento, é esse ex
plorador dos sertões, forçado a interromper a viagem para escapar 
de um temporal.

O que parece identificar a capacidade narrativa, em ambos 
os casos, é essa mobilidade, é a viagem. Ou, conforme observa 
Benjamin: “ ‘Quem viaja tem muito que contar’, diz o povo, e com 
isso imagina o narrador como alguém que vem de longe”.14 E é 
como uma longa e variada peregrinação — em que chega até a sair 
do país — cujo destino, no entanto, é o retomo ao ponto de par
tida, ao Ceará, que se define a história de Júlio.

A princípio, o que o leva a viajar e deixar a casa paterna é a 
seca, que faz definhar e mata sua família e seu único protetor, um 
padre. Júlio é então literalmente ‘‘posto na rua” e forçado a viajar, 
mesmo ‘‘atacado de sezões, e já com princípios de hidrofobia”. 
E é em estado lamentável que chega à fazenda da família de Olaya 
e conhece a menina, que o livra do irmão e de um bando de 
moleques prestes a laçá-lo, chamando-o de “sapo”. Analogia en
dossada melancolicamente pelo narrador em descrição que parece 
tender ao esboço, agora não mais de paisagem, mas de uma figura 
típica de criança sertaneja em cenário dominado pela seca:

A miserável criatura, assim acometida, não era bicho, mas sim 
uma criança; verdadeiramente ela dava alguns ares de Sapo. A 
barriga muito inchada, a cabeça quase pegada aos ombros, e igual



mente intumescida, as pernas, e braços nimiamente descarnados, 
e terminados por delgadíssimos dedos, faziam lembrar a grosseira 
construção de tal bicho, ajudando a cor lívida, e os olhos escan- 
chados com o medo, para a semelhança.15

Forçado por Olaya a partir mais uma vez, para que o irmão 
não o apanhasse, Júlio leva agora consigo, presentes da menina, 
uma periquita de cabeça vermelha no ombro, uma pataca e um 
saquinho de farinha e rapadura na mão, o que modifica um pouco 
sua triste figura. E, depois de dormir num rancho de boiadeiros 
recém-abandonado, segue seus rastros e encontra uma estrada. Re
tomada a caminhada, nova prancha imaginária, nova descrição:

O aspecto do país era assaz uniforme, com pequenas ondulações 
iguais que se sucediam sem interrupção. Um vapor avermelhado, 
ofuscava o azul do firmamento, sem nada tirar ao ardor do sol; 
alguns troncos acanhados de cajueiros, levantavam seus braços 
despidos da folha, acima das tocas de sapê meio torradas pelas 
anuais queimadas destinadas a limpar o terreno, para favorecer 
a germinação do capim novo; porém debalde naquele ano os 
peões não tinham esquecido este cuidado. As noites tinham negado 
o seu orvalho; a estação das chuvas tinha passado, e apesar de 
que algumas trovoadas tivessem roncado, elas se tinham desfeito 
sem dar uma pinga de chuva; e não havia sinal algum de verdura 
na imensa planície [ . . .  ].16

Uma viagem, uma descrição de paisagem “brasileira”, outra 
caminhada, uma figura típica; outra ainda, o desenho detalhado de 
um grupo. Longas descrições, a certeza de que se pautam num olhar 
de viajante, e rápidas indicações de itinerário. Mais importante até 
que o relato da viagem, que a narrativa, parece ser o inventário de 
paisagens, tipos e quadros locais, aos quais se deve ir classificando 
à medida mesmo que aparecem. E segundo o olhar não de um 
viajante qualquer, mas de um naturalista.

£ o aprendizado dessa classificação, desse olhar de naturalista, 
que parece pautar o resto das viagens de Júlio. Agora não são mais 
apenas suas andanças individuais que estão em questão, mas a sua 
inclusão numa expedição de pesquisa patrocinada por “um sobe
rano d’Alemanha, amigo e protetor das Ciências”. E Olaya e Júlio 
se desdobra pela terceira vez noutras figuras de viajantes, noutros



tipos de viagem — tendo como elo de ligação, é claro, a história 
de Júlio. E, se de um viajante ocasional pelos sertões, em busca de 
abrigo diante de um temporal iminente, se passara, com a leitura 
do manuscrito de seu hospedeiro, a um outro tipo de viajante — 
o menino refugiado da seca, obrigado a deixar o Ceará, como mais 
tarde o Moacir de Iracema —, no meio dessa segunda viagem, e 
colada a ela, é da expedição científica do doutor William S . . . ,  
interessada no estudo da terra brasileira, que se passa a falar. A 
viagem particular de Júlio se transforma, de um lado, numa via
gem de formação, de aprendizado pessoal, e de outro, numa “viagem 
ilustrada” de conhecimento e mapeamento do país.

É curioso observar a minúcia com que, em Olaya e Júlio, se 
descreve o cotidiano e o tipo de trabalho de cada membro de uma 
expedição desse tipo. Fala-se dos seus componentes: William S. . . ,  
médico e naturalista escolhido para dirigi-la, o único a ter nome 
próprio no texto; quatro colaboradores mais jovens — um pintor, 
um zoologista, um botânico e um astrônomo — dotados, “cada um 
na sua repartição”, “dum talento superior”, além de “dois peões 
no traje sertanejo, feito tudo à custa do couro, um caboclo em 
ciroulas, e dois pretos”. À semelhança do que ocorre em alguns 
esboços de pousos realizados pelo botânico William John Burchell 
ou em certos desenhos e aquarelas de Tomas Ender — com inte
riores de ranchos, muitos facões, canastras, espingardas, com cenas 
como a de uma excursão ao Corcovado ou da Missão Austríaca a 
caminho de São Paulo em 1817 —, também na novela de 1830 
enumeram-se os instrumentos de trabalho e locais de descanso dos 
viajantes: "Os instrumentos de caça, descansavam ao lado dos in
divíduos, ou encostados às árvores vizinhas, enfim várias redes de 
apanhar borboletas, termômetros, caixotes de guardar prantas e pa
pelões para as secar, e outras mil miudezas”. E define-se, ainda, o 
seu modo de viajar: como uma “pequena colônia errante”, “através 
dos sertões, serras, campinhas, vilas, e ermos, fazendas e matarias, 
ora subindo rios, ora descendo outros, ora passando fomes, e in- 
clemências do tempo, ora na maior fartura do mundo, sempre 
favorecida pelas autoridades, e habitantes”.17

E, quando se narra o embarque de volta para a Europa, apon
ta-se a ocupação de fato fundamental desses cientistas errantes:



“a busca dos objetos d’história natural”. “ Imensos tesouros d’his- 
tória natural”, como os define o narrador, endossando a visão do 
doutor William S . . “tesouros mais preciosos na sua opinião do 
que quantos o Tijuco, o Potosi, ou a serra do Grão Mogor encer
ravam! conquistas admiráveis que enriquecem o país sobre o qual 
elas se ganham!”.18 Nesse gran finale da expedição, o narrador de 
Olaya e Júlio não apenas leva a cabo rasgado elogio às missões 
científicas que percorriam o país, como sugere a definição de uma 
outra imagem de Brasil: não mais inferno ou paraíso do qual se 
tenta extrair ouro, não mais mina, mas curiosidade, paisagem pi
toresca, objeto de estudo a ser cuidadosamente classificado. E não 
mais por viajantes-aventureiros, mas por naturalistas, zoólogos, pai
sagistas.

Se ao viajante cabe narrar, fixar tipos e quadros locais, ao 
naturalista caberia classificar, ordenar, organizar em mapas e co
leções o que se encontra pelo caminho. Não é à toa, então, que 
praticamente se repete, diante dos membros da expedição científica 
encontrada por Júlio, a cena da aparição do menino-sapo. Mas como 
seria de esperar, se o espanto é idêntico, a definição do aspecto da 
criança, ainda que de início difícil para os estrangeiros, é bem 
diversa da do grupo de moleques na fazenda.

“Genus homo, espécie, americana, varietas. .. incógnita. .. ”, 
exclama o doutor William S. . . ,  “célebre naturalista, grande mé
dico, e autor de vários tratados estimados”, quando Júlio aparece 
e interrompe sua refeição. “Ordo, picae; genus, spittacus; varietas, 
pullarius”, continua, no seu esforço classificatório, ao perceber a 
periquita no ombro do menino. “Ordo lepidoptera, genus papilio, 
tribus equites. . grita mais tarde, ao ver magnífica borboleta 
pousada na areia. "Polyandria monogyna, família hydrocharidum, 
genus novum", extasia-se, meses depois, diante de uma flor. E na 
tentativa de apanhá-la quase se afogam o naturalista e Júlio, que 
tenta salvá-lo. Tentativa que estreita a ligação entre ambos. E Júlio 
passa a receber não só ordenado como colaborador da expedição, 
mas ainda lições dos viajantes, em especial do doutor William S . ..

Encerrada a viagem de formação, já fora do país, na Univer
sidade de lena — não por acaso certamente, na terra natal do 
Romantismo alemão —, Júlio se distinguiria “por seus talentos,



caráter e conduta”. Mas, melancólico e saudoso da “bela pátria”, 
regressa, imbuído porém de missão a ele confiada pelo velho na
turalista: “Tu serás para lá meu correspondente. Eu te ensinei a 
preparar toda casta de bichos, e vegetais; espero que me hás de 
fazer grandes remessas”.19 Cabe, então, a Júlio, na volta, um novo 
papel: organizar a paisagem segundo a lógica e os modelos de 
classificação ensinados a ele pelos europeus.

Realiza uma última viagem de regresso ao Ceará, a Olaya, mas 
o seu modo de observar lugares e gente é agora o de um naturalista 
de plantão. Nada estranho, então, que a velha periquita, presente 
de Olaya, companheira de quase todas as viagens, retorne trans
formada em peça de museu natural familiar, passível de ser apa
nhada ao acaso por qualquer visitante curioso. £ como se o seu 
empalhamento indicasse outro já em curso — mesmo nesses pri
meiros ensaios de uma prosa de ficção que se autodefine como 
“nacional”, “brasileira” —, o de uma paisagem-só-natureza e de 
uma unidade chamada Brasil, cuidadosamente atemporalizadas pela 
mirada ordenadora do naturalista-em-trânsito.

Mas Olaya e Júlio não é o único registro da importância do 
diálogo com o relato de viagem e do perfil mesmo do viajante na
turalista nesse momento de figuração de um narrador e formação 
de uma prosa de ficção no país. Há indícios, fora do campo da 
ficção, bastante diretos até.

A VIAGEM COMO "CERTIDÃO DE VERDADE"

Gonçalves de Magalhães, por exemplo, no seu “Discurso sobre 
a história da literatura do Brasil”, ao se perguntar se o Brasil po
deria “inspirar a imaginação dos poetas e ter uma poesia própria”, 
sugeria, com indisfarçável orgulho, que se lessem as descrições de 
alguns viajantes estrangeiros como comprovação:

Vimos esse céu que cobre as ruínas do Capitólio e do Coliseu; 
sim, é belo esse céu mas o do Brasil não lhe cede em beleza! 
Falem por nós todos os viajores, que por estrangeiros não os 
tacharão de suspeitos. Sem dúvida que eles fazem justiça, e o 
coração do brasileiro, não tendo por ora muito de que se enso-



berbeça quanto às produções das humanas fadigas, que só com o 
tempo se acumulam, enche-se de prazer, e palpita de satisfação, 
lendo as brilhantes páginas de Langsdorff, Neuwied, Spix et 
Martius, Saint-Hilaire, Debret, e de tantos outros viajores que 
revelaram à Europa as belezas da nossa pátria.20

São as “brilhantes páginas” dos viajantes que permitem a Ma
galhães sugerir uma natureza brasileira capaz de inspirar descri
ções semelhantes a autores locais. E, ao contrário do que diz no 
final desse trecho, não parece ter sido propriamente à Europa que 
tais páginas revelaram o Brasil. Não é de estranhar, inclusive, que o 
próprio Gonçalves de Magalhães ao buscar uma imagem para defi
nir o poeta brasileiro utilize a do viajante, do peregrino:

Ao princípio cantava para honrar a beleza, a virtude, e seus amo
res; cantava ainda para adormentar as amarguras d’alma; mas 
logo que a idéia da pátria apareceu aos poetas, começaram eles a 
invocá-la para objeto dos seus cânticos. Sempre porém como o 
peregrino no meio dos bosques, que vai cantando sem esperança 
de recompensa, o poeta brasileiro não é guiado por nenhum inte
resse, e só o amor mesmo da poesia e da pátria o inspira.21

Esse perfil de viajante desinteressado que Magalhães sugere 
tanto para si mesmo — ao dizer, por exemplo, que já vira os céus 
italianos —, mas que atribui ao homem de letras brasileiro de 
modo geral, não se mostraria, na verdade, tão desinteressado assim. 
Nem a menção aos “viajores” estrangeiros poderia ser considerada 
propriamente ingênua. O escritor parece reclamar para si e seus 
pares mecenato semelhante ao atribuído a alguns desses viajantes, 
como os da Missão Francesa, que recebiam pensões, ou reconheci
mento e consideração social como os de que gozavam em geral tais 
estudiosos e exploradores perante a corte e a sociedade brasileira 
à época. Ao contrário, para o literato, segundo Magalhães, se olha
ria até com certo desdém:

Se refletirmos, veremos que não são poucos os escritores para 
um país que era colônia portuguesa; para um país onde ainda hoje 
o trabalho do literato, longe de assegurar-lhe com a glória uma 
independência individual, e um título de mais ao reconhecimento 
público, parece ao contrário desmerecê-lo, e desviá-lo da liga dos 
homens positivos, que desdenhosos dizem: é um poeta! sem dis-



tinguir se apenas é um trovista, ou um homem de gênio; como 
se dissessem: eis aí um ocioso, um parasita, que não pertence a 
este mundo; deixai-o com a sua mania.22

No caso de Magalhães, então, essa analogia entre o viajante e 
o homem de letras não seria apenas uma associação possível entre 
outras. Ou explicável em termos estritamente biográficos. Isto é: 
se pensamos na viagem de Magalhães à Europa em 1833, é claro. 
Viagem providencial, aliás, conforme analisa Antonio Candido na 
Formação da literatura brasileira, pois “lhe permitiu descobrir a 
nova literatura francesa, impregnar-se dos temas românticos, per
ceber o quanto serviriam à definição de uma literatura nova em 
seu país e, vivendo-os como brasileiro, comunicá-los aos patrícios 
através dos Suspiros poéticos e saudades"P

Seria possível, por outro lado, tentar entender essa represen
tação do escritor como viajante como mais uma manifestação do 
caráter de experiência fundamental que adquiriu a viagem no Ro
mantismo. “Experiência da viagem transfiguradora por que passa
ram Goethe, Chateaubriand, Wordsworth, Byron, Shelley, Keats, 
Espronceda, Garrett, Herculano”,24 assinala Candido. O mais pro
vável, entretanto, é que essa analogia, em Magalhães, não signifique 
propriamente um convite à meditação ou a uma literatura e a uma 
subjetividade mais reflexivas, ligadas ao constante deslocamento 
espacial dos românticos. Nem sugira retomadas da lenda do cava
leiro errante ou uma afirmação da idéia mesma de errância como 
caracteristicamente romântica. Motivação bem mais prosaica parece 
de fato explicá-la: o desejo de maiores favores imperiais, de situa
ção de prestígio idêntica à de muitos dos visitantes e comissões 
científicas de passagem ou temporariamente fixados na corte.

Se, para Gonçalves de Magalhães, a referência aos viajantes 
estrangeiros, em parte solicitava "a sombra do rei”, em parte fun
cionava, entretanto, como justificativa para uma visão paradisíaca 
da natureza americana. É, nesse sentido, que recorre a eles também 
Joaquim Norberto em “Nacionalidade da literatura brasileira”, ar
tigo publicado em junho de 1860 na Revista Popular. Aí, polemi
zando com Abreu Lima, que negara a existência de uma literatura 
brasileira separada da portuguesa e menosprezara a paisagem local,



invoca a “autoridade” das “páginas brilhantes”, das “imaginações” 
de um sem-número de autores de relatos de viagem:

A terra, que Cabral e seus companheiros contemplaram extasia
dos, que fez as delícias de Américo Vespucci, que inspirou pági
nas brilhantes a Rocha Pita, que arrebatou as imaginações de 
Koster, de Langsdorff, de Neuwied, de Spix, de Martius, de 
Walsh, de La Condamine, de Saint-Hilaire, de Parny, de Hans 
Staden, de Léry, de Thévet, de Simão de Vasconcelos, de Rodri
gues Ferreira, de Villegaignon, de Freycinet, de Kidder, de Maury, 
que enlevou as almas artísticas de Francisco Post, de Eckhout, de 
Rugendas, de Debret, e que foi saudada como capaz de produzir 
artistas, literatos e poetas verdadeiramente originais, por Alexandre 
de Humboldt, Garrett, Costa e Silva, Herculano, Santiago Nunes 
Ribeiro, Magalhães, visconde de São Leopoldo, Ferdinand Denis, 
Gavet, Boucher, D’Arcet, Valera e tantos outros, não achou no 
autor do Bosquejo histórico político e literário senão o mais solene 
desprezo.25

E Norberto não se contenta em mencionar os viajantes e pai
sagistas seus contemporâneos. Lista de Hans Staden e de Léry a 
Walsh, de Post a Debret, de cronistas coloniais a aventureiros, na
turalistas e estudiosos. O que parece dar confiabilidade a essas 
impressões e notas é, de um lado, a própria experiência da viagem, 
de outro, o fato de se tratar de um “olhar de estrangeiro”. De se 
tratar de alguém de fora, mas que de fato teria testemunhado o que 
narra.

£ para essa proximidade do que narra que chama a atenção 
José de Alencar ao apoiar sua caracterização do índio brasileiro 
nos comentários de Gabriel Soares de Sousa no seu Tratado des
critivo do Brasil, de 1587, mas publicado integralmente pela pri
meira vez apenas em 1851, em edição a cargo de Vamhagen. Diz 
Alencar em nota a O Guarani, de 1857:

O tipo que descrevemos é inteiramente copiado das observações 
que se encontram em todos os cronistas. Em um ponto porém 
variam os escritores; uns dão aos nossos selvagens uma estatura 
abaixo da regular; outros uma estatura alta. Neste ponto preferi 
guiar-me por Gabriel Soares que escreveu em 1580, e que nesse 
tempo devia conhecer a raça indígena em todo o seu vigor, e não 
degenerada como se tomou depois.26



É fora do romance, noutro texto, que o romancista procura 
uma “certidão de verdade” para o que seria, na realidade, matéria 
ficcional. Este outro texto — o do cronista, estudioso ou simples 
viajante — é também o guardião do sentido de novela bem anterior 
a O Guarani, mas voltada igualmente para a História e localizada 
no século XVI: o Jerónimo Corte-Real, de Pereira da Silva, publi
cada de 8 a 11 de janeiro de 1840 no Jornal do Commercio. Aí, 
encerrada a história do poeta português, uma nota final remete o 
leitor a estudos histórico-literários de autores europeus que expli
cariam o que se acabara de tomar como tema de novela. Diz Pereira 
da Silva: “Para explicações desta crônica, recorra o leitor a Men
donça, Ferreras, F. Denis, Sismondi, Bouthewerck, Diogo Barbosa, 
Brandão, e alguns outros clássicos portugueses de quem ela foi ex
traída”.27 Não é a partir da própria novela que se convida o leitor 
a construir o seu sentido, mas a partir de um outro narrador então 
habitualmente tido como mais confiável: o viajante.

VIAJANTES, MENTIROSOS

Exemplar aos olhos de Gonçalves de Magalhães, Alencar, Joa
quim Norberto e Pereira da Silva, o visitante estrangeiro se con
verteria, na comédia de costumes brasileira do século passado, no 
exemplo mesmo do trapaceiro, do espoliador, da figura pouco con
fiável. Como o inglês Gainer — especulador, cheio de projetos 
inexeqüíveis e privilégios —, de Os dois ou O inglês maquinista, 
de Martins Pena. Como se percebe na hábil troca de significado 
entre as palavras “inglês” e “credor” em Ingleses na costa, de 1864, 
de França Júnior. Ou na figura ridícula do John Read de O tipo 
brasileiro, do mesmo França Júnior. Personagem que ameaça, aliás, 
em determinado momento, escrever um relato sobre sua viagem ao 
Brasil assim que voltasse para a Inglaterra.

“Beautiful!”, diz ele quando perguntam, por exemplo, sobre 
o norte do país. Mas logo em seguida desfia uma série de restrições:

Mas não tem passa lá muito bem. Falta confortável de vida, que 
este terra não conhece. Mim quando vai p’ra Ingliterre, escreve 
uma livra, e há de mostra o que estar Brasil. Estar gosta um pouco



de Pernambiúco, mui te de Pará. Oh! Pará is very fine. Eu compra 
lá muita borracha, e leva urna carregamenta para Liverpool. Nao 
estar muite querida d’Amazonas.. .M

É bem verdade que as peças de França Júnior são bem pos
teriores ao período de aparecimento dessa prosa de ficção local 
marcada pelo estreito diálogo com a literatura de viagens. Mas a 
caricatura do projeto de cronista-de-viagens que é o John Read de 
O tipo brasileiro, de 1872, parece dialogar também estreitamente 
com outra, esta de peça de 1848, em que o estrangeiro que lhe 
serve de modelo não é um misto de comerciante e projeto de cro
nista, mas um geógrafo e antiquário especialmente interessado em 
tomar o Brasil como objeto de investigação e de numerosos e imen
sos volumes. Trata-se do conde Sarcophagin de Saint-Crypte de 
A estátua amazônica, de Manuel de Araújo Porto-Alegre. E, se no 
final de Jerónimo Corte-Real, por exemplo, buscava-se apoio em 
estudiosos estrangeiros, oito anos depois, na “comédia arqueológica” 
em questão, já parece possível tomá-los como antagonistas. Como 
avisa Porto-Alegre, desde o prólogo dirigido ao então vice-presi
dente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, Manuel Fer
reira Lagos:

A leviandade da maior parte dos viajantes franceses e a superfi
cialidade com que encaram as coisas que encontram na nossa 
pátria, unidas a um desejo insaciável de levar ao seu país novi
dades, têm sido a causa desses grandes depósitos de mentiras que 
se acham espalhados por muitos livros daquele povo, que as mais 
das vezes sacrifica a verdade às facécias do espírito e o retrato 
fiel dos usos e costumes de uma nação ao quadro fantástico de 
sua imaginação ardente, auxiliada livremente pela falta de conhe
cimento da língua e pela crença de que tudo o que não é França 
está na última escala da humanidade.29

“Falta de conhecimento da língua”, “superficialidade”, “ima
ginação ardente”: a imagem do viajante é, nessa comédia de 1848, 
o oposto da que as notas a Jerónimo Corte-Real ou O Guarani 
fazem supor. E, em vez da confiabilidade, seu traço mais marcan
te, se pensarmos nas cômicas figuras de eruditos de A estátua ama
zônica, será agora a invenção de descobertas e novidades, transfi
guradas “cientificamente” como fundamentais, mesmo que se trate



de uma pedra ou estatueta qualquer. Quanto aos livros desses 
viajantes de “imaginação ardente”, Araújo Porto-Alegre os chama 
simplesmente de “grandes depósitos de mentiras”.

E toda a comédia gira em torno de uma reunião de eruditos 
franceses que arranjam explicações e definições rocambolescas para 
uma “pequena e bronca estátua de pedra quase parecida a um ma
caco”, “obra de Antônio Jacinto de Almeida, um dos pedreiros 
empregados na colocação dos marcos das últimas demarcações” no 
Pará, mas considerada por eles uma valiosíssima relíquia.

O conde Sarcophagin de Saint-Crypte, de sua parte, olha para 
a estátua de aparência simiesca e vê coisa bem diversa:

Eu vejo frotas nos mares, vejo uma emigração no estreito de 
Bering, vejo essas tribos adustas espalhando-se por toda a América, 
afastarem-se de seu antigo berço, renascerem com uma nova teo
gonia, com novos sons, com novos usos, e formando uma nova 
espécie. Vejo Babilônia e o Japão disputando-se, e vejo o tártaro 
Mongol triunfando como o primogênito da perfectibilidade hu
mana. Olhe para a forma do crânio dessa estátua; veja-lhe esses 
pómulos e essas mandíbulas, de perfil; estude esse ângulo facial, 
essa postura; veja a expressão e o olhar desses olhos, e diga-me 
se não há aí uma grande revelação e alguns pontos para por eles 
se traçar um magnífico círculo de idéias luminosas.

Mas a mesma e equivocada “descoberta” do conde de Castelnau 
provoca algumas divergências acaloradas e igualmente fantasiosas 
entre o grupo de “eruditos”. “À primeira intuição vê-se claramente 
que esta estátua representa Baal na atitude de repouso”, identifica 
Bibletin de 1’Arat. “ Isto não é mais que um cinocéfalo degenerado 
e fabricado por algum dos colonos que mandou Necau, rei do 
Egito, seiscentos e dez anos antes da era vulgar”, discorda o mar
quês Baratre. “Não é mais que a representação de uma dessas mu
lheres cabeludas, que se acharam no golfo Notu Cera, cujas peles 
foram expostas no templo de Júpiter em Cartago”, explica, por sua 
vez, o barão de Colombaire. “ Inclino-me a um ídolo caldaico”, 
arremata o doutor Fóssil. A discussão persiste e a comicidade é 
diretamente proporcional à lógica e ao vocabulário pseudocientífico 
que sustentam as diversas intervenções.



O anfitrião Sarcophagin, animado, chega, inclusive, em deter
minado momento, a reinterpretar toda a paisagem natural flumi
nense, que jamais vira, com base em algumas fantásticas notícias 
de viajantes:

Numa carta que recebi do doutor Klopstmein tenho notícia de que em 
uma pedra, que lá existe à esquerda da entrada de barra, a que chamam 
Pão de Açúcar, há uma inscrição em caracteres rúnicos que prova que 
aquela pedra imensa é uma estátua armiñada pelos séculos e que figu
rava um índio sentado, sustentando na mão esquerda o carro do sol e 
com a direita acariciando uma baleia no fundo do mar. Ainda se vê 
claramente da parte da cidade o lugar donde se despegou o braço. 
Consta-me mais, por este profundo observador, e por outros viajantes, 
de inscrições gigantescas em várias pedras e em ilhas no meio do mar, 
como sejam a do monte Gávea e a da ilha do Arvoredo, e toda em ca
racteres rúnicos.

E, fora as intervenções sempre céticas de sua mulher, a condessa 
Melania, que não os leva a sério, o que põe fim à estéril discussão é 
a chegada inesperada de um exemplar da Revista Trimensal de 
História e Geografia, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
e de uma carta de um jovem brasileiro. Nela, com base em artigo de 
“um coronel Baena”, habitante do Pará, o rapaz desmente as hipóte
ses de Castelnau sobre a antiguidade e relevância da feiíssima estátua 
e ironiza:

É sem dúvida que os sábios banham e inundam de luz uma nação, porém 
é preciso que a esses sábios, visitando terras exóticas, não lhes aconteça, 
no alcance da verdade, tomar, como Ixião, pela requestada deusa o seu 
vulto formado pela nuvem, segundo me parece haver acontecido ao se
nhor Castelnau.

Como Sarcophagin, que toma a paisagem natural brasileira 
por relíquia arqueológica, Castelnau vê na despretensiosa estátua 
de um pedreiro de passagem pelo Pará antiga e importantíssima 
ruína. Mas o movimento então dominante entre estudiosos e lite
ratos brasileiros seguia justamente direção oposta: a de uma atem- 
poralização paradisíaca da Natureza e uma singularização nacional 
de possíveis origens étnico-culturais. Onde Sarcophagin vê ruínas, 
um desses primeiros românticos brasileiros deve obrigatoriamente



ver montanhas, onde o erudito europeu vê provas de origens asiá
ticas para os povos americanos, é preciso encontrar marcas ameri
canas, peculiares, características, se quem as observa é um nativo 
do lugar. £ como se em fins dos anos 40 do século xix já se ti
vessem firmado alguns sistemas específicos de classificação e re
presentação da paisagem e da nacionalidade, e se pudesse prescin
dir de outro tipo de chave e explicação fornecido por outros desses 
viajantes e estudiosos eventuais. E se pudesse converter, inclusive, 
o viajante estrangeiro num antagonista, em oposição ao qual mais 
se realçariam os conhecimentos e a confiabilidade de viajantes, 
estudiosos e instituições locais. Como o coronel Baena, o moço bra
sileiro que, com sua carta, desarma as incríveis explicações de 
Castelnau e Sarcophagin e o próprio Instituto Histórico e Geográ
fico Brasileiro, personagens que, de fora da cena, resolvem a questão 
da estátua e dissolvem as hipóteses dos eruditos franceses reunidos 
na casa de Saint-Crypte.

Mesmo o fato de Porto-Alegre utilizar Castelnau como anta
gonista em sua peça, ou de um Varnhagen muitas vezes parecer 
escrever sua História geral do Brasil contra certos cronistas que 
considera exagerados — “Não julgando suficiente o que rezam as 
velhas crônicas”, diz ele no prólogo ao livro —, ou de no seu 
terceiro número, ainda em setembro de 1813, o jornal O Patriota 
publicar um arrazoado contra a História do Brasil, de Andrew 
Grant, por atacar “desumanamente costumes que não conheceu, e 
tão ignorante no físico, como no moral do Brasil, copia servilmente 
erros já assoalhados por outros escritores, e no mesmo que diz ter 
visto, mente”,30 isto não só reafirma a repercussão dessas notícias 
de viagem no país, como indica serem tais viajantes e cronistas 
interlocutores obrigatórios da produção literária, historiográfica e 
periodística local.

Aliás, o próprio Araújo Porto-Alegre, distinguindo viajantes 
respeitáveis de “ciganos literários”, na nota introdutória a A está
tua amazônica, sugeria a manutenção de tal diálogo, dele excluídos, 
no entanto, os “miseráveis mentirosos”, para usar expressão sua, 
ou os “amigos do maravilhoso”, para empregar qualificação de 
Varnhagen. Dizia Porto-Alegre a Manuel Ferreira Lagos:



O Brasil tem tido a glória de ser visitado por viajantes franceses 
dignos de todo o respeito e veneração, como sejam os senhores 
Auguste de Saint-Hilaire, Ferdinand Denis e Debret, que estão 
longe da classe dos Jacquemonts, Arsennes, Aragos, Suzannets e 
outros muitos miseráveis mentirosos que — visant à Veffet — 
escrevem o que não viram e degeneram o que viram. Aos primeiros 
é do nosso dever tributar veneração, respeito e gratidão; mas aos 
segundos desprezo, e só desprezo.

Não seria mesmo de esperar que Porto-Alegre se voltasse con
tra o seu mestre de pintura, Debret, ou contra Ferdinand Denis, inter
locutor poderosíssimo na formação do ideário artístico desses 
primeiros românticos brasileiros. Responsável indireto, inclusive, 
pela existência de uma das heroínas de sua A estátua amazônica: 
a Revista Trimensal. Pois, de acordo com Joaquim Norberto, foi 
Denis “quem em 1826 lembrou a publicação de um jornal hebdo
madário, no qual se consignassem as memórias e tradições curiosas 
que se fossem colhendo pelas províncias”.31 Denis prefigurava, pois, 
para letrados, historiadores e estudiosos brasileiros, função seme
lhante à dos membros de comissões científicas e viajantes. Percorrer 
o país, registrar a paisagem, colher tradições: esta a tarefa não só 
dos viajantes estrangeiros que visitam e definem um Brasil nas 
primeiras décadas do século passado, este o papel que se atribuem 
também escritores e pesquisadores locais à época.

E se, ao contrário do que se poderia prever, não chega a haver 
uma proliferação de relatos de viagem escritos por brasileiros então, 
esta exigência de descrições e classificações passa a direcionar o pon
to de vista de poetas — vide os poemas-panoramas das Tulherias, 
de Roma, das “grandezas européias” em Suspiros poéticos e sau
dades (1836), de Gonçalves de Magalhães —, o olhar dos paisa
gistas e as formas de escrever ficção e história no Brasil. É “dentro ” 
de certos poemas, da prosa de ficção e das primeiras tentativas de 
"história nacional ” que parecem se escrever esses relatos e se alojar 
esse viajante local em busca de paisagens, memórias e tradições 
“curiosas



Há ocasiões, inclusive, em que o narrador de ficção parece 
esquecer a história que narra e assume francamente a máscara do 
viajante. Exemplares, nesse sentido, são alguns trechos de A res
surreição do amor (crônica rio-grandense), novela publicada ano
nimamente no Jornal do Commercio, de 23 a 27 de fevereiro de 
1839. Aí se abandonam, em certo momento, as peripécias do apai
xonado Francisco — interessado em ver sua amada ainda uma 
última vez, mesmo que para isso tivesse — como tem — de violar 
o seu túmulo —, e o narrador se entrega a uma breve digressão 
sobre as sensações características de quem viaja à noite:

O vento que movia aquelas claras nuvens parecia soprar no firma
mento e fazer voar a lua escoltada de milhões de estrelas: seme
lhante à cena do céu, a terra igual espetáculo oferece ao viajante 
quando ele, por mar ou por terra, avista uma cidade iluminada, 
e vê aquela procissão de luzes avançar e retroceder!. . .  engano 
que a ciência nos demonstra.. .  Verdadeira imagem do mundo 
interno do homem, que desfigura através do seu prisma os fenô
menos da natureza e as suas próprias ações!32

A digressão poético-científica sobre o viajante noturno não 
poderia, no entanto, surpreender o leitor que acompanhava a nove
la pelo jornal desde o dia 23. Pois, já na sua “Introdução”, ao 
descrever a capital da província de São Pedro, o narrador mais 
parecia um minucioso geógrafo que propriamente o responsável 
pela criação de climas de mistério e terror, em sintonia com amores 
contrariados, túmulos violados, ressurreições e mortes súbitas, como 
os que se sucedem na novela. Essa descrição inicial, de tão deta
lhada, não fosse a quantidade de analogias ao mundo clássico e a 
tentativa de criar uma aura européia para a cidade, seria quase 
gêmea à de um relato de viagem propriamente dito, a Notícia des
critiva da província do Rio Grande de S. Pedro do Sul, de Nicolau 
Dreys, editado no mesmo ano de 1839.

O narrador de A ressurreição do amor a princípio tenta loca
lizar com exatidão a capital — “Na margem oriental da lagoa de 
Viamão, debaixo da latitude meridional 30°2’, e longitude ocidental 
54°, se acha uma península rodeada de habitações encantadoras” —,



em seguida menciona rapidamente sua hidrografia — “Partenope 
do Brasil, ela contempla a majestade de cinco rios transparentes” —, 
e condições climáticas — “se há um ponto no mundo que apre
senta a fusão a mais perfeita da zona tórrida e temperada, quer no 
clima, quer nos produtos, é aquele lugar”.33 E é só depois de con
cluído esse desenho da paisagem rio-grandense do tempo em que 
se publica a novela que o narrador volta ao passado e escolhe como 
cenário para sua história a cidade já minuciosamente descrita.

Nem viajante noturno, nem geógrafo, o narrador, não sem 
certa superioridade, faz as vezes de guia para um público que na 
verdade viaja unicamente ao redor de si mesmo ou pelo próprio 
quarto, e para longe apenas nos folhetins de jornal e nas seções de 
“Variedades” que lê. E a cada história ou a cada virada na trama, 
nova cidade, nova viagem, nova condescendente descrição deste 
narrador viajado dirigida ao seu sedentário leitor. Exemplo carac
terístico: o “Prólogo” a O aniversário de d. Miguel em 1828, ro
mance histórico de Pereira da Silva publicado entre 16 e 22 de 
janeiro de 1839 no Jornal do Commercio. O narrador já começa 
indo direto ao ponto: “Conheces tu Lisboa, amigo leitor?”. E, na 
dúvida, ou pressupondo resposta negativa, encarrega-se ele mesmo 
de uma descrição sempre com endereço certo, centrada toda ela 
mais até no “amigo leitor” do que na cidade que servirá de cenário 
ao folhetim:

Viste-a algum dia banhar-se majestosamente no Tejo, e o Tejo, 
çomo que agradecido, amorosamente recebê-la, e docemente bei- 
já-la? Sentiste acaso refrescar-te as faces sua brisa suave e perfu
mada? Respiraste sua atmosfera do oriente, atmosfera de paixão 
e de voluptuosidade, em que o murmúrio das águas do rio, o 
gemido do vento, o rumor da cidade, o sacudir das árvores, pare
cem uma orquestra universal de amor, em que cada cousa da 
criação, desde a vaga até a planta, desde a planta até o verme, 
desde o verme até o homem, parecem exalar suspiros de prazer e 
de deleite?

É para lá que nós marchamos hoje, meu leitor. Ê Lisboa o teatro 
da história que vou narrar-vos.34

Não é bem a cidade que se descreve aí, mas uma série de 
sensações e climas supostamente ligados ao lugar. Como se assim, 
imprimindo-os na narrativa, o leitor de fato pudesse conhecer Lis



boa melhor até do que se lesse sua descrição detalhada. Trata-se aí 
de primeiro empreender uma “viagem sentimental” à paisagem, 
criando uma atmosfera que se crê de encantamento no leitor, para, 
em seguida, concretizar a descrição, falando de seus monumentos 
e edifícios, e, novo volteio, para passar agora não mais da atmos
fera para a paisagem, mas da paisagem para o cenário folhetinesco.

Mas não é só no cuidado próximo ao do geógrafo ou do 
guia folhetinesco ao descrever cidades e paisagens naturais que esse 
narrador-de-ficção dos anos 30-40 estreita seus laços com o narra- 
dor-de-viagens. Às vezes nem é bem com o viajante científico que 
parece se identificar, mas com tipos mais aventúreseos, mais preo
cupados em encher de emoção o próprio relato do que com inven
tários e classificações exaustivos. Ressurgem, então, alguns íopoi 
da literatura de viagens: como as tempestades, as cenas de chegada 
a lugares desconhecidos, as descrições de paisagens e tipos exóti
cos, os difíceis percursos por terra ou por mar, e os muitos nau
frágios que parecem deliciar particularmente os leitores.

Não é à toa que em Jerónimo Corte-Real, de 1840, se des
creva tão detalhadamente o naufrágio do navio comandado pelo 
capitão Perez na viagem para a África de seu protagonista, a ser
viço de d. Sebastião. Pereira da Silva parece avaliar bem aí o 
interesse por tempestades e naufrágios. E, além de mencioná-los 
por meio de trechos do próprio Jerónimo Corte-Real — inspirados 
na “Relação da mui notável perda do galeão Grande São João”, 
de Manuel de Sousa Sepúlveda, de 1552 —, relata cuidadosamente 
o naufrágio do capitão Perez. Minúcias devidamente dramatizadas, 
aliás, à maneira do que fariam, no âmbito da poesia, um Gonçalves 
de Magalhães num poema como “A tempestade”,35 de Suspiros poé
ticos e saudades, e, no terreno pictórico, um Rugendas, numa pran
cha como a que representa a entrada na barra do Rio de Janeiro, 
ou um Debret, com a imagem de duas navegações sob forte venta
nia e ondas enormes numa aquarela como Pampeiro, de 1825. Na 
novela de Pereira da Silva, encena-se igualmente a tempestade, e 
desde os seus primeiros indícios:

Sabes, amigo leitor, o que é uma tempestade? Ei-la que se ergue,
que se aproxima, que rompe os ares, que levanta o oceano, que



enegrece o dia. Ei-Ia, que escapando do sul, se precipita para o 
norte, como um mau agoiro, como negro presságio que acomete 
os valorosos portugueses que deixaram Lisboa para plantar na 
terra d’Äfrica, em vez do crescente mourisco, a cruz do Calvário.36

Passando pelo tremor e pelo choro das mulheres que se acha
vam a bordo, pela impassibilidade de Corte-Real, que “admirava 
essa cena da natureza e dos astros irritados”, pelo estranho com
portamento de Perez, que resolve se aproveitar da tempestade para 
assistir impassível à morte de uma mulher odiada, pelo pânico 
generalizado quando a embarcação toca por três vezes um rochedo 
e os viajantes tentam salvar-se em lancha lançada ao mar. Tudo 
isso enquanto se narra o naufrágio inevitável do navio em tom 
dramático.

Naufrágio bem mais longínquo das histórias trágico-marítimas 
compiladas por Bernardo Gomes de Brito do que este narrado na 
novela de Pereira da Silva, mas igualmente cheio de cenas paté
ticas, é mencionado rapidamente em O filho do pescador, de Tei
xeira e Sousa, por Laura, a perversa protagonista, quando conta a 
história de sua vida ao amante e cúmplice no projeto de assassinar 
Augusto, seu marido.

Depois de falar de sua fuga da casa materna com um primeiro 
amante e do embarque para o Rio de Janeiro, na tentativa de não 
serem encontrados por ninguém, narra em detalhes, e com grande 
sangue-frio, o naufrágio perto da barra, do qual é salva pelo mesmo 
Augusto que planejara matar e por um escravo:

A tormenta tinha principiado à boca da noite, e era uma hora 
quando o navio bateu na praia. O mar já tinha levado a lancha 
de cima do convés, e os marinheiros botando-se ao mar procura
ram salvar-se a nado. O meu homem estava junto de mim, e na 
ocasião em que ia buscar um cabo para com ele amarrar-me a um 
mastro, para que o mar não me levasse, escorregou no convés e 
caiu; ao mesmo tempo o mar que entrava na embarcação o carre
gou! Eu fiquei só, abraçada com um mastro, até quase de manhã, 
e gritando sempre por alguém que me acudisse. Sobre a madru
gada então vi chegar à embarcação uma canoa com dois vultos; 
um subiu, pegou em mim, que tremia quase morta de frio, e 
pôs-me na canoa..



Não é, entretanto, em cenas de tormenta e naufrágio que mais 
se estreitam os laços entre novela e paisagens e relatos de viagem 
nesses ensaios ficcionais brasileiros dos anos 30-40. Nessas primei
ras “novelas nacionais” o enlace se dá muito mais graças ao olhar 
paisagístico-naturalista com que se procura organizá-las do que por 
meio do aproveitamento de um ou outro topos, um ou outro tipo 
característico, como o do capitão enlouquecido ou o do aventureiro. 
Listam-se árvores, frutas, pássaros e locais pitorescos, tenta-se des
crevê-los e nomeá-los cuidadosamente. Descritivismo que marcaria 
igualmente a poesia narrativa de um Araújo Porto-Alegre, por exem
plo. Basta pensar no seu Colombo (1866), que lhe valeria a carac
terização como "poeta naturalista” por Fausto Cunha, segundo ele 
“decorrência de sua paixão entranhada pelas ciências naturais”.3® 
Minúcia descritiva e olhar de “naturalista” dominantes na forma
ção do narrador dessa primeira prosa de ficção no Brasil. Aí, vistas 
e detalhes paisagísticos, coqueiros, palmeiras, sabiás, laranjais, pom
bas ocupam o cenário ficcional, ao mesmo tempo que se tomam 
objeto de classificação e estudo nos tratados descritivos, diários e 
relatos de viajantes e expedições científicas.

O paradigma de relato-de-viagem com o qual dialogam então 
ficcionistas e historiadores não é o de aventureiros como um Semple 
Lisie, por exemplo. Nem mesmo textos mais “imaginosos” como 
os de Jean de Léry ou Hans Staden. São os minuciosos inventários 
de estudiosos, cheios de pranchas e mapas, como os de Spix e 
Martius, e os diários escritos ao sabor dos acontecimentos ou de 
interesses comerciais determinados, por visitantes ocasionais, como 
Mawe ou Luccock, os interlocutores preferenciais de uma prosa 
que se desejava capaz de definir o próprio país, inventariar suas 
paisagens e populações, mapeá-lo, enfim.

Nada estranho que nesse projeto de definição se rejeitem, como 
“mentirosos”, testemunhos como os do conde de Suzannet, que 
viajou pelo Brasil de fins de 1842 até o meio do ano seguinte. 
Endossam-se com facilidade descrições como esta, do Rio de Janei
ro, de Daniel Kidder nas suas Reminiscências de viagens e perma
nências no Brasil — publicadas, por sinal, em 1845, como as de 
Suzannet. “A primeira vez que se entra num porto como o do Rio 
de Janeiro”, dizia Kidder, “marca, sem dúvida, uma nova época



em nossa existência.” 39 Desdenha-se, com facilidade também, à 
época, opinião diversa, exposta por Suzannet: “A baía do Rio de 
Janeiro, fracamente iluminada pelos últimos reflexos do sol, não 
produziu em mim a impressão que contava experimentar”.40 Não é 
só a corte que o decepciona, mas os brasileiros, a deselegância das 
mulheres, a escravidão, as montanhas muito iguais, o canto triste 
e monótono dos negros, a ignorância dos fazendeiros, a venalidade 
dos juizes, a preguiça dos brasileiros. Não se limita a registrar e 
ordenar o que vê. Olha para a paisagem como um crítico de cos
tumes, não como um cientista ou um paisagista. E o que vê não 
se encaixa na imagem exuberante e promissora de um Brasil-paisa- 
gem que se procurava fixar, na ocasião, na prosa de ficção, nos 
estudos e “histórias nacionais”. Não é possível, pois, tomar como 
sequer medianamente “verdadeiros” testemunhos como o seu. Do 
contrário, essa paisagem, mal fundada, poderia ameaçar ruir.

Necessitava-se, ao contrário, de fundações. Mas para fundar 
uma geografia e uma paisagem singulares e descrever acidentes, 
cenários e tipos peculiares é preciso traçar cartas de orientação, 
itinerários. E, aprendida a cartografia e a “ciência da viagem” com 
esses viajantes-professores, produzir novos mapas político-literários 
em que se retorne às “origens”, “essências nacionais” e se figure 
um Brasil-nação pitoresco e unificado. Figuração que ao mesmo 
tempo que significa o “começo histórico” de uma imagem, precisa 
negar que é algo que se “funda". E, ato contínuo, mostrar que sem
pre estivera lá, que se está apenas retornando a uma identidade 
nacional meta-histórica original. Daí a necessidade de marcos e 
mapas. E de uma viagem que se repete, com variações, mas apa
rentemente em mão única: o regresso. E com mapas traçados de 
antemão.

Passemos, pois, aos mapas. E, de volta a fins dos anos 20 do 
século passado, à viagem de Robert Walsh pelo país. Nas suas 
Notícias do Brasil, referentes aos anos de 1828 e 1829, espantava- 
se com a pouca intimidade da população com itinerários e meios 
seguros de orientação. E contava história bastante curiosa a esse 
respeito. Durante sua passagem pela província de Minas Gerais, 
uma hora depois de ter deixado Juiz de Fora e alcançado o rio 
Paraibuna, resolveu parar, comer alguma coisa numa venda e olhar



de novo o mapa do percurso, quando, de repente, as mulheres do 
local rodearam-no interessadíssimas na carta de orientação, para 
elas coisa inteiramente nova. Conforme registra Walsh:

Enquanto tomava o meu café, sentado na cadeira, abri o mapa 
onde eu havia traçado o meu itinerário, a fim de marcar a curva 
do rio naquele ponto. As mulheres me rodearam, não por uma 
curiosidade incômoda mas pelo desejo de aprenderem novas coisas, 
tendo entendido perfeitamente os pontos que eu havia marcado e 
fazendo para mim algumas úteis correções. Elas nunca tinham 
visto um mapa antes, mas seu interesse foi grandemente desper
tado por aquele ali [ . . .  ].41

Essa falta de mapas ou de mapas corretos chamaria a atenção 
de outros viajantes. Dentre eles o “mal-humorado” conde de Su- 
zannet, que fica inteiramente perplexo ao perceber o restrito número 
de cartas de orientação confiáveis existentes no país. Não se trata,
é claro, de carência absoluta. Basta pensar nos 826 mapas e planos 
manuscritos referentes ao Brasil colonial reunidos em 1960 por Isa 
Adonias,42 com base apenas no material pertencente ao Itamarati, 
para perceber que não é bem esse o caso. A cartografia portuguesa, 
pelo contrário, passara, nas primeiras décadas do século xviu , por 
decisiva renovação, ligada sobretudo à expansão territorial do Im
pério e à descoberta de ouro em Minas Gerais. E ligada indireta
mente aos novos métodos astronômicos empregados desde 1722 
pelo francês Guillaume Delisle para a fixação do meridiano de 
Tordesilhas, segundo os quais poderiam escapar ao domínio por
tuguês “a Colônia na embocadura do rio da Prata”, o “cabo Norte, 
à entrada do rio Amazonas” 43 e outros territórios ainda. Daí a 
publicação, no mesmo ano, em Portugal, do Tratado do modo mais 
fácil e exato de fazer as cartas geográficas, assim da terra, como 
de mar, e tirar as plantas das praças, de Manuel de Azevedo Fortes, 
e o envio para o Brasil da missão dos “padres matemáticos” Diogo 
Soares e Domingos Carpacci, designados por d. João v para traçar 
o “Novo atlas do Brasil” de modo a não haver redução, e sim 
expansão, nas fronteiras geográficas então vigentes. O que se con
seguiria, de certo modo, em 1730, graças a um artifício cartográ
fico: o emprego do meridiano do Rio de Janeiro (morro do Castelo), 
e não do de Paris, para medir as longitudes e traçar os mapas na



Colônia. Troca que, contrariando a prática topográfica habitual, 
criaria não poucos problemas para viajantes sem o domínio prévio 
de tais normas peculiares de cartografia. Inclusive para aqueles que 
se defrontaram décadas depois com tais esboços e cartas.

Suzannet, por exemplo, conta em O Brasil em 1845 a seguinte 
história:

Existe em Ouro Preto um mapa manuscrito da província de Minas 
Gerais, pedi uma cópia dessa carta que me era tão necessária para 
a viagem: foi grande o embaraço; nenhum dos pontos que eu 
queria visitar de lá constava. Foi preciso recorrer às cartas de 
Arrow-Smith, de Spix e de Brué para preencher as lacunas. Ex
pressei rindo ao presidente minha opinião a respeito da negligên
cia com que se obtinham esses dados tão úteis a uma boa adminis
tração. Ele me respondeu que num país onde tudo é improvisado 
é impossível obter indicações mais exatas.44

Nenhum tipo de mapa ou mapas manuscritos incompletos ou 
difíceis de decifrar. São os relatos de viagem, os estudiosos de pas
sagem, que dão as cartas de orientação. Como faz o William S. . . ,  
de Olaya e Júlio, com o seu discípulo brasileiro. Como fazem os 
artistas da Missão Francesa com seus aprendizes de pintura e dese
nho. É essa rede de notas descritivas, pranchas, mapas, classifica
ções que organiza a própria paisagem brasileira, que define um 
Brasil aos olhos de literatos e historiadores locais. E não só isso. 
São eles interlocutores fundamentais nesse momento de formação 
de uma prosa ficcional por aqui. Mesmo por oposição, quando lhes 
é dado papel de antagonistas. Às vezes pela incorporação pura e 
simples de certos topoi, de certo descritivismo característico. Às 
vezes mimetizando as regras do gênero — daí uma narrativa como 
A Massambu,45 de Duarte Paranhos Schutel (publicada já na se
gunda metade do século passado na Revista Popular, de 15 de 
novembro de 1860 a 1° de maio de 1861), tomar literalmente a 
forma de uma descrição de viagem por Santa Catarina. Às vezes, 
desejo expresso claramente por Joaquim Norberto, fazendo da pró
pria literatura uma espécie de vasto mapa de viagem e reconhe
cimento:

Não há muito tempo que o visconde de São Leopoldo patenteava 
os desejos, que outrora mostrara em França o amável Montaigne,



servindo-se de suas próprias palavras: “Precisamos”, escrevia ele, 
“de topógrafos, que nos dêem narrações particulares das locali
dades que têm percorrido.. .  £  para desejar que cada um escreva 
o que sabe, tanto quanto possa, não só sobre esse gênero, mas 
todos eles”.46

Mas essa mimesis, essas “narrações particulares”, esse mapa, 
talvez também estejam marcados por um "não estar de todo” in- 
descartável. Porque essa primeira ficção brasileira, se dialoga inten
samente com tratados, mapeamentos e relatos, não se faz apenas 
relato. Nem mapa. Nem pode de fato regressar à “origem”. Mesmo 
que se deseje só-mapa, só-paisagem, só-regresso. Alguma coisa re
siste. E, em meio à tensão entre uma atemporalização cartográfica 
da paisagem — sempre singular, demasiado singular — e uma 
trama histórico-folhetinesca — em que se busca o retomo à “ori
gem” —, nem se configura um narrador típico de folhetim, quase 
reduzido a um ponto zero, já que aí a trama parece caminhar me
canicamente sozinha, nem se pode falar de um narrador-antiquário, 
de um quase historiador, também esperável. Alguma coisa não se 
encaixa plenamente entre essa trama histórico-folhetinesca, uma 
paisagem-só-natureza e aquele que narra e passeia, como se não 
estivesse de todo, por elas.

E, olhar “miúdo” de naturalista ou comerciante, mãos de car
tógrafo ou paisagista, colhendo o que vê, "museu de tudo”, en
quanto repete a nota única, o itinerário a uma paisagem-só-meta, 
é a errância sua marca. £ essa imagem de viajante a primeira figu
ração do narrador de ficção que se constitui no Brasil nos decênios 
de 30 e 40 do século xix.

MUSEUS DE TUDO

Há um pequeno artigo de Brito Broca, de 1958, sobre Pereira 
da Silva como viajante romântico e sobre suas narrativas de excur
sões à Europa, que se poderia tomar aqui como ponto de partida, 
talvez um pouco pelo avesso, para refletir sobre o papel de inter
locutor privilegiado exercido pelo gênero — o relato de viagem
— na formação da prosa de ficção brasileira e de seu narrador.



Brito Broca orienta o seu artigo, “Um viajante romântico: 
Pereira da Silva”, em duas direções. Em primeiro lugar, reflete 
sobre o fato, a seu ver surpreendente, de, apesar de terem viajado 
tanto, românticos como Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, 
Araújo Porto-Alegre, Torres Homem, Varnhagen, José Odorico 
Mendes, João Francisco Lisboa não terem deixado muitas páginas 
de impressões e notas sobre curiosidades e costumes, registros di
retos de tais viagens. O que, se poderia parecer explicável com 
relação a escritores que viveram em Coimbra e viajaram pela Euro
pa no período colonial, tornava-se estranho com relação aos român
ticos, tendo em vista que se estava então “numa época em que já 
havia muitos jornais e revistas no Brasil favorecendo a divulgação 
do referido gênero literário”.47 E, estímulo igualmente poderoso, 
“desde as últimas décadas do século x v n i”, ressalta Brito Broca, 
o gênero “florescia no Velho Mundo”. “Lamartine e Chateaubriand, 
dois ídolos dos nossos românticos, escreveram livros de viagem”, 
exemplifica. Mantém-se, portanto, a questão que orienta o seu ar
tigo: “Por que então os brasileiros se abstinham de fazê-lo? É uma 
pergunta para a qual não encontrei até agora resposta satisfatória”.

Reafirmada a pergunta inicial, mas para deixá-la sem resposta, 
o crítico chama a atenção para um único contra-exemplo — Pereira 
da Silva — em meio a essa escassez de relatos de viagem no país. 
A que se poderiam acrescentar talvez outros. Como Araújo Porto- 
Alegre e suas notas sobre Roma e Nápoles publicadas na Aurora 
Fluminense em 1835 e 1839, na revista Niterói em 1836 e na 
Minerva Brasiliense em 1843. Brito Broca limita-se, porém, a co
mentar duas incursões no gênero, realizadas por Pereira da Silva. 
Uma ainda no decênio de 30, a outra já na década de 50 do 
século XIX. E, entre a “Viagem pela Alemanha em 1837” e as 
“ Impressões de viagem”, doze cartas, escritas entre outubro de 
1851 e março de 1852, sobre uma excursão à Europa, se definiriam 
dicções bastante diversas dentro desse mesmo gênero.

Sobre a narrativa da viagem à Alemanha, sintetiza Brito Broca: 
“É o depoimento de um romântico brasileiro sobre a Alemanha 
romântica. Naturalmente, as imagens de Goethe, Wieland, Lessing, 
Klopstock, Schiller e Winkelmann o acompanham nessa peregri
nação”. Mais que uma excursão pela Alemanha sua contemporâ-



nea, as observações de Pereira da Silva sugeriam uma viagem em 
direção ao que interessava a ele do Romantismo alemão. Aos “cân
ticos de Goethe”, ao “gênio admirável de Hoffmann”, às “ballatas 
de Schiller”. Não propriamente a Leipzig, Weimar, Bamberg, Nu
remberg ou Munique. Mas ao que se preservara das casas de Goethe 
e Schiller, a mausoléus de escritores, à Bamberg de Hoffmann, ao 
“gemido da Idade Média” nas cercanias de Nuremberg, à Weimar 
descrita por madame de Staèl e não exatamente à que tinha diante 
dos olhos. Viagem na verdade muito mais pela literatura alemã que 
pelo próprio país. E pontuada, vez por outra, por digressões “poéti
cas” sobre a paisagem, ora noturna, tenebrosa, em clima de novela 
gótica, ora alegre, colorida, em meio à descrição da feira de são 
Miguel em Leipzig.

Nas cartas sobre a excursão à Europa no decênio de 50, a 
própria concepção de relato de viagem de Pereira da Silva parece 
ter se transformado decisivamente. Diminuem as tentativas de 
“poetizar” a dicção narrativa, e a geografia, ao mesmo tempo, 
toma-se bem menos literária. Ou, como observa Brito Broca: “Desta 
vez já não é o poeta que fala, como em 1837, mas o analista a 
discutir usos, costumes e aspectos político-sociais dos países, com 
espírito jornalístico”.

Retomando a pergunta de Brito Broca, seria o caso de ampliar 
um pouco sua extensão. Lembre-se, em primeiro lugar, que se trata, 
nos anos 30 e 40, período de constituição de uma prosa de ficção 
no país, de momento particularmente delicado, do ponto de vista 
da construção de um Estado-Nação centralizado, para as camadas 
dirigentes do Império — a que pertenciam de fato ou de favor os 
primeiros românticos brasileiros. Em meio às lutas provinciais 
(Cabanagem, Farroupilha, Sabinada, Balaiada, revoltas de Minas e 
São Paulo em 1842, Revolta das Alagoas em 1844), às rebeliões 
de escravos e ao fantasma da restauração lusa, tomava-se mais 
urgente, para a “elite ilustrada”, afirmar identidades, origens e 
essências “nacionais”, mapear um Brasil-pitoresco, territorialmente 
ao menos, coeso e singular.

“Se a Nação não se apresentava como um corpo uno e indi
viso”, analisa limar Rohloff de Mattos em O tempo saquare- 
ma, “o território do Império devia ocupar o seu lugar, sendo a sua



integridade e indivisibilidade um ‘dogma político’.” 48 O que já es
taria expresso no próprio texto constitucional, segundo comentário 
de Pimenta Bueno, o marquês de São Vicente. Para ele não se 
deveria entender a ‘‘divisão do império em províncias” como a 
afirmação de “Estados distintos”, mas sim de “circunscrições ter
ritoriais, unidades locais, ou parciais de uma só e mesma unidade 
geral”.49 Nada mais sintonizado, em certo sentido, a essa construção 
de uma representação territorial de unidade e coesão, que as “no
tícias do Brasil”, os mapas e relatos de viagem.

Mas, se de fato incentivam-se as viagens e multiplicam-se as 
narrativas de viajantes estrangeiros sobre o país, não são muitos 
os diários e relatos de viajantes locais. O que permitiria acrescentar 
à  questão de Brito Broca — sobre a falta, na primeira metade do 
século XIX, de depoimentos de brasileiros sobre excursões à  Europa
— duas outras: por que — à  exceção de textos como a “Memória 
histórica e documentada da revolução da província do Maranhão 
desde 1839 até 1840” (1848), de Gonçalves de Magalhães, por 
exemplo — tão poucos relatos de viagens também pelo Brasil? Por 
que se teria praticado aparentemente pouco gênero ao mesmo tempo 
útil para a política imperial, caro ao ideário romântico e tão em 
voga?

De certo modo já se respondeu a essa primeira pergunta. 
Observando-se a produção literária brasileira das décadas de 30 e 
40, percebe-se que os relatos estão lá, mas não propriamente en
quanto tais. E sim habitando sobretudo a prosa de ficção que apa
rece no período. Na composição de um cenário natural bastante 
obediente às pranchas, ao paisagismo dos pintores e desenhistas 
que acompanhavam as expedições científicas. Na configuração de 
um narrador de ficção, em geral “destacado” da trama folhetinesca, 
que, à maneira de um viajante, observa e registra paisagens e cos
tumes. Na própria definição de literatura “brasileira” como uma 
espécie de mapeamento e viagem incessante em direção a origens 
e sementes da nacionalidade, ao descobrimento de algo a que se 
possa chamar Brasil. Viagem de fundação, mas que deve obrigato
riamente se definir como simples demarcação do que já-está-lá, 
retomo.



Considerando-se essa primeira resposta aceitável, ainda perma
necem duas questões. Voltemos, então, à do próprio Brito Broca e 
ao seu registro da escassez de uma literatura de viagem referente às 
temporadas européias dos românticos brasileiros. Em parte é pos
sível respondê-la de modo semelhante ao utilizado para ressaltar o 
fato de os relatos sobre o Brasil terem sido feitos muito mais na 
prosa de ficção local que em exemplos típicos do gênero. E não é 
difícil perceber descrições de cidades européias, em meio às peri
pécias novelescas. Lembre-se da descrição de Lisboa em O aniversá
rio de d. Miguel em 1828, de Pereira da Silva, ou do tenebroso 
cenário parisiense de A paixão dos diamantes, misto de tradução e 
recriação de Fräulein von Scudéry (1819), de Hoffmann, por Jus- 
tiniano José da Rocha, publicada no Jornal do Commercio de 27 a 
30 de março de 1839. Lembre-se, por outro lado, que o desenho 
da trama e dos protagonistas desses primeiros ensaios ficcionais 
brasileiros é nitidamente traçado com régua e compasso europeus
— tomados de empréstimo ao melodrama e ao romance histórico 
seriado. Nesse sentido, é como se personagens, códigos de compor
tamento, regras amorosas e bélicas e situações européias, enquadra
das em moldura e fundo paisagístico locais e observadas, com 
indescartável distância, por um narrador-viajante, também habitas
sem contos e romances em vez de possíveis relatos de viagem.

Mas, no caso de relatos que tomassem a paisagem européia 
como objeto primordial de interesse, talvez se pudesse aventar 
ainda outra resposta para sua escassez. Para isso, atente-se para o 
modo como Pereira da Silva inicia sua “Viagem pela Alemanha em 
1837”:

É triste e singular país o norte da Alemanha! Que diferença da 
nossa pátria, aonde é tão risonha a natureza, majestosas as flores
tas e bosques, pitorescos os rios e erguem-se a cada passo da 
terra verdes montanhas que elevam seus cumes aos ares, apresen
tando lindas perspectivas, declividades engraçadas, e as mais pito
rescas formas. [ . . .  ]

Não têm os rios margens escarpadas; não rolam suas águas com 
estrépito, como os do Brasil, deslizam-se antes com indolência



ao nível do solo, sem que uma colina denuncie a sua existência, 
e uma árvore anuncie a sua proximidade. [ . . . ]

E, para harmonizar com este sombrio país, gira ali, constante
mente, uma atmosfera fria, triste, nebulosa. Parece que o sol tem 
vergonha de iluminá-lo, e ganha a terra com isto. O esplendor do 
rei dos astros, seus raios brilhantes, e luz assombrosa, combinam 
unicamente com a beleza das terras meridionais. Dão as trevas 
formosura a uma catedral gótica [ . . . ] . 50

Parece acontecer com o narrador dessa viagem pela Alemanha 
coisa semelhante à que registra Taine, na sua Viagem aos Pireneus, 
sobre a sua decepção quando vê o mar pela primeira vez. “Pensei 
estar vendo uma das longas planícies plantadas de beterrabas que 
encontramos nas cercanias de Paris, entrecortadas de canteiros de 
couves e de faixas douradas de cevada. As velas distantes pareciam 
asas dos pombos que voltam”,51 comenta depois da contemplação 
do mar. E, no seu caso, só passados três dias de tamanha decepção, 
é que reencontraria “o sentimento da imensidão”. O que acontece 
ao narrador de Viagem aos Pireneus? Diante do desconhecido, uma 
rede de imagens bastante corriqueiras toma o lugar da nova paisa
gem. E, em vez de velas, vê pombos. Do mar, beterrabas, couves 
e cevada.

É verdade que o “viajante romântico”, de “Viagem pela Ale
manha em 1837”, de Pereira da Silva, não fala em decepção ou 
desagrado diante da paisagem européia. Pelo contrário. Compara o 
norte da Alemanha a uma bela catedral gótica. E se Weimar o 
decepciona, por não se assemelhar à descrição de madame de Staèl, 
o clima medieval nas cercanias de Nuremberg o encanta. Entretan
to, esse viajante brasileiro também olha para a paisagem alemã e, 
se não vê beterrabas e pombos, vê a “luz assombrosa” e as “formas 
pitorescas” da paisagem brasileira. Coisa semelhante parece acon
tecer com o sujeito lírico em Suspiros poéticos e saudades.52 Aí, 
descrevendo, por exemplo, um passeio às Tulherias, imagina logo, 
ao falar do palácio, a cena da entrada, “extasiada,/ Vendo a gran
deza da européia corte” de “Paraguaçu, filha dos bosques”. E, ainda 
no mesmo passeio, ao perceber o deslizar silencioso do Sena, com
para-o de imediato aos ruidosos rios tropicais: “Como humilde 
atravessa essas arcadas!/ Não sois assim, da minha pátria oh rios!/



Oh Paraná, oh túmido Amazonas!”. Uma paisagem vai se colando 
assim a outra. Processo registrado em detalhes noutro poema, dedi
cado a Monte Alveme, em que, em meio às “negras catacumbas”, 
aos “rotos muros do Coliseu”, à “montanha que vomita/ Fogo, 
larvas, e fumo”, as imagens do velho mestre e da terra natal im
põem-se inevitavelmente. “Embalde Roma invoco, e a musa empe
nho”, lamenta o poeta. “ Inda de vós conservo tal lembrança”, 
explica ao interlocutor distante, “que às vezes se me antolha a 
imagem vossa.”

Superposição, antolhos, que apontam para o fato de, mesmo 
em relatos de excursões ao estrangeiro, o escritor brasileiro se sen
tir comprometido com a reafirmação do cenário nativo. E mesmo 
diante de um Goethe conseguir — como Pereira da Silva — enxer
gar um Tomás António Gonzaga:

Desde o Oder, e nascenças do Elba até o Danúbio e o Reno, 
desde Dantzig e Königsberg até Kehl, e o Tirol, ouve-se repetir 
continuamente os cânticos de Goethe. Reúne a doçura de Gonzaga, 
graça de Camões, expressão maviosa de Virgílio, força enérgica 
de Tasso, e a rara variedade de Ariosto. É todavia poeta exclusi
vamente alemão; intraduzível em língua estranha; e ininteligível 
para quem não estiver muito versado no seu idioma.53

Por contraste, a paisagem do norte da Alemanha o faz lem
brar a “natureza risonha” da “pátria”. Por alguma “doçura” ,em 
comum os cânticos de Goethe da poesia de Gonzaga. Nos dois 
casos, no entanto, tanto na aproximação por contraste quanto por 
semelhança, reafirma a singularidade de cada país, a intraduzibili- 
dade das literaturas nacionais. “É todavia poeta exclusivamente 
alemão”, diz de Goethe. “É triste e singular país o norte da Ale
manha!”, fala sobre a paisagem “sombria” à sua volta. E, simul
taneamente, afirma a diferença, a peculiaridade da paisagem brasi
leira que põe em contraste com ela.

Nesse sentido, mesmo impressões de viagens pela Europa po
dem de súbito converter-se em expedições pelo país de origem, em 
mais um exercício de paisagismo e mapeamento do território brasi
leiro. E este parece ser o destino dos possíveis relatos de viagens 
por outras terras, outros costumes, no caso desses primeiros român
ticos brasileiros. Como Taine, que, diante do mar, só enxerga o



cenário parisiense, a obrigação de descrever e definir um território 
nacional faz com que enxerguem o Brasil em toda parte. Andando 
pela Alemanha, Pereira da Silva parece, na verdade, exibir o seu 
próprio ideário romântico e uma paisagem nada alemã, ensolarada, 
verde, tropical. Como se, diante da paisagem histórica que se erguia 
à sua frente, outra, só-natureza, o cercasse. E, em vez de uma 
catedral gótica, se delineassem “a cada passo da terra verdes mon
tanhas”, “declividades engraçadas”, “luz assombrosa”. E um “Brasil 
atemporalizado” parecesse se interpor ao seu olhar em direção a 
outras paisagens, às suas impressões de viagens por outros lugares. 
Talvez porque a meta possível de sua viagem fosse uma só: a ori
gem, a essência da nacionalidade. E outros destinos, quaisquer que 
fossem, se transfigurassem, a um simples olhar, nesse outro, nessa 
meta única, intransferível. Tão poderosa quanto a imagem do mar 
para o narrador de Le plus beau désert du monde, de Philippe 
Diolé. Ai o mar — como a meta, a paisagem brasileira singular, 
natural, no relato de Pereira da Silva — parece também capaz de 
invadir qualquer espaço, qualquer cenário. Até mesmo o do deserto:

Pois percebi que mentalmente, andando, encho de água o cenário 
do deserto! Na imaginação, eu inundava o espaço que me cercava 
e no centro do qual eu andava. Eu vivia numa imersão inventada. 
Eu me deslocava para o centro de uma matéria fluida, luminosa, 
capaz de prestar socorro, densa, que era a água do mar, a lem
brança da água do mar. Esse artifício bastava para humanizar 
para mim um mundo de uma secura repugnante, conciliando-me 
com as rochas, com o silêncio, com a solidão, com as toalhas de 
ouro solar que caíam do céu.54

Se, no entanto, aí a imagem do mar permite a conciliçaão 
entre o deserto e o sujeito que o percorre — pois, como observa 
Bachelard, sobre o livro de Diolé, em A poética do espaço, “é 
preciso imaginar muito para ‘viver’ um espaço novo” —,K no caso 
da invasão da paisagem alemã de Pereira da Silva por um cenário 
tropical não é propriamente uma mediação que se opera, mas a 
reafirmação de suas diferenças, de duas singularidades. Até certo 
ponto inconciliáveis mesmo por aquele que as percorre. Mesmo por 
observador que, frente a um cenário europeu, parece condenado a 
repetir que “O Brasil não é longe dali”, e diante de um cenário



local só parece capaz de demarcá-lo com regras cartográficas e 
paisagísticas européias. Nos dois casos é como se o observador “não 
estivesse de todo”. Assim como na primeira prosa de ficção brasi
leira, o narrador nem se cola às tramas histórico-folhetinescas que 
a movimentam, nem se acha perfeitamente integrado ao exuberante 
cenário tropical que lhe serve de fundo. Não serve de mediação, 
passa, descolado de ambos.

Descolamento que, no entanto, parece condená-lo de fato à 
viagem. E viagem necessariamente dupla. De um lado, como um 
leva-e-traz constante entre ambas as paisagens, operando uma ten
tativa de mediação em abismo, jamais concluída, entre elas. De 
outro, em direção ao registro obrigatório do próprio percurso, ao 
inventário dos souvenirs e objetos colecionados. A uma espécie de 
imenso mapa ou relato de viagem igualmente em abismo em que 
parecem se converter os diversos contos, novelas e os primeiros 
romances nesse momento de formação de uma prosa ficcional bra
sileira.

RELATOS LOCAIS

Talvez seja o caso, então, de voltar mais uma vez a Brito 
Broca e às questões que se acrescentaram às suas. Em especial à 
questão da possível escassez de tratados e relatos de viagem escri
tos por brasileiros. Mas, antes mesmo de encaminhar respostas, é 
preciso registrar que há, em fins do século x v i i i , exemplos como 
os do baiano Joaquim de Amorim Castro, com sua História natural 
enviada em 1789 à Academia das Ciências de Lisboa e lá engave
tada, ou do mineiro Conceição Veloso e sua Flora fluminense, na 
qual descrevia 1640 espécies vegetais, obra concluída em 1790, 
“após anos de pesquisas nas matas do Rio de Janeiro”,56 cuja pri
meira tentativa de impressão foi barrada pela invasão napoleónica 
de Lisboa, cuja segunda tentativa, em 1825, também jamais se con
cluiu, e que só viria a público em 1880, já perdidos, no entanto, 
os 1700 desenhos que a acompanhavam, alguns deles usados, no 
verso, como papel de rascunho para os alunos da Academia de 
Belas-Artes, outros simplesmente “distribuídos aos maços” ou "des



carregados numa fábrica de papelão” pela Secretaria de Justiça, 
onde tinham ido parar.

Há, ainda, o trabalho do naturalista baiano Alexandre Rodri
gues Ferreira, as coleções zoológicas e botânicas que reuniu por 
dez anos em viagens do Pará ao Mato Grosso, os muitos desenhos 
e a centena de monografias escritas por ele que, no entanto, não 
tiveram destino lá muito melhor que as de Amorim Castro e Con
ceição Veloso, conforme narra Carlos Rizzini em O livro, o jornal 
e a tipografia no Brasil:

Dos numerosos escritos e dos muitos desenhos que preparou, des
tinados a imediata divulgação, nada conseguiu ver impresso. Mor
to, tudo se baralhou em cópias infiéis e truncadas, apógrafos in
trusos e autógrafos incertos, a ponto de ser problemática a defi
nitiva identificação da sua bagagem científica. Tendo redigido 
cerca de cem monografias, somente quatro vieram a lume [ . . .  I-57

Nos três casos mencionados a não-edição dos trabalhos antes 
da segunda metade do século xix impede que sequer se cogite em 
maiores interferências de tais tratados e diários na formação dessa 
prosa de ficção próxima à literatura não-ficcional de viagem durante 
os decênios de 30 e 40 do século passado.

Também não é o caso de relembrar, como influência possível, 
a comissão encarregada pelo Instituto Histórico e Geográfico Bra
sileiro em princípios de 1859 de explorar as províncias setentrio
nais do Império e que teria em Gonçalves Dias o seu relator. 
Expedição que, segundo Egon Schaden em “Exploração antropoló
gica”,58 já não nascera “sob uma boa estrela” — recebendo, antes 
mesmo de partir, o apelido de “Comissão das Borboletas” como 
crítica ao governo por “esbanjar o dinheiro público com empresas 
de nenhum interesse”. E marcada, ainda, desde o começo, pelos 
desentendimentos entre os próprios especialistas e estudiosos que 
compunham o grupo, “depois de dois anos de trabalhos” retomaria 
à corte “sem haver cumprido senão pequena parcela de seu vasto 
programa”. Nem seus parcos resultados, nem o período em que se 
realizaram os trabalhos (1859-60), permitem qualquer sugestão de 
influência na formação desse narrador-com-olhos-de-naturalista da 
primeira prosa de ficção brasileira. A “Comissão das Borboletas”



e trabalhos como os de Couto de Magalhães, e seus Viagern ao 
Araguaia (1863) e O selvagem (1876), de João Barbosa Rodrigues, 
e sua exploração da Amazonia na década de 70, de Antônio Ma
nuel Gonçalves Tocantins, e seus estudos sobre a tribo rundurucu, 
publicados em 1877, do visconde de Taunay, de João Severiano da 
Fonseca, e sua Viagem ao redor do Brasil, 1875-1878, publicada 
apenas na década de 80, de Telêmaco Morosini Barba, de Teodoro 
Sampaio, e seus estudos sobre o dialeto guarani, atestam apenas 
que o relato de viagem enquanto gênero particular seria praticado 
com mais intensidade por aqui durante a segunda metade do sé
culo XIX. Depois, portanto, desse período inicial da ficção brasileira.

O que responde, em parte, à pergunta que se acrescentara à 
de Brito Broca. De fato, só se multiplicam significativamente os 
exemplos do gênero a partir do momento em que são definidas 
fronteiras59 um pouco mais rígidas entre a escrita literária e os 
diários e narrativas “ científicos” ou de simples registro de expedi
ções, e redefinidas essa figuração inicial do narrador de ficção como 
viajante e o tipo de relações possíveis entre prosa de ficção e relato 
de viagem, já nos anos 50.

Haveria ainda alguns personagens como fr. Leandro do Sacra
mento, lente da cadeira de Botânica e Agricultura, fr. José da Costa 
e Azevedo, lente de Zoologia e Mineralogia na Academia Real Mi
litar, Francisco Vieira Goulart, diretor do Laboratório Químico da 
Corte, Pedro Pereira Correia de Sena, botânico, João da Silva Feijó, 
que empreendera explorações no Ceará, José Caetano de Barros, 
administrador do Laboratório Químico, em atividade em fins dos 
anos 10, Raimundo José da Cunha Matos e seu Itinerário ao Pará, 
ou como o paulista Francisco José de Lacerda e Almeida, remon
tando um pouco no tempo, que se poderiam imaginar contra-exem- 
plos à afirmação de uma restrita influência de viajantes, naturalis
tas e diários locais sobre a produção cultural brasileira das primeiras 
décadas do século passado.

Lacerda e Almeida, por exemplo, astrônomo da comissão de 
demarcação de limites que chega ao Pará em 1780, membro da 
Academia de Ciências de Lisboa, lente de Matemáticas da Com
panhia dos Guardas Marinhas, teve de fato o seu Diário da viagem 
pelas capitanias do Pará, Rio Negro, Mato Grosso, Cuiabá e São



Paulo nos anos de 1780 a 1790 impresso ainda em 1841 “por 
ordem da Assembléia Legislativa da província de São Paulo”.“ 
Mas, mais conhecido pela tentativa de realizar a travessia da Áfri
ca, interrompida pela sua morte em outubro de 1798, que propria
mente pelos diários de viagem, não dá, realmente, para sugerir 
diálogos decisivos entre os seus relatos, ou outros de viajantes lo
cais, e uma prosa que se deseja cartográfica, ou um narrador lite
rário que se deixa enformar pela imagem do cronista de viagem ou 
de algum relator de expedição científica, tais como os que se 
constituem durante os anos 30-40 no Brasil. Ê com outros relatos 
que se dialoga aí.

Com que tipo de relato se dialoga então? Sem dúvida, primor
dialmente, com os dos viajantes estrangeiros, como Debret, Saint- 
Hilaire, Alcides d’Orbigny, Maximiliano de Wied Neuwied, Spix 
e Martius, Langsdorff, Rugendas, Denis, Wilkes, Jenkins, Maria 
Graham, cujos livros, como já se observou a respeito das reações 
ao de Debret ou ao de Castelnau, tinham rápida e poderosa re
percussão nos meios intelectuais brasileiros. Mas, deixando de lado 
esses livros de viagem ou os tratados da terra e gente brasileira
— como a Carta, de Pero Vaz de Caminha, o de Pero de Maga
lhães Gândavo, ou o “ Roteiro”, de Gabriel Soares, ou o Diário de 
navegação, de Pero Lopes de Sousa, impressos e postos em cir
culação61 apenas nas primeiras décadas do século xix — , há ainda 
outras histórias e viagens que interessam particularmente o leitor 
brasileiro do século passado. Aliás, a julgar pelos periódicos e re
vistas literárias do tempo, sobretudo os das primeiras décadas do 
século, nada parecia interessá-lo tanto quanto as viagens.

VIAGEM E ILUSTRAÇÃO

E viagens de todo tipo. Como sugeriria, com ironia, é claro, 
Machado de Assis, num conto publicado pelo Jornal das Famílias 
em 1866, “Uma excursão milagrosa” .62 Não interessa examinar aqui 
o conto propriamente dito, mas o seu longo prólogo sobre as via
gens e o gosto pelos relatos e aventuras singulares. De cara, o 
narrador se define como um não-viajante, como simples transmissor



de aventuras vividas por outrem, de viagem, aliás, que “não dese
jaria fazer”. E, em poucas palavras, define igualmente o seu leitor:

Suponho que os leitores terão lido todas as memórias de viagem, 
desde as viagens do capitão Cook às regiões polares até as viagens 
de Gulliver, e todas as histórias extraordinárias desde as narrativas 
de Edgar Poe até os contos de A s mil e uma noites.

Um leitor apaixonado por qualquer tipo de relato de viagem. 
Desde relatos não-ficcionais, como os do capitão Cook, às paródias 
do próprio gênero, como As viagens de Gulliver. Ou a textos que 
não corresponderiam propriamente ao gênero, como os contos de 
Poe. A não ser, é claro, que nele se incluíssem quaisquer incursões 
pelo fantástico, mesmo que tais incursões não implicassem qualquer 
deslocamento espacial de monta. Um leitor cuja sedução pelas nar
rativas de aventuras o narrador diz partilhar: “As histórias de 
viagem são as de minha predileção” . Mas para, logo em seguida, 
introduzir certa ironia nessa aparente identidade de gosto: “Jul
gue-o quem não pode experimentá-lo, disse o épico português. Quem 
não há de ir ver as cousas com os próprios olhos da cara, diverte-se 
ao menos em vê-las com os da imaginação, muito mais vivos e 
penetrantes”. A ironia? Já se insinua no fato de associar ao gosto 
pelos relatos de viagens e experiências alheias um leitor sedentário 
que não vai “ver as cousas com os próprios olhos da cara” .

E, sempre parecendo endossar sem reservas — “Viajar é mul
tiplicar-se” — o gosto por viagens de qualquer espécie, é nessa 
mesma ênfase, e na adjetivação exagerada, grandiloqüente, redun
dante, utilizada para engrandecer esse gênero de relato, que se 
adivinha a implicância do narrador. É como se um “Odeio as via
gens e os exploradores” 63 percorresse todo o conto. Sobretudo os 
trechos em que se pretende realizar verdadeira elegia às narrativas 
de viagem. Como o que se transcreve a seguir, cheio de repetições e 
perguntas retóricas:

Mas, devo dizê-lo com toda a franqueza, quando ouço dizer a 
alguém que já atravessou por gosto doze, quinze vezes o oceano, 
não sei que sinto em mim que me leva a adorar o referido alguém. 
Ver doze vezes o oceano, roçar-lhe doze vezes a cerviz, doze 
vezes admirar as suas cóleras, doze vezes admirar os seus espe
táculos, não é isto gozar na verdadeira extensão da palavra?



Se em vez do oceano me falam nas florestas e contam-me mil 
episódios de uma viagem através do templo dos cedros e dos 
jequitibás, ouvindo o silêncio e a sombra, respirando os faustos 
daqueles palácios de natureza, gozando, vivendo, apesar dos tigres, 
das serpes, então o gozo pode mudar de aspecto, mas é o mesmo 
gozo elevado, puro, grandioso.

Em apenas dois parágrafos, aventuras marítimas e explorações 
científico-maravilhosas da Natureza passam a beirar o ridículo. 
Outro tanto cabendo às expedições arqueológicas e excursões a lo
cais ermos ou de difícil acesso. “ O mesmo se dá se a viagem for 
através dos cadáveres das cidades antigas, dos desertos da Arábia, 
dos gelos do norte”, informa o narrador. E sua conclusão, quase 
cruel, pasticha a retórica de salão e sintetiza a opinião corrente 
sobre as viagens e a importância de se divulgarem relatos, aven
turas e diários: “Tudo chama o espírito, e o educa, e o eleva, e o 
transforma” .

A simples repetição dos “e o” e o uso de vocabulário peda
gógico (educa, eleva, transforma) já sugere a distância desse nar
rador sedentário com relação a um leitor ávido por excursões 
milagrosas. Mas informam-se igualmente, nessa quase frase feita, 
a repercussão do gênero e o modo como se encaravam os relatos 
de viagem, e as viagens em geral, na sociedade brasileira em mea
dos do século passado. Não apenas como divertimento, mas sobre
tudo como meio de conhecimento, educação e acesso a informa
ções históricas, geográficas e sobre usos e costumes, de outros 
povos; de outro modo inacessíveis a um público que “não há de 
ir ver as cousas com os próprios olhos da cara” .

A alta conta em que se tinha então no país a viagem na for
mação individual não é difícil imaginar em que se baseava. Em 
certa concepção ilustrada de aprendizado, de viagem. No elogio de 
Rousseau ao exame pessoal e intransferível, ao contato estreito com 
a Natureza, ao “ir ver as coisas” com os próprios pés e direto “onde 
estão”, exatamente “como são”. Ou, como sugere no Emílio: “Que
reis ensinar-lhe a geografia e ides procurar globos, esferas, mapas: 
quanta estória! Por que todas essas representações? Por que não 
começais mostrando-lhe o próprio objeto, a fim de que ele saiba, 
ao menos, de que lhe falais?”.64 Mas, se poucos eram os que po-



diam se permitir tais viagens de ilustração no Brasil da primeira 
metade do século passado, era preciso que tais viagens se efetivas
sem por outros meios que não os navios e vapores. “Vossos filó
sofos de toucador estudam a história natural em gabinetes; são 
afetados; sabem nomes e não têm nenhuma noção da natureza. 
Mas o gabinete de Emílio é mais rico que os dos reis; é a terra 
inteira” ,65 diz Rousseau. E, se seguir à risca sua sugestão era impos
sível, como trazer “a terra inteira” aos gabinetes de letrados e 
leitores locais?

De um lado, via pranchas e mapas minuciosos, abrangentes. 
E não é, por sinal, de estranhar a reiterada preocupação cartográ
fica tanto nos primeiros ensaios ficcionais quanto nos diários de 
expedições pelo Brasil durante os primeiros decênios do século xix. 
Lembre-se, nessa linha, a importância da imagem do mapa-múndi 
para a noção de ciência e o abandono da idéia de mathesis unitária 
pelos enciclopedistas. Substituída por uma "ordem enciclopédica” 
dos conhecimentos figurada por D’Alembert, no Discurso prelimi
nar da Encyclopédie, como “uma espécie de mapa-múndi que deve 
mostrar os principais países, sua posição e sua dependência mútua, 
o caminho em linha reta que há de um a outro; caminho muitas 
vezes cortado por mil obstáculos, que só podem ser conhecidos em 
cada país por habitantes ou viajantes, e que só podem ser mostra
dos em cartas particulares bem detalhadas” .66 Espacializam-se, pois, 
o processo de aprendizado, pensado como viagem, e a “árvore dos 
conhecimentos” , imaginada como mapa "fort detaillé”, capaz de 
trazer “a terra inteira” aos olhos de quem se debruçasse sobre o 
“sistema figurado dos conhecimentos humanos” da Encyclopédie.

De outro lado, via relatos de viagem. Cumpria a eles e não 
apenas a eles, mas à própria literatura de ficção e à imprensa da 
época, como elas mesmas então se viam, ilustrar. E se a viagem 
era condição sine qua non, não tinha problema. Incorporava-se a 
viagem, fazia-se da literatura um extenso relato e distribuíam-se 
pelos periódicos e seções de “Variedades” trechos de narrativas de 
expedições, descrições de usos e costumes, paisagens históricas, es
tudos de botânica, zoologia e entomologia. Se a literatura tomava 
emprestada a dicção e assumia função educativa semelhante à atri
buída ao relato de viagem, os periódicos, por seu turno, transfor-



mavam-se numa mistura de museu natural e manual histórico em 
miniatura.

E, museus de tudo, as folhas recreativas67 e as “Miscelâneas”, 
seções de “Variedades”, “Folhetins”, “Apêndices” e “ Fatos Diver
sos” dos periódicos das primeiras décadas do século x ix  talvez te
nham sido, a seu modo, uma espécie de versão local da Encyclopédie. 
Assim como tentativas conscientes de suprir falhas na formação e 
na instrução de seus leitores potenciais. O que se diz com todas 
as letras no segundo número de O Espelho Diamantino (1827-1828), 
em outubro de 1827: “ [ . . . ]  apesar de dedicado às senhoras, o 
periódico se não esquecia dos jovens brasileiros que não se tendo 
podido educar em país estrangeiro achavam nesta corte estabeleci
mentos de instrução até agora incompletos” .6®

É claro que Pierre Plancher, editor do periódico, sabe não 
estar inteiramente correto: seus interlocutores potenciais provavel
mente pertenciam, na sua maioria, ao pequeno número de pessoas 
capazes de educar seus filhos em Coimbra e viajar à Europa. Mas 
Plancher corrigiria um pouco esse perfil logo no número seguinte, 
de 15 de outubro de 1827: “ [ . . . ]  como os nossos leitores, pela 
mor parte, pertencem às altas hierarquias da sociedade, devemos 
consagrar alguns instantes ao estudo da Política”.69 Dificuldade de 
delimitação do próprio público que talvez explique a curta duração 
de O Espelho Diamantino. De todo modo, fica claro que mesmo 
um periódico “dedicado às senhoras brasileiras”, e voltado sobre
tudo para as variedades, não pode deixar de lado o “projeto ilus
trado” .

Hesitações quanto ao público potencial à parte, Plancher, ao 
reivindicar para o seu periódico missão educadora, não estava longe 
da opinião corrente à época. Eis o que diz, por exemplo, John 
Luccock, nas suas Notas sobre o Rio de Janeiro.. . ,  sobre a im
portância dos primeiros jornais regulares da corte: “O Correio Bra- 
siliense e o Patriota circulavam amplamente e difundiam entre o 
povo um conhecimento melhor dele próprio e do mundo”.70 Coisa 
semelhante parecia pensar Pereira da Silva, que, na seção relativa 
ao segundo semestre de 1840 das suas Memórias do meu tempo, 
dizia serem as gazetas “ instrumentos poderosos para encaminharem



o espírito público, e fomentarem a civilização”, além de “prepara
rem estadistas, parlamentares e literatos”.71

E outra dessas “ folhas recreativas” que proliferaram na im
prensa do país no século passado, o Museo Universal — Jornal das 
Famílias (1837-44) (editado por Villeneuve, Mougenot e Cia.), rei
vindicava para si papel ainda mais abrangente:

Sem sairmos da varanda arejada pelas virações tropicais ou da 
sombra da mangueira e do coqueiro, acompanharemos o capitão 
Ross à desoladora zona dos eternos gelos; iremos com Cook e 
Lapeyrouse em procura de incógnitas terras, e logo, cansados do 
mar, penetraremos a pé em seguimento de Mungo-Park na Africa 
Central; ou atravessaremos, às costas do sóbrio camelo, na comi
tiva da caravana do Oriente, os desertos de areia da Ásia, ou, 
montados no coche de vapor, voando através dos mais populosos 
distritos da Inglaterra, inspecionaremos os prodígios da sua in
dústria.72

O “ Prospecto-Specimen” do periódico parece obedecer na me
dida à caricatura machadiana do “gosto pela viagem”. Ê ela, aliás, 
a imagem central veiculada pela folha não só da própria idéia de 
leitura, viagem sem sair da própria varanda — “hoje, em Pequim 
ou Delhi; amanhã, em Washington; ora no seio da civilização, e 
logo nos cumes das íngremes serras, ou nas subterrâneas habitações 
dos mineiros!” — ; como também do conhecimento da Natureza ou 
da História — "interrogaremos o passado; contemplaremos as mi
nas da meia idade, as do romanos e gregos; Palmira, Mênfis, Luxor 
e estes mais estupendos e misteriosos resquícios, para todo o Ame
ricano venerandíssimos, da mexicana Palenque”. É também no “ter 
viajado” que parece residir a maior confiabilidade de quem narra 
ou coleciona casos, aventuras ou mesmo espécimes vegetais. Daí, 
segundo o prospecto de apresentação do periódico, o recurso a 
artigos publicados em magazines europeus do mesmo gênero, como 
Instructor, Penny Magazine, Pinnoch’s Guide to Knowledge, Musée 
des Families, Magasin Pittoresque:

De uns, as maravilhas da arquitetura com as Alterosas torres e 
zimbórios, os majestosos frontispícios, de outros, as ricas vistas e 
lindas paisagens de todas as regiões do globo, com o vestuário



dos povos, e o que há de mais notável [e] peculiar nos seus hábi
tos, que nos serão explicados pelos viajantes e circunavegantes de 
maior nome.

Reafirmado o propósito didático, definidos os mestres — ma
gazines europeus e viajantes de nome — , e os livros-de-classe — 
os relatos de expedições histórico-geográficas “reais ou inventadas”, 
restava aos editores do Museo Universal indicar os alunos: “crian
ça, jovem donzela, jovens estudantes, amantes de poesia e das 
artes, mãe de família, filósofos, publicistas, famílias”. E acrescen
tar ao projeto de instrução em ciências, arquitetura, geografia, 
história natural, agricultura, medicina e economia doméstica, juris
prudência criminal, astronomia, costumes dos povos, estudos his
tóricos, fisiológicos e científicos, religiões, pintura e descobertas — 
aliás, títulos de seções regulares do periódico — , uma espécie de 
orientação moral “caseira” e exemplar:

[ . . .  ] e ao mesmo tempo que os provermos de instrução, teremos 
cuidado de lhes ensinar a ciência de a saber aplicar, e com este 
alvo inseriremos uma série de ensaios sobre a vida humana e os 
costumes, para os acautelar contra o perigo de serem vítimas das 
paixões que corrompem os sentimentos e depravam a moralidade.

Na mesma linha — entre a revista literária e a enciclopédia 
em miniatura, o divertissement, o exemplo moral, e o compromisso 
ilustrado — publicaram-se, no país, na primeira metade do século 
passado, outros periódicos.73 Como O Cronista (1836-39), lançado 
por Justiniano José da Rocha, Josino do Nascimento Silva e Firmino 
Rodrigues da Silva em 23 de maio de 1836, O Gabinete de Leitura: 
Serões das famílias brasileiras; para todas as classes, sexos e idades 
(1837-38), que teria em Pereira da Silva um dos colaboradores mais 
freqüentes; O Beija-Flor (1830); O Carapuceiro, “periódico sempre 
moral, e só per accidens político”, fundado em 1832 pelo padre 
Miguel do Sacramento Lopes Gama em Pernambuco, e que, com 
alguns intervalos, continuaria a ser publicado até 1847, espécie de 
crônica amena e humorística do cotidiano brasileiro de seu tempo; 
o Jornal dos Debates (maio de 1837 a setembro de 1838), de 
Francisco de Sales Torres Homem, para o qual escreviam Pereira



da Silva, Gonçalves de Magalhães e Porto-Alegre; a Gazeta dos 
Domingos (1839), cujo desejo, conforme assinala Barbosa Lima 
Sobrinho em Os precursores do conto no Brasil, era “seguir o mo
delo do londrino Penny Magazine e o luso de O P a n o r a m a O 
Espelho das Belas (1811-42), que “ tinha por fim a moralidade e 
instrução das senhoras”; a Revista Nacional e Estrangeira (1839-41), 
de Pereira da Silva, Josino do Nascimento Silva e Pedro de Alcân
tara Bellegarde, com seus “artigos originais e traduzidos”, também 
moldada pelos magazines ingleses dos anos 30; o Correio das Modas 
(1839-40), no qual se divulgam pequenos textos de ficção de au
tores como Martins Pena, João José de Sousa e Silva Rio e Josino 
Nascimento Silva.

Em geral são outras as revistas que se apontam como marcos 
da afirmação de uma autonomia literária brasileira e de um ideário 
artístico nacional: a Niterói, impressa em Paris em 1836 e idealizada 
por Gonçalves de Magalhães, Porto-Alegre e Sales Torres Homem, e 
a Minerva Brasiliense, cujo primeiro número, de 1 ° de novembro de 
1843, envolve os mesmos Torres Homem, seu redator-chefe, e Gon
çalves de Magalhães, junto a Bernardino Ribeiro, Pinheiro Gui
marães, Silva Maia, Joaquim Caetano da Silva e Joaquim Norberto. 
Mas, se Niterói e Minerva Brasiliense definem o projeto literário 
desses primeiros românticos, é nas folhas e seções de variedades, 
em meio a charadas, relatos de viagens, estudos científicos, estam
pas de plantas, animais ou monumentos, pequenas biografias, ane
dotas e histórias exemplares, que de fato se ensaia, sob forma de 
crônica, estudo moral, novela histórica, e com telão de fundo em 
cores locais, uma prosa de ficção brasileira. Como peça a mais nos 
mistos de museus de tudo e revistas literárias que se publicam no 
país desde fins dos anos 20 do século xix. E, naturalmente, em 
diálogo com as demais seções, com as “Variedades” em que se 
acha incluída, e em sintonia com o projeto ilustrado que norteia 
tais publicações.

Cabia não só a essas enciclopédias sob forma de periódicos 
trazer “a terra inteira” aos gabinetes de leitura locais, também à 
produção literária cumpria instruir, servir de mapa e manual his
tórico e científico. E, a cada nova avaliação estrangeira negativa



sobre o ensino e os conhecimentos da população brasileira, parecia 
aumentar a urgência de a literatura e a imprensa se fazerem viagem 
ilustrada, encyclopédie.

“NEM UM RAIO DE CIÊNCIA”

Daí mesmo a definição desse papel escolar se ter feito funda
mentalmente em diálogo com os relatos de viajantes estrangeiros 
que passam pelo Brasil entre as décadas de 10 e 40. O que diz, 
por exemplo, John Luccock de dois dos colégios mais respeitados 
da corte até os anos 30 do século passado?

Dos colégios, o de São José é o mais antigo e afamado. Foi pro
vavelmente fundado logo após a igreja de São Sebastião, encon- 
trando-se ao pé do morro que traz seu nome, perto da rua da 
Ajuda. Na frente há um portão, mais que sólido, degenerando já 
para o pesado estilo brasileiro. Passando por debaixo desse portão, 
os visitantes atingem uma vasta área aberta, coberta de grama, em 
cujo fundo encontram um só lance de edifício com janelas de 
rótula pintadas de vermelho. A aparência externa oferecia sinais 
palpáveis de negligência, e exames ulteriores confirmavam as pri
meiras impressões. [ . . .  ] Avistamos uns poucos colegiais que se 
achavam por ali passeando, de beca vermelha, alguns já tonsura
dos, mas a maior parte ainda muito jovem. Não apresentavam 
nenhuma elasticidade de espírito, nenhuma curiosidade sagaz, ne
nhuma urbanidade de maneiras e pouquíssimo asseio pessoal. 
Examinaram-nos com um pasmo estúpido, demonstrando ao que 
nos pareceu, a influência da ignorância despótica sobre as forças 
que ela pretende cultivar. Ao sairmos dali, estávamos todos pron
tos a dizer: “Nem um raio de ciência jamais penetrou aqui”.
[ . . .  ] um outro colégio, mais respeitável quanto à aparência e 
direção que o anterior, encontra-se na estreita e suja rua de São 
Joaquim, tendo o mesmo nome que ela. Ali os letrados fazem 
praça de educar aos jovens para funções de estado e de lhes ensi
nar muito especialmente os conhecimentos próprios para esse fim. 
Mas embora o governo empreste seu patrocínio à instituição o 
número de estudantes é pequeno e, na realidade, a casa não está 
em condições de os receber em grande quantidade. Distinguem-se 
estes por seus trajes de lã branca, mas o estado dos quartos adapta
se mal à cor de suas vestes.74



“ Nem um raio de ciência jamais penetrou aqui”, diz o relato. 
E é quase como resposta direta a essa sugestão de falta de elasti
cidade de espírito, curiosidade, asseio e sagacidade como marcas 
do jovem brasileiro nesses seus anos de aprendizado que se podem 
entender cenas como a do desabrochar de Júlio, em Olaya e Júlio 
ou A periquita, quando, depois de lavado em água corrente, vestido 
com novas roupas e curado de suas várias doenças, cresce, robus
tece-se e torna-se colaborador eficientíssimo da expedição coman
dada pelo doutor William S . . .:

Ele àquela época já não era membro inútil da pequena colônia 
errante, servindo-se da rede borboleta! com maior destreza do que 
os mesmos mestres, subindo no cume das árvores mais altas para 
ir procurar os specimens da floreação, ou da frutificação, desen
cantando vegetais, e insetos, aonde o bom doutor muitas vezes 
não supusera que os houveria, e valendo-se de toda a agilidade, 
e experiência, do campo que seus hábitos d’infäncia, quando va
gava com os pequenos companheiros nos caminhos patrícios, lhe 
tinham adquirido, para servir os seus benfeitores, e pagar o tributo 
da gratidão.75

No caso de Olaya e Júlio, portanto, o diálogo com o registro 
pessimista das possibilidades de formação intelectual no Brasil é 
nitidamente compensatório. O menino sertanejo, faminto e doente, 
em pouco tempo se torna explorador mais hábil até do que os 
membros da expedição. E, mais velho, forma-se com distinção em 
lena. Poderia, inclusive, continuar vivendo na Europa. Mas a nos
talgia da terra natal o faz voltar. Não qualquer fracasso ou de
monstração de falta de sagacidade. No entanto, mesmo nessa no
vela, mesmo ao se desmentirem as dificuldades de um melhor 
desempenho intelectual por parte de um jovem nascido no sertão 
e criado meio ao léu, de certa forma se parece dialogar positiva
mente com testemunhos e “diagnósticos” como os de Luccock.

O que permite a passagem de Júlio de menino-sapo a promis
sor membro da expedição? Não é o olhar de Olaya que o trans
forma de imediato em “príncipe” . Ê o olhar do doutor William. 
E só depois de uma espécie de batismo em água corrente, ao qual 
assistiram todos os integrantes da “colônia errante”, é que se inicia 
a sua transformação. E onde se descreve uma transformação, veja-



se aculturação. Os mestres? Viajantes como Luccock. Não exata
mente como ele. Melhor aparelhados culturalmente: um pintor, um 
botânico, um zoólogo, um médico e naturalista. Nada que lembre 
colégios como os da corte. “Emílio” cearense, Júlio se educa duran
te as viagens pelo Brasil e à Europa.

Estupidez e sujeira: estes os motes de Luccock. Mais seca, mas 
também pouco entusiasmada, é a avaliação de Rugendas, na sua 
Viagem pitoresca através do Brasil, das condições de instrução na 
corte. Chama a atenção sobretudo para o fato de não se ter dado 
“a devida importância à instrução primária das classes baixas e 
médias da sociedade”.76 E, se até os indivíduos de famílias mais 
abastadas, ao procurar “ instrução mais completa”, se viam “mais 
ou menos obrigados a ir adquiri-la em Coimbra, ou mesmo na 
Inglaterra ou na França”,77 não chega propriamente a surpreender 
o espanto com que se referem esses visitantes do século passado às 
possibilidades de aprendizado nas demais províncias do Império. 
Veja-se o que diz Robert Walsh, por exemplo, de uma escola pri
mária em Ilhéus, que funcionava junto a uma venda:

A venda era mantida por um homem instruído, que também man
tinha uma escola. Quando entramos, fomos saudados pelo animado 
murmúrio das crianças, que recitavam em coro a lição num cômo
do contíguo. Fomos até lá e deparamos com dez ou doze meninos 
sentados em bancos, decentemente trajados, todos lendo juntos em 
voz alta. Seus livros não passavam de cartas comerciais recebidas 
pelo seu mestre e tratando de vários assuntos relativos aos seus 
negócios, sendo cada folha protegida de maneira que manuscritos 
tão preciosos não sofressem com o manuseio dos meninos. O 
professor via-se forçado a se valer desse recurso porque não dis
punha de livros, e dessa forma seus alunos aprenderam a ler textos 
manuscritos antes dos impressos. Algumas cartas eram quase in
compreensíveis e muito mal escritas, e na minha opinião teriam 
confundido qualquer escrivão do Registro Público.78

Método de resultado duvidoso aos olhos de Walsh, que, no 
entanto, chama a atenção para o esforço do misto de negociante e 
mestre-escola de Ilhéus. Elogio raro nessas muitas “notícias do 
Brasil” na primeira metade do século xix. Mesmo Spix e Martius, 
que vêem com certa complacência o Seminário de São José e outras 
instituições de ensino da corte, não deixam de registrar “que são



raros os professores competentes”.79 Opinião referendada, por exem
plo, por esta história narrada pelo conde de Suzannet:

Um francês, não sabendo o que fazer para se sustentar, resolveu 
obter autorização para exercer a Medicina e para isso teve que se 
submeter a um exame; o professor que o interrogou só sabia um 
pouco de Matemática; as perguntas foram só sobre aritmética, e o 
francês obteve assim o direito de matar todos os que nele quises
sem confiar.80

E, mesmo tendo em mente a irascibilidade habitual de Su
zannet, não dá para ignorar que ele não coletava apenas anedotas. 
Observava, por exemplo, que, entre os poucos brasileiros que fre
qüentavam colégios, a maior parte não ia além do curso primário; 
que, segundo os dados que colhera, numa população de "400 mil 
almas” apenas pouco mais de mil freqüentariam essas escolas na 
corte; ou, passando pela Bahia, que a Escola de Medicina de Sal
vador estava “em estado deplorável” . “Dá até pena matricular 
alunos num estabelecimento em que a biblioteca está amontoada 
num quarto sempre fechado e onde é inútil procurar os instrumen
tos de cirurgia”,81 arrematava desencantado.

Desencanto que não seria em absoluto exclusividade france
sa. Lembre-se, nessa linha, o melancólico balanço realizado por 
Abreu Lima das letras, ciências e da instrução brasileira em 1835 
no seu Bosquejo histórico, político e literário do Brasil. “Os brasi
leiros começaram por onde deviam acabar: trataram das ciências 
maiores sem cuidar da instrução primária” ,82 diz em tom de diag
nóstico. E não poupa tais “ciências maiores” : “Temos muitos advo
gados, muitíssimos cirurgiões, e muitos mais aspirantes a lugares 
de magistratura; e sem embargo, todos os dias pedimos a Deus nos 
livre de que a nossa honra, a nossa vida e a nossa fazenda passem 
por semelhantes mãos”.83

Se Abreu Lima não poupa as academias de Direito e de Me
dicina, Burmeister, que visita o Brasil em 1850 e 1851, ao chamar 
a atenção para a superficialidade do ensino no país, inclui na lista, 
sem grandes ressalvas, até mesmo o Colégio Pedro I I ,  em que se 
transformara desde 1838 o São Joaquim, verdadeira menina dos 
olhos do sistema educacional desde o Segundo Reinado. Diz ele na



sua Viagem ao Brasil através das províncias do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, publicada em Berlim em 1853:

Um certo caráter superficial é o mal de que todos sofrem. O 
Colégio Imperial Dom Pedro II, no edifício mosteiro de São 
Joaquim, é o mais importante do Rio. Para a educação feminina, 
há institutos similares, reinando neles superficialidade mais acen
tuada ainda. Se, nos primeiros, as aulas de esgrima são a matéria 
principal, a dança o é nestes e os pais preferem saber que sua 
filha é a primeira e melhor dançarina da escola do que a aluna 
que melhor sabe ler, escrever e traduzir do inglês ou do francês. 
Das ciências, ensina-se apenas geografia e, talvez, um pouco de 
história.®4

É bem verdade que o relato de Hermann Burmeister não po
deria ter qualquer influência decisiva possível na formação da prosa 
de ficção brasileira, pois esse movimento estava em processo já 
havia duas décadas quando o viajante chegou ao país. Sua ênfase 
na superficialidade com que se encaravam o estudo e a formação 
intelectual e no que chamaria de “aversão natural às atividades 
mentais”,®5 característica, a seu ver, dos brasileiros, se aproxima, 
entretanto, dos comentários de Suzannet e do próprio Abreu Lima.

A LITERATURA COMO ENCICLOPÉDIA

Comentários que explicam, de certo modo, a necessidade de, 
meio a troco de nada, um personagem como o Júlio, de O enjeitado, 
relatar à amada Emilia toda a formação escolar que tivera graças 
ao negociante “rico e honrado” que o criara. “Fez-me entrar em 
um colégio, e dar-me a educação que tive”, conta; “passou-me 
depois para uma casa de comércio, e por sua morte repartiu seus 
bens comigo e com as casas de caridade.” *6 Saber que Júlio fre
qüentara um colégio nada acrescenta ao perfil do personagem ou 
à trama. Não é isso que o leva a descobrir quem foram seus pais, 
questão central da novela. E se o dado “freqüentar um colégio” 
não serve à construção da trama, serve, por outro lado, para iden
tificar socialmente o personagem num país —  como chamaria a 
atenção Machado de Assis em crônica de 15 de agosto de 1876 —



em que “só 30% dos indivíduos residentes podem ler”, “desses 
uns 9% não têm letra de mão” e “70% jazem em profunda 
ignorância”.87

Num país em que, como observa José Murilo de Carvalho em 
A construção da ordem elite era uma ilha de letrados num
mar de analfabetos”,88 em que a educação superior, sobretudo a 
bacharelesca, funcionou como “poderoso elemento de unificação 
ideológica” nesse momento de formação do Estado imperial bra
sileiro no século XIX, não é gratuita a detalhada descrição da mesa 
do estudante de Medicina Augusto em A moreninha (1844), por 
exemplo. “Seis ou sete livros, papéis, pena” : mesmo dizendo ser 
“ inútil descrever o quarto de um estudante”,89 o narrador não se 
furta a isso.

Nem é de estranhar o minucioso levantamento do desempenho 
acadêmico de Juliano, Roberto e Leoncio, respectivamente nos cur
sos de Direito, Teologia e Medicina da Universidade de Coimbra, 
no terceiro capítulo do primeiro volume de Tardes de um pintor 
ou Intrigas de um jesuíta (1847), de Teixeira e Sousa. Levanta
mento realizado em capítulo significativamente intitulado “Quem 
eram o padre Roberto, Leoncio e Juliano”. E porque eram todos 
“filhos de famílias de recursos”, em especial Juliano, porque já se 
conheciam de Coimbra e voltam à mesma época de Portugal, para 
viverem os três no Rio de Janeiro e freqüentarem as mesmas famí
lias, é que se emaranham os seus destinos em torno de disputas 
amorosas, artimanhas políticas e vinganças.

Emaranham-se horizontalmente, entenda-se bem. Avançam ou 
recuam na aproximação a Clara, alvo dessa tripla paixão. Em ne
nhum momento se vê ameaçada de fato a posição de destaque dos 
três na sociedade colonial brasileira do tempo (segunda metade do 
século xviii) em que se tecem essas “ intrigas do jesuíta” Roberto. 
Nem mesmo quando é acusado de tentativa de assassinato contra 
Leoncio, Juliano se vê de fato ameaçado de inteira desqualificação 
social. O juiz, o escrivão e o próprio governador Gomes Freire de 
Andrade intervêm a seu favor por amizade a seu tio Agostinho, 
“na colônia portuguesa d’América, o personagem mais notável, e 
mais saliente depois do vice-rei”.90 E até mesmo o pai de Clara 
quase chega a autorizar o casamento, só desistindo por influência



pessoal do padre Roberto, não tanto pelo processo a que respondera 
o pretendente e pelas acusações de Leoncio.

Os acertos, eliminações, disputas, trocas de cartas e pactos se 
fazem todos intra-elite ou com a ajuda de um ou outro apadrinha
mento. O que parecia apontar indiretamente para o modo como se 
dava então o fortalecimento de uma elite política estável, ideolo
gicamente una mesmo em meio a divergências e reajustes, nesse 
período de consolidação monárquica no Brasil. Unificação que teria 
na educação superior comum — jurídica e eclesiástica, no caso de 
Roberto e Juliano —  um forte fator de coesão, ou, ao menos, de 
convite a soluções intraclasse, coalizões e conciliações diante de pos
síveis convites à divisão. Daí, dentre outras coisas, a recusa do 
padre Roberto ao duelo. Prefere trabalhar por outras vias a elimi
nação do oponente. Prefere a intriga ao duelo. Reajustes à divisão 
clara. Age como um político típico do período de consolidação do 
Estado imperial. Analogia expressa claramente, aliás, no capítulo 
XXII do segundo volume do romance: “Como o político, que mui
tas vezes com uma meia dúzia de traços de sua pena decreta a 
ruína de alguns centros de famílias [. . .  ] assim era Roberto em 
todos os seus planos”.91 E, como o político típico do período, apro
veita ao máximo seus laços e memórias do período coimbrão. Como 
o narrador de Tardes de um pintor, também parece responder à 
pergunta sobre “Quem eram o padre Roberto, Leoncio e Juliano” 
com currículos escolares e laços acadêmicos.

No entanto, nem a utilização do histórico escolar como indi
cador de posição social, como em O enjeitado, nem o aproveita
mento, na construção da trama, do ambiente acadêmico, como em 
A Moreninha, nem a conversão de um nível de instrução homogê
neo entre os personagens centrais em mola propulsora de uma ação 
por sucessão de intrigas-entre-iguais e não por confronto direto ou 
quebra da ordem social, como em Tardes de um pintor, foram os 
resultados mais freqüentes da constatação inevitável, por parte dos 
ficcionistas brasileiros dos anos 30-40, da situação precária em que 
se encontravam o ensino e as possibilidades de aprimoramento 
intelectual no país.

O mais freqüente? Posição semelhante à que externa Pierre 
Plancher em O Espelho Diamantino. Tratava-se de tentar, em al



guma medida, sugerir as deficiências de instrução de um público 
que “não se tendo podido educar em país estrangeiro achava es
tabelecimentos de instrução incompletos” . Tratava-se, pois, de re
solver, na literatura, a falta de uma viagem de formação e as defi
ciências do ensino no país. Daí o papel de enciclopédia de pequeno 
porte assumido pela literatura de ficção brasileira nesse seu período 
de formação. Daí a viagem pelo Brasil do Júlio de O enjeitado, ou 
o percurso europeu Coimbra—Rio de Janeiro— Porto, narrado em 
Religião, amor e pátria. Daí a tendência de o narrador, por vezes, 
encetar longas aulas de história, história literária, conhecimentos 
náuticos ou geográficos. Os comentários sobre Camões e sobre a 
expedição de d. Sebastião à África, por exemplo, equivalem a bre
ves lições de belas-letras, de um lado, e história político-militar, de 
outro, em Jerónimo Corte-Real,n  de Pereira da Silva.

O próprio romance Tardes de um pintor funciona como uma 
espécie de lição em três tomos de história colonial. E, em alguns 
momentos, assume sem maiores disfarces dicção de manual. Como 
no capítulo xv ili do segundo volume, em que, antes da descrição 
de sanguinolenta batalha, na qual Juliano se comportaria heroica
mente aos olhos dos portugueses, o narrador pura e simplesmente 
cola a própria voz a trechos de um Dicionário geográfico e histó
rico, dos Anais da província de S. Pedro do Rio Grande, da Dedu
ção Cronológica, e por quatro páginas interrompe a história para 
descrever as Sete Missões. Terminado o informe histórico-geográ- 
fico, avisa apenas o seguinte: “Tal é a notícia, que sobre as Missões 
encontrei no moderníssimo Dicionário geográfico e histórico do 
império do Brasil. Sigamos nossa história” .93 E, se interrompera o 
relato da batalha falando dos seus dois comandantes, Gomes Freire 
de Andrada e o conde de Valderios, volta exatamente a esse ponto, 
aos dois generais. Ficando claro, pois, o caráter de interpolação 
didática do trecho sobre as Missões.

Com tom um pouco mais inflamado que a notícia sobre as 
Missões interpolada à história das agruras de Juliano e das intrigas 
do padre Roberto em Tardes de um pintor, também Pereira da Silva 
se permite pequena aula de História no “Prólogo” de O aniversário 
de d. Miguel em 1828. Aí, depois de descrever Lisboa, como vimos,



passa a listar os “dominadores” que por ali teriam passado, numa 
tentativa de síntese retórica da História portuguesa:

Que sinais deixaram nessa terra tantos diversos dominadores que, 
seduzidos por sua doçura e beleza, têm vindo aí procurar abrigo? 
Passaram os velhos romanos, e apenas um ou outro resto de 
mármore quebrado manifesta a sua aparição. Passaram os árabes, 
os sarracenos, os castelhanos, os mesmos fenícios e os cruzados, 
e as únicas reminiscências que restam deles são essas árvores fru
tíferas que tão bem ali se aclimataram, o loureiro, a rosa da 
Lacônia, a palmeira do Egito, o carvalho do Helico, o cipreste da 
Itália, a figueira de Túnis e Alger.

Eis tudo o que resta de tantos povos diferentes que dominaram 
esse punhado de bravos, esse torrão abençoado. Eis tudo: e as 
igrejas que existem, os templos que sobram, os edifícios que restam 
são obras todas de lusitanos.94

Enquanto no romance de Teixeira e Sousa a pausa-que-instrui 
se deseja gêmea à notícia do Dicionário geográfico e histórico, 
nesse pequeno “ romance histórico” de Pereira da Silva disfarça-se 
a aula com repetições (“Eis tudo”, “Eis tudo”; “ Passaram”, “Pas
saram”) e questões estetizantes. Mas o desejo de ensinar História 
portuguesa está lá. E de, ao mesmo tempo, atribuir aura de bravura 
aos “ lusitanos”, chamando a todos os seus antagonistas em desfile 
de “dominadores”. Desfile descrito naturalmente segundo perspec
tiva lusitana. Nesta, como noutras novelas de Pereira da Silva, suas 
lições de história parecem tiradas de manuais escolares portugueses. 
Mas revestidas de exemplaridade e de alguma literatização — neste 
caso uma espécie de vitorioso ubi sunt às avessas, dirigido contra 
“os dominadores” em geral.

Com ou sem fantasia, trata-se, nos dois casos, de, deslocando- 
se o narrador no tempo (século x v in , no caso de Teixeira e Sousa; 
1828, no caso de Pereira da Silva) e no espaço (para as Sete Mis
sões, no trecho mencionado de Tardes de um pintor, para Lisboa, 
no de O aniversário de d. Miguel em 1828), dar sentido instrutivo 
a tais viagens, logo convertidas em lições. “Nem um raio de ciência 
jamais penetrou aqui”, lembremos a fase de Luccock. É preciso 
que invada, então, outro lugar; que se deixe expor noutro lugar, 
parecem supor os literatos locais. Daí novelas se deixarem ler, por



vezes, como “ lições para casa”. E narradores, transformados em 
colecionadores de verbetes e manuais, colarem, com cuidados de 
naturalistas, trechos inteiros tirados de tratados, anais e dicionários 
à história que contam. E que, dessa maneira, se tornam também 
uma outra história que contam. A de algum lugar ou período his
tórico determinado que, de simples cenário à trama central, às 
vezes se desloca do fundo do quadro, superpõe-se ao seu primeiro 
plano — como lição, relato explicativo — e desficcionaliza subi
tamente o narrado e seu narrador.

O compromisso ilustrado que parecem tomar para si essas 
primeiras novelas e romances não é, pois, sem conseqüências. O 
rastro: fora eventual dicção enciclopédica, um certo desejo desses 
primeiros ficcionistas de ser vistos pelos “ iguais” e “historiadores 
literários estrangeiros” como naturalistas ou cartógrafos, que clas
sificam e mapeiam “origens” e “territórios nacionais”. E pelos lei
tores, que, “sem sair da varanda arejada pelas virações tropicais 
ou da sombra da mangueira e do coqueiro” (como diz o Museo 
Universal), desejam ou precisam se instruir, como almanaques de 
fácil manuseio nos quais se misturam informações históricas, des
crições de paisagens, sugestões de comportamento e itinerários e 
mapas de viagem.

NA ESCOLA DO ROMANCE

E, nessa associação entre o projeto de uma literatura nacional 
e um reiterado compromisso com a instrução, figura-se na prosa de 
ficção da primeira metade do século passado uma aceitação tácita 
por parte do leitor do papel de “aprendiz” que aí lhe é atribuído. 
Como sugere, por exemplo, Paula Brito na sua nota prévia a O pon
tífice e os carbonários, publicado em fins de julho e agosto de 1839 
no Jornal do Commercio. “Mas que importa ao público quem é o 
autor da obra?”, pergunta-se à guisa de justificativa para mais um 
folhetim-romance traduzido e adaptado. “O que ele quer, quando 
lê um romance, é que o deleitem”, explica, “e se de mistura puder 
beber alguma instrução, ele estimará em mais a obra do que se 
soubesse que tinha saído da mais preciosa pena, mas que apesar



disso nem o deleitava nem o instruía.” 95 Enquanto Paula Brito 
pressupõe uma espécie de pacto ilustrado com o leitor, noutros tex
tos, se não se mencionam projetos conscientes de instrução, exibem- 
se quadros tais que lições, literárias ou não, parecem inevitáveis.

Exemplar, nesse sentido, é o “ Primeiro quadro” do romance 
O corsário, de José Antônio do Vale Caldre e Fião, publicado ori
ginalmente em folhetins no jornal fluminense O Americano, de 24 
de janeiro de 1849 a fins de 1851, segundo informa Guilhermino 
César em “O criador do romance gaúcho”.96 Aí, procurando salvar 
náufragos recém-lançados à praia, perto de sua casa, Maria ouve 
de um deles, “dominado da influência soporífera e da fadiga do 
naufrágio”, o seguinte lamento: “Veneza, formosa Veneza! Como 
te adorava! Tuas púrpuras! . . .  teus palácios!.. . ” . Enquanto isso, 
reanima-se outro estrangeiro, depois dos cuidados da moça, e ini
ciam curioso diálogo:

—  Quem sois, infeliz naufragado? perguntou-lhe Maria vendo-o 
em estado de responder.

—  Sou um marinheiro veneziano, respondeu ele: ainda ontem 
ao amanhecer o meu navio velejava prosperamente para o rio da 
Prata, com proa de S. O., e hoje, despedaçado nos arrojou à praia!

—  Quem é este estrangeiro que dorme aqui?
— É o meu capitão; um horrível corsário que na guerra do 

Brasil com Buenos Aires infestou por três anos as barras do Rio 
Grande e do Rio de Janeiro.

—  Ele ama? Ele fala em uma formosa Veneza!. . .
—  Sim, ele ama; ele amou e seduziu minha irmã: é um pér

fido; há dez anos que o buscava para vingar-me!
—  Ela se chama Veneza?
—  Não, Veneza é a mais bela cidade do mundo; situada nas 

águas do Adriático, ela ainda ostenta a riqueza de seus antigos 
doges e poderosos senhores.

—  Tudo me haveis de contar, não é assim?
—  Sem dúvida; nada hei de ocultar-vos.. .  tanto vos devo !.. .  

Minha vida estava perdida, se me não houvésseis socorrido!
—  Bem, muito bem.97

O mais curioso no diálogo nem é a falta de conhecimentos e 
coordenadas geográficas de alguém, como Maria, que vive em con
tato freqüente com viajantes e náufragos. Nem a ingênua sugestão



de que Veneza deveria ser alguma mulher amada pelo corsário. 
Chama a atenção que o marinheiro italiano, recém-salvo por ela, 
de imediato se comporte como um professor e defina e descreva 
Veneza para uma interlocutora extremamente dócil e em disponi
bilidade aparente para futuras lições: “Tudo me haveis de contar, 
não é assim?” .

O narrador parece se utilizar aí, aliás, de forma bastante efi
caz, da figura heróica da moça para sublinhar a necessidade de, 
por vezes, se darem lições nas histórias. É claro que, para isso, 
usa recurso bastante óbvio: o de ela não saber que Veneza é uma 
cidade. No entanto, a obviedade da ignorância da moça garante 
a aquiescência do leitor para a rápida aula do marinheiro. Caldre e 
Fião de certa forma supõe um público que saiba alguma coisa sobre 
Veneza. Não é essa a lição que pretende lhe dar em O corsário. 
Nem é o caso de se repetir a situação paradigmática, semelhante à 
de Júlio e do doutor W illiam  S . . . em Olaya e Júlio, de pessoa- 
da-terra a ser instruída pelo viajante durante todo o desenrolar da 
narrativa. Mas o narrador parece precisar da concordância do leitor 
com essa lição inicial e, mais tarde, com a necessidade de se ins
truir também o contrabandista Filipe, pai de Maria, para que possa 
a própria narrativa, assumindo papel didático, ensinar ao seu leitor 
como teriam se passado as coisas na Revolução Farroupilha.

E, esperteza a mais, não é sempre pela voz interessada de 
Manoel da Cunha que se fala dela, por vezes se interpõem reticên
cias às suas explicações, para logo em seguida seu aluno potencial, 
Filipe, repetir, como coisa sua, o que lhe teriam acabado de relatar. 
Dessa forma, o narrador convida seu aprendiz de fato, o leitor, a 
aquiescência semelhante. E o “tudo me haveis de contar, não é 
assim?”, de Maria, a que se acrescentaria o “ainda hoje ignoro os 
fins de Bento Gonçalves, as antecedências da revolução, e os fatos 
praticados pelo capitão José Gomes; tantas cousas.. . ”,98 de Filipe, 
parecem funcionar como figurações ideais de um leitor-aprendiz a 
que se dirige essa primeira prosa de ficção brasileira.

Figurações apenas ideais, porque não é com demasiada segu
rança que esses contos, novelas e romances dos anos 30 e 40 esbo
çam o próprio público. A comunicação é decididamente incerta. 
A todo momento, em especial nos textos longos, se volta ao já dito,



resume-se a história, pergunta-se, direta ou indiretamente, ao leitor 
se ele se recorda de tal ou qual fato ou personagem. Como Plancher 
que, de um número para outro de seu O Espelho Diamantino, mo
difica os traços de seu interlocutor, também os ficcionistas ora 
supõem —  o que é bem menos freqüente — falar para um igual, 
ora, enciclopédias de pequena extensão, se põem a dar lições.

Exemplar, de tal flutuação, é o modo como o narrador do 
conto “Os três desejos”, de Firmino Rodrigues da Silva, publicado 
em O Cronista, se dirige a princípio a um “amigo leitor” que supõe 
“viajado”, conhecedor das técnicas habituais de um romancista. 
Chega mesmo, certa feita, a se desculpar com ele pela descrição 
“crua” da protagonista Maria, que, a seu ver, “nada tinha de for
mosa, nem de engraçada”. “Era até, se me permitis uma expressão 
que nunca empregam os romancistas que descrevem suas heroínas, 
era feia, solenemente feia”,99 arremata. E, se crê que o “amigo lei
tor” sabe como escrevem os romancistas, imagina também que 
conheça de cor o cenário europeu:

Talvez, leitor fluminense, vós que sabeis mais do que vai por 
Londres, do que de vossa terra, não compreendais à justa o que 
vem a ser um tropeiro, pois eu vos explico: —  é um homem natu
ral do país que se incumbe de um lote de bestas, que as trata e 
afaga, que lhes conhece as bondades e as mazelas, que se faz enten
dido delas, chamando-as cada uma por apropriado apelido [ . . .  ].100

Mas a atitude respeitosa tem fundo falso, como se vê nessa 
descrição do tropeiro. Até mesmo esse leitor habituado aos roman
ces e ao noticiário europeu, no que diz respeito às “coisas da terra”, 
também precisaria de explicações. E, no caso de “Os três desejos” , 
o próprio narrador assume a função de instrutor,101 de guia pelo 
“território da nacionalidade”.

A hesitação com relação ao público não se explica unicamen
te, é claro, pelo fato de ainda se estar ensaiando uma prosa de 
ficção no Brasil. Nem pela falta de instrução da população em geral. 
No conto de Firmino Rodrigues da Silva não parece pairar qual
quer dúvida de que é para um público letrado o suficiente para 
conhecer o noticiário estrangeiro, e dividido entre o saber europeu 
e a ignorância do Brasil, que se escreve. Mesmo aí, no entanto,



persiste a dificuldade de retratá-lo, de dar-lhe contornos mais exa
tos. Hesitação para a qual contribuíra provavelmente, mais uma 
vez, a leitura dos relatos dos viajantes que passaram pelo Brasil 
então.

Alguém como Maria Graham, por exemplo, que não foi pro
priamente uma visitante ocasional, menciona, no seu diário de via
gem, poucas residências com bibliotecas particulares de monta. 
Como a de José Bonifácio de Andrada e Silva, sobre a qual co
menta:

Sua biblioteca estava bem provida de livros em todas as línguas. 
A coleção de química e de mineração é particularmente extensa e 
rica em autores suecos e alemães. Estes são realmente assuntos de 
peculiar interesse para o Brasil e foram naturalmente de primeira 
plana para ele. Mas seu encanto é a literatura clássica.102

Outra coleção pessoal a que tem acesso graças a d. Carlota de 
Carvalho e Melo, que se tornara sua amiga particular, é a do con
selheiro Luís José de Carvalho e Melo, que não chega propriamente 
a empolgá-la. “Como ele é juiz, naturalmente a maior parte é de 
direito”, registra, “mas também há história e literatura geral, prin
cipalmente francesa, e alguns livros ingleses.” 103 Quanto às biblio
tecas e livrarias fora do Rio de Janeiro, seu comentário sobre 
Olinda é exemplar: “O colégio e a biblioteca de Olinda estão em 
decadência. Não há um só livreiro em Pernambuco e a população 
de suas diversas freguesias sobe a 70 mil almas!”.104 Quanto às 
bibliotecas públicas do Rio, se nada pode dizer de mais detalhado 
sobre a do Mosteiro de São Bento — “aí, dizem, há uma boa bi
blioteca, mas não acessível às mulheres” — ,105 não poupa elogios 
à Biblioteca Imperial, como os que se acham entre as anotações 
referentes ao dia 23 de setembro de 1823 no seu diário:

[ . . . ]  tanto ontem quanto hoje, fui à biblioteca, onde um pequeno 
gabinete agradável e fresco me foi destinado; qualquer livro que 
peço me é ali trazido, e ali tenho pena, tinta e papel à mão para 
tomar notas. Isto é uma gentileza e uma atenção a uma mulher, e 
estrangeira, para a qual não estava preparada.106

E, bem de acordo com a perspectiva minuciosa, o gosto pelo 
detalhamento, o interesse meio de míope mesmo pelo aparentemen



te sem importância, que pautam as suas — muitas vezes belas — 
notas de viagem, Maria Graham passa em revista, com olho crítico, 
o acervo da biblioteca:

A maior parte dos livros é de teologia e direito. Há uma boa cole
ção de história eclesiástica e, especialmente, todas as narrativas 
dos jesuítas acerca da América do Sul. Não faltam História Geral 
e Civil e há boas edições dos clássicos. Há alguns belos trabalhos 
de História Natural; mas exceto esses, nada de moderno; raros 
livros foram comprados desde sessenta anos. Mas uma importante 
contribuição foi trazida ao estabelecimento com a compra da 
biblioteca do conde da Barca, na qual há alguns trabalhos mo
dernos dos mais valiosos e uma lindíssima coleção de impressos 
topográficos de todas as partes do mundo.107

Sua avaliação no geral favorável — excluída a bibliografia 
mais moderna então — não só no que se refere ao acervo, como 
aos gabinetes de leitura da Biblioteca Imperial seria corroborada 
pelo testemunho da maioria dos demais visitantes do Brasil do 
século XIX. Veja-se o que diz Daniel Kidder, que viveu no país de 
1837 a 1840, sobre o estabelecimento:

Pinturas de eras remotas e gravuras em molduras antigas adornam 
as paredes. Subindo-se por um lance de escada larga, vai-se ter à 
Sala de Leitura. De um extremo a outro vêem-se mesas forradas 
com pano sobre as quais se acham dispostos materiais para escre
ver e estantes para suster o s  volumes pesados. As prateleiras que 
se elevam desde o soalho até o teto, estão atulhadas de livros de 
todas as épocas e em todas as línguas. Pode-se pedir qualquer 
volume da biblioteca, sentar-se à mesa e ler ou tomar apontamen
tos à vontade. Encontram-se também aí jornais e várias revistas 
européias. Apesar de todos esses atrativos nunca vimos o salão 
cheio; ao contrário, freqüentemente vimo-lo vazio.108

A descrição de Kidder trabalha com eficiência a dissimetria 
entre o excesso de estantes, prateleiras e volumes, o bom atendi
mento ao visitante, e a imagem do salão de leitura freqüentemente 
vazio. O que deixa, no final do relato, a sensação de inutilidade 
de todos os esforços para adornar as paredes, sustentar os livros 
pesados, abrigar a grande quantidade de material de leitura, a im
pressão de que a Biblioteca Imperial seria paisagem inútil, desértica. 
Outros autores de relatos, porém, como Ferdinand Denis e Robert



Walsh, chamam a atenção para uma grande quantidade de freqüen
tadores. “Todas as folhas periódicas, impressas no Rio de Janeiro 
e nas províncias, são enviadas à biblioteca, cada manhã” assinala 
Denis em Brasil, “o que, como bem se pode pensar, não contribui 
pouco para reunir, cada dia, neste estabelecimento, uma grande 
quantidade de leitores pertencentes a todas as classes e a todas as 
cores.” 109

O comentário de Walsh, se bem que sugira um “crescente 
gosto pela leitura”,110 vai na mesma linha. E atribui, em grande 
parte, aos periódicos a afluência de leitores. O que não deixa de 
ser corroborado também pela própria forma de circulação desses 
primeiros contos, novelas e romances brasileiros, publicados nas 
folhas recreativas e nos “Apêndices” e “Folhetins” de jornais ou, 
mais tarde, como folhetos impressos à parte pelas tipografias das 
folhas que os divulgaram inicialmente. Ou, indício de fato bastante 
significativo, pelo crescimento da circulação dos principais perió
dicos da corte. Como ocorre, por exemplo, com o Jornal do Com- 
mercio — o primeiro a publicar um romance-folhetim (O capitão 
Paulo, de Dumas, em 1838) no Brasil e no qual saiu impressa 
grande leva dessas primeiras novelas brasileiras. E que de 1827 a 
meados da década de 1840, segundo informa Laurence Hallewell 
em O livro no Brasil,111 teria passado de quatrocentos para 4 mil 
exemplares diários.

No mesmo período o americano Thomas Ewbank registrava: 
“Diz-se que é pequeno o interesse pela literatura nacional” .112 Mais 
apocalíptico, Kidder chamava a atenção para a influência, na sua 
opinião perniciosa, dos folhetins e da literatura francesa em geral: 
“ [ . . . ]  as empresas editoras se vêem sobrecarregadas de traduções, 
com exclusão quase absoluta de trabalhos originais”.113 “Qualquer 
novela barata dos folhetins parisienses precisa ser traduzida para 
surgir em forma de livro em Lisboa e no Rio de Janeiro”, lamenta, 
“e tão grande é o número dos que se entregam a essa leitura inútil 
e não raro prejudicial, que ninguém procura pelos trabalhos origi
nais e substanciosos.” 114 Não é o caso, porém, de imaginar essa 
primeira prosa de ficção brasileira fixando o próprio contorno em 
oposição aos periódicos. Isso seria de todo impossível. Porque é 
nas “Miscelâneas”, nos “Folhetins” e “Apêndices”, ou nas “Folhas



Recreativas”, ao lado dos folhetins-romance e histórias (seriadas ou 
não) estrangeiras, que os autores locais ensaiam uma forma própria 
de escrita ficcional.

Por isso, não é tão doloroso para um Justiniano José da Rocha 
ou um Paula Brito perceber a difícil delimitação entre o que é 
apenas versão literal e o que é adaptação, diferença, nas próprias 
novelas ou nos folhetins que traduzem para os jornais, mesmo num 
momento em que parecia tão crucial a afirmação de originalidade 
autoral e singularidades nacionais. Mas é como um diálogo (mais 
ou menos) estreito, porém inevitável com o jornal, o romance e os 
folhetins estrangeiros, que parecem compreender a atividade literá
ria possível no país à época. “Não compusemos, não traduzimos, 
nem abreviamos um romance” , diz Paula Brito em 31 de julho de 
1839, antes de o Jornal do Commercio iniciar a publicação de 
O pontífice e os carbonários. “ E todavia compusemos, traduzimos 
e abreviamos um romance” , acrescenta, “queremos dizer, o fundo 
da presente composição não é nosso, e muitas de suas páginas são 
literalmente traduzidas, porém algumas idéias são nossas.” 115

É sobre divisão semelhante entre o dever ser original, a viagem 
ao nacional, e o descarte impossível de tais modelos, do recurso 
constante à tradução, à viagem mimética ao folhetim francês, à 
novela estrangeira, que comenta Justiniano José da Rocha, em 27 
de março do mesmo ano, em nota prévia a A paixão dos diamantes: 
“Será traduzida, será imitada, será original a novela que vos ofe
reço, leitor benévolo? Nem eu mesmo que a fiz vô-lo posso dizer” .116 
Aliás, ele diz bem pouco sobre o texto que lhe fornece a história 
e trechos inteiros de sua novela. Refere-se a uma “obra em dois 
volumes, e em francês, que se ocupa com os mesmos fatos”, regis
tra a apropriação (“eu a li, segui seus desenvolvimentos, tendo o 
cuidado de reduzi-los aos limites de apêndices”), mas parece igno
rar ou esconder a autoria de Hoffmann, assim como motivações 
diversas dos “limites dos apêndices” para alterações e substituições 
na novela alemã.

Não se deve a limitações de espaço no jornal, a opção, por 
exemplo, por um final melodramático diverso do happy end de 
Hoffmann para o casal Olivier-Madelon. Nem o descarte da terrível 
história da marquesa de Brinvilliers, contada em detalhes na novela



alemã e mencionada apenas de passagem no primeiro folhetim da 
versão de Justiniano José da Rocha. Alteração bastante significa
tiva é o início de A paixão dos diamantes com descrição do cenário 
parisiense em que se desenrola a história de mlle. Scudéry e Car- 
dillac, descrição que em Fräulein von Scudéry só apareceria no 
segundo capítulo. Isso indica a importância do cenário, da descri
ção, na versão local, enquanto em Hoffmann o interesse central é 
pela ação, pelo efeito de mistério e suspense. O que a insistência 
de um desconhecido em entrar na casa de Scudéry tarde da noite 
e armado de punhal, logo no primeiro capítulo, só tende a inten
sificar.

Interesse pelo efeito que marcaria tanto a novela alemã quanto 
sua recriação em folhetins no Jornal do Commercio. E não apenas 
ela. Mas ainda as observações de Paula Brito sobre O pontífice e 
os carbonários. Tanto no seu caso, quanto no de Justiniano José 
da Rocha, alvo idêntico. “Uma coisa só tive em vista: agradar-vos”, 
avisa Justiniano José da Rocha aos leitores do Jornal do Commercio. 
“O que ele quer é que o deleitem”, afirma Paula Brito, colocando-se 
igualmente “nas mãos do público”.

Ora com jeito de instrutor escolar, ora, assim, próximo à ba
julação ou ao flerte, não parece mesmo fácil encontrar o tom ade
quado sobretudo quando se percebe tratar com um leitor-embuçado. 
Poucas bibliotecas particulares dignas de nota, algumas bibliotecas 
circulantes e gabinetes de leitura117 em geral de uso exclusivo de 
estrangeiros, o salão da Biblioteca Imperial cheio, mas sobretudo 
para a consulta aos periódicos, a anotação seca e sagaz de Maria 
Graham — “a quota de leitura de livros é escassa” — ,11S não é 
fácil seguir-lhe o rastro. Ao contrário do que acontece com mlle. 
Scudéry, personagem-detetive119 para a qual parecem se encaminhar 
naturalmente bilhetes ameaçadores e pistas as mais diversas, esse 
“primeiro leitor” de ficção no Brasil parece ter apagado a própria 
pista.

Nenhum bilhete, poucos dados. Poucos traços para que se 
possa esboçar-lhe um perfil. Talvez um “perfil de mulher”, como 
sugere Antonio Candido. Talvez outro literato. Um leitor à imagem 
e semelhança de quem escreve. Ou não. Talvez um freqüentador 
da dúzia de livrarias em atividade na corte entre os anos de 1842



e 1850, talvez subscritor de algum livro ou folheto anunciado nas 
folhas, talvez capaz de arrematar alguns livros nos muitos leilões 120 
anunciados na imprensa brasileira do século passado. Talvez alguém 
semelhante ao senhor Bastos, vizinho de Daniel Kidder no Enge
nho Velho, que “gostava de leituras, mas os livros que possuía 
estavam de tal forma atacados pelas baratas e por outros insetos, 
que jamais pensava em aumentar-lhes o número” e, mesmo “ávido 
por notícias”, não comprava nem jornais, preferindo “ tomá-los por 
empréstimo”.121

A ESCUTA

Difícil identificação que talvez explique o interesse de alguns 
desses primeiros românticos brasileiros pelas cenas de leitura. Al
gumas casuais, distraídas. Como a de O calouro namorado, romance 
de Firmino Coelho do Amaral, que teve apenas os seus três capí
tulos iniciais impressos no periódico baiano O Ateneu em abril de 
1849. O leitor? Carlos, “um rapaz (que tendo um livro entre as 
mãos, estava assentado à janela da sala de jantar do terceiro andar 
de um sobrado na rua da Laranjeira)” .122 E é mesmo como algo 
ocasional, semelhante às baforadas de charuto de seu amigo Alfre
do, que se fala aí em leitura. Tinha um livro nas mãos como podia 
ter um cigarro. E prefere observar um calouro da vizinhança a lê-lo. 
Mas há cenas mais dramáticas de leitura. Desta vez, leitura indivi
dual e identificação apaixonada com o que se lê. A personagem é 
Maria, em O aniversário de d. Miguel em 1828, de Pereira da Silva, 
desesperadam ente saudosa do exilado Frederico:

Sobre a mesa estava aberto o livro dos Lusíadas na página a mais 
terna e melancólica. O autor, distante da pátria, chorava por d. 
Catarina de Ataíde, que tanto amara, e por amor de quem sofrera 
o exílio, e como que desesperado do seu destino, escrevia os se
guintes versos:

Terra em que pôr os pés me falecia 
Ar para respirar se me negava.. .
Os trabalhos me vão levando ao rio 
Do negro esquecimento e eterno so n o .. .

Como se tornavam idênticos os destinos de am bos!123



Aí, a leitura, se não chega a ser possível substituta para um 
charuto, é pretexto para uma citação literária, de um lado, e lamú
ria nostálgica, de outro. No caso de Carlos, leitor distraído, ocasio
nal; no de Maria, leitura sentimental, projetiva. Não é bem em 
Os lusíadas que pensa, mas na sua própria história amorosa que vê 
estampada no que lê.

Um serão na casa de Paulo, em Tardes de um pintor, mesmo 
deslocado para o século x v n i, indica forma corrente na primeira 
metade do século x ix  — como lembra Alencar em “Como e por 
que sou romancista” — de contato com livros, folhetos e periódicos: 
a leitura em família, em voz alta, por alguém capaz de manter o 
interesse dos demais, como parece ser o caso de Juliano na noite 
em questão:

De um lado da mesa um mancebo lê um dos volumes das Décadas 
de Barros. Defronte um ancião, recostado sobre a mesa, presta à 
leitura a mais interessante atenção. No canapé uma jovem e bela 
senhora dá igual atenção à leitura do mancebo, e entretanto en- 
tretém-se bordando um branco lenço de mui fina cambraia [ . . .  ].124

É perceptível entre este serão do Setecentos, a leitura em 1828 
com a cabeça no apaixonado Frederico e não no livro, e o livro 
fechado e substituído pela observação da vizinhança nos anos 40, 
um crescendo de desatenção. O que parece dizer bem das hesita
ções com relação ao seu público potencial por parte desses escri
tores das décadas de 30 e 40. Daí essas seguidas tentativas de 
figurá-lo, em sintonia com os muitos momentos em que se toma 
diretamente como interlocutor um “ leitor amigo”, um “leitor bené
volo” qualquer. De todo modo, alguma coisa se repete nas três 
situações de leitura. Algo também lembrado por Machado de Assis 
e pelo esperto prospecto de lançamento dos Museo Universal: a 
leitura sedentária; o grupo familiar na sala; Maria diante da mesa, 
no quarto; Carlos recostado à janela de um sobrado. “ Julgue-o quem 
não pode experimentá-lo”, lembrava Machado. Daí esse leitor-entre- 
quatro-paredes optar por histórias de viagens. E os livros em questão 
serem justamente Os lusíadas e Décadas. Quanto a Carlos, livro 
fechado porque talvez insuficientemente aventuresco. Ou, motivo



mais provável, o mote tirado de Maria Graham: "a leitura de livros 
é escassa”. Mesmo que os autores se divirtam em figurá-la.

Sobre esse volume fechado, porém, talvez fosse o caso de 
lembrar o início de Tardes de um pintor e a sugestão do primeiro 
narrador da história sobre como o seu futuro escritor deveria se 
comportar ao transportá-la para as páginas de um livro:

—  Então, meu menino, gosta muito de ouvir histórias?
—  Sou até maníaco.
—  Pois eu lha contarei com uma condição.
—  E qual condição?
—  Que quando o senhor for homem a escreva, e a faça pu

blicar.
—  Isto é se eu souber escrever para o público.
—  Tem em suas mãos remédios para saber.
—  Como assim?
— Muito bem: estude pouco, leia menos, e escreva muito.125

Há nítida chave biográfica em tal conselho. O fato de Tei
xeira e Sousa ter deixado a escola aos treze anos para trabalhar 
como carpinteiro, já que sua família estava inteiramente sem re
cursos. Conselho irônico-compensatório: a formação superior, ca
racterística dos escritores brasileiros seus contemporâneos vira des
vantagem e seus estudos incompletos condição necessária para 
“escrever para o público”. Talvez seja possível, no entanto, com
preensão menos biográfica do “estude pouco, leia menos, escreva 
muito” dito ao menino. Desse “ livro fechado”. O que se sugere, 
nas Tardes de um pintor, como condição para cumprir bem o papel 
de narrador? Uma escuta fiel e boa memória para transcrever o 
que lhe fosse contado. É como se, diante da dificuldade de estabe
lecer laços seguros com esse leitor-embuçado, o narrador desistisse 
subitamente de viajar para distraí-lo. E passasse a se imaginar todo- 
ouvidos. Em contato constante não com quem, em alguma sala ou 
gabinete, o lê, mas com vozes que colhe ao léu, com uma espécie 
de espírito épico que supõe capaz de ecoar em sua prosa. Imagem 
que não é exclusiva de Teixeira e Sousa, com seu narrador que 
ouve, sem cessar, um outro e o repete em manuscrito.

Também em contos como “Amores de uma criatura sem den
tes” (1850), do padre Mariano de S. Rosa de Lima, ou “Cena da



vida baiana” (1846), de Ambrozio Ronzi, narrar parece tomar-se 
sinônimo de ouvir. E ouvir em segredo e ao acaso. “Eu por detrás 
de uma rótula ouvi”,126 “Apliquei por curiosidade o ouvido a uma 
portinha”,127 “Era inquestionavelmente eu o que o ouvia com mais 
atenção, e interesse, e apenas chegava a minha casa escrevia tudo 
quanto ao pintor havia ouvido” :128 assim se definem respectivamen
te os narradores de “Cena da vida baiana”, “Amores de uma cria
tura sem dentes” e Tardes de um pintor. Narradores que se desejam 
estáticos. E inteiramente lá. Atrás da janela, do outro lado da porta, 
de frente para o pintor. A escuta apenas. Como o menino que deixa 
a beira da praia e passa exclusivamente a ouvir histórias na casa 
do pintor.

Narradores que se desejam em posição simetricamente oposta 
à do viajante. Numa espécie de porto seguro antes do romance, 
antes do mascaramento do leitor. Regresso a algum momento ori
ginal, puro, fora do tempo. Como se fosse possível “estar de 
todo” . Como se fosse possível a figuração épica quando “origem”, 
“nacionalidade”, “espírito do povo” são só meta, coisa a se fundar 
incessantemente. Mas que se diz logo ali. Como esse narrador de 
ficção que se diz só-escuta. Mas já é imagem. E se forma à sombra 
de impressoras e periódicos. Em papel jornal. Sem repouso, mas 
em diálogo com um leitor sedentário, em recinto defeso. Leitor em 
repouso, narrador em trânsito. Sem mapa, mas obrigado a cons- 
truí-lo minuciosamente enquanto passa. E aprende com peregrinos, 
aventureiros e naturalistas a ciência da viagem.

A CIÊNCIA DA VIAGEM

O SUJEITO E A PAISAGEM

Talvez a mais bela dentre as inúmeras descrições de paisagens 
espalhadas ao longo do diário de viagem de Maria Graham não 
tome por modelo vistas e panoramas brasileiros. E se localize bem 
antes de sua chegada. No exato momento em que, tendo passado 
por Porto Santo e pelas ilhas Desertas, o navio ancora em frente 
ao Funchal. Observa, então, as casas, o cume da montanha, as



torres brancas da Nossa Senhora do Monte, gente que, da praia e 
dos navios próximos, cantava a “Ave Maria”, e um pôr-do-sol que 
parecia tomar o local especialmente bonito àquela hora. Mas não 
é bem o que se apresenta aos seus olhos que mais chama a atenção 
de Maria Graham. Ou torna essa descrição particularmente curiosa. 
O que de fato a impressiona no Funchal é a pouca emoção com 
que revê a primeira terra estrangeira por que passara e lugares que, 
doze anos antes, tinham lhe provocado tanta curiosidade e alegria.

Reconhece a paisagem e percebe o seu interesse, é claro. Mas 
é como se de algum modo algo não estivesse lá. “A sensação de 
que houvera uma mudança”, anota Maria Graham, “seja na paisa
gem, seja em mim, foi tão forte que corri à cabine e procurei um 
esboço que desenhara em 1809.” 129 A comparação apenas referenda 
o que parecera perceber desde a chegada. A paisagem estava lá, 
inteira, bela, como há doze anos. A “sensação de não estar de todo” 
era apenas sua. A mudança se operara, portanto, noutra paisagem. 
De contornos íntimos. Mas que parece se desenhar sobre esta, do 
Funchal em 1821. E, sem qualquer esboço antigo que lhe sirva de 
guia, a personagem-em-trânsito volta-se para si mesma — “ Seriam 
por acaso, os poucos anos acrescidos à minha idade os responsáveis 
pela mudança?” — ,130 sugerindo-se, já nessa primeira parada, o 
movimento auto-reflexivo que singulariza o diário de Maria Graham. 
E o distingue dos demais relatos de viagem referentes ao Brasil da 
primeira metade do século xix, em geral narrados de acordo com 
o ponto de vista fixo, seguro, do observador que procura olhar 
apenas para o que se apresenta à vista e o que interessa à “História 
Natural”, para paisagens singulares e intransferíveis, mas, de prefe
rência, pouco pessoais ou capazes de fazê-lo voltar-se criticamente 
para si mesmo, os próprios instrumentos e modos-de-ver.

E, se o interesse pela observação e uma certa atemporalização 
da paisagem — o Funchal está lá, idêntico, sua observadora é que 
mudou — , além da indescartável sensação de não pertencer — 
“Estrangeira, só, doente”,131 define-se por diversas vezes assim, so
bretudo nas notas referentes ao ano de 1823 — que parece acom
panhar qualquer viajante em terras estranhas, aproximam essas 
anotações de Maria Graham de outras viagens ao Brasil contem



porâneas às suas, a reflexão sobre o sujeito do diário decididamente 
as afasta.

Como também as afasta o fato de a inglesa ter viajado apenas 
para acompanhar o marido num navio-escola britânico. Nenhum 
projeto ilustrado especial a movia, como a Spix, Martius, 
Langsdorff, Maximiliano de Wied Neuwied, Eschwege ou Saint- 
Hilaire. Observava flores, árvores, montes, paisagens, mas sem qual
quer sistema ou desejo de classificação em mente. Ao contrário dos 
paisagistas e naturalistas em trânsito pelo país à época. Anotava 
meio ao léu o que a interessava nos tipos humanos, nas festas e nas 
ruas que percorria. Lia o que encontrava na Biblioteca Imperial, 
andava a pé ou a cavalo nas cercanias de suas diversas residências. 
Registrava a seu modo o país. E se escrevia e desenhava não obede
cia às normas de qualquer Academia Científica.

Ao contrário do que diz o príncipe de Wied Neuwied na intro
dução à sua Viagem ao Brasil. . . — “ouso esperar que os estudiosos 
de História Natural, de Geografia, dos hábitos e costumes de cada 
povo, encontrarão nas minhas informações contribuição não total
mente despida de importância” —,132 talvez não tenham sido bem 
esses os interlocutores de Maria Graham no processo de escrita do 
seu diário. É sobretudo com a lírica romântica que ela parece dia
logar — na justaposição de temporalidades e paisagens interiores 
distintas, mas despertas por uma paisagem natural idêntica — ao 
descrever a chegada ao Funchal. Sobretudo com poemas como 
“Home at Grasmere”, de Wordsworth (escrito entre 1799 e 1806 
e publicado em parte em 1814 no “Prospectus” para The Recluse, em 
“Excursion”), em que um eu lírico recorda sua visão, quando jovem, 
do vale de Grasmere — “[...]but the hour,/ One of a golden summer 
holiday,/ He well remembers, though the year be gone” —,133 ou 
como a décima quarta das Premières meditations poétiques (1820), de 
Lamartine, sobre “Le lac de B. . .”, em que o sujeito solitário, diante 
do lago e de uma paisagem de grutas e rochedos, idêntica à que visi
tara antes com a amada, lamenta a passagem irreversível do tempo, 
com suas perdas e o desejo de retornos impossíveis a momentos pas
sados: “Eh quoün’en pourrons-noux fixer au moins la trace?/ 
Quoi! passés pour jamais! quoi! tout entiers perdus!/Ce temps qui les



donna, ce temps qui Ies efface,/Ne nous le rendra plus!” .1* Mesmo 
quando há traços, como o esboço de Maria Graham, em vez de 
retornos, o que se tem mesmo é um registro de perda. E transfor
mação operada noutra paisagem. No próprio sujeito que tentara 
preservá-la e a si mesmo da ação corrosiva do tempo.

Não é, pois, o relato "científico” o modelo do diário de Maria 
Graham. Cita Humboldt, é verdade. Mas ao lado de Purchas e Ma
dame de Stael. E de Defoe e Bunyan, para cujas “viagens ficcionais” 
reivindica, aliás, caráter de “verdade”, já que se fixariam “na inteli
gência” como tal. Daí a pergunta, em meio às anotações referentes 
ao dia 9 de dezembro de 1821, escritas ainda no navio: “as cami
nhadas ao léu de Cristiane e Mercy, ou os sofrimentos do náufrago 
marinheiro, não serão verdades, no sentido exato da palavra?”.135 
Pergunta, que, brincando com as oposições entre viagens reais e fa
bulosas e entre verdadeiro e falso —  tão caras aos narradores de 
expedições naturalistas, que reafirmavam, por meio delas, a própria 
credibilidade — , a afasta ainda mais do tipo de relato que serviria 
de modelo e interlocutor preferencial à prosa e ao narrador de ficção 
que se constituiriam no país nos anos 30-40 do século passado.

O convite à auto-reflexão e o elogio às viagens imaginárias, 
embutidos no Diário de uma viagem ao Brasil, de Maria Graham, 
ficariam, portanto, meio sem resposta. Os rumos da prosa de ficção 
e do Romantismo brasileiros seriam predominantemente outros. So
bre o desinteresse, da parte dos primeiros românticos locais, pela 
auto-reflexão e por uma compreensão da paisagem como moldada 
também a partir da imaginação, comenta Luiz Costa Lima em 
O controle do imaginário:

No caso europeu, tanto o romantismo que manteve o otimismo no 
progresso da fraternidade e da igualdade, quanto o que cedo 
refluiu para o ideal de autonomia da arte, manteve o seu caráter 
de rebeldia contra a sociedade instituída. Sua ida à natureza era 
pois um estímulo à auto-reflexão libertadora. No Brasil, isso 
seria inimaginável, desde logo porque a primeira geração român
tica, a dos Gonçalves de Magalhães e Porto-Alegre, contava com o 
estímulo imperial. [ . . . ]  Sem a luta contra a sociedade instituída, 
o próprio contato com a natureza teria de assumir outro rumo, 
não o de estimular a auto-reflexão, mas o de desenvolver o êxtase 
ante sua selvagem maravilha.13*



Não que Maria Graham não louve os “encantos da natureza” 
local. Nem, por outro lado, que os viajantes ilustrados não sintam 
também, por vezes, um certo desconforto diante dessa Natureza que 
observam, classificam, colecionam. Ou, ainda, que haja apenas puro 
êxtase na relação do narrador dessa primeira ficção brasileira com 
os cenários naturais que constrói, ou integração plena dos persona
gens e da trama novelesca a tais quadros, traçados muitas vezes 
segundo as descrições, pranchas e estampas dos relatos-de-viagem da 
primeira metade do século passado. Ou que a poesia romântica bra
sileira não apresente alguns belos jogos reflexivos centrados ora num 
diálogo próximo ao religioso com a Natureza, como em “O mar” , 
de Gonçalves Dias; ora numa irônica prosaização da paisagem, como 
em Álvares de Azevedo; ora numa incorporação do trânsito, do 
movimento, à voz lírica, como em O guesa, de Sousândrade.

Mas, de volta à paisagem subjetiva do diário da inglesa-em- 
trânsito, não dá para ignorar que também nos relatos de naturalistas 
o sujeito, por diversas vezes, volta-se para o próprio desânimo e 
deslocamento nas regiões que percorre. Como nas narrativas de um 
Saint-Hilaire, por exemplo.

Aí o viajante aparece muitas vezes em estado de profundo 
desalento. Como durante as caminhadas pelo sertão mineiro, sem 
ter com quem conversar, sem o aparecimento de qualquer objeto 
novo. “Quanto mais caminhava, mais ficava aborrecido com a vista 
dessas árvores despojadas de verdura e maiores saudades sentia das 
flores, dos insetos e do canto dos pássaros”,137 lamenta. E confessa: 
“ [ . . . ]  acabei por me sentir desesperar de tédio, e não pude deixar 
de amaldiçoar as viagens” .138 E não é só o sertão que o deixa assim. 
Mesmo as florestas podem entediar, como avisa a eventuais natura
listas incautos: “A vista de uma mata virgem o transportaria, a 
princípio, de admiração; mas se fosse obrigado a passar vinte dias 
em uma floresta, amaldiçoaria essas árvores gigantescas”.139

Calor irritante, poeira, sede, de um lado; silêncio, vegetação 
cerrada, uniformidade, de outro: não faltam registros de descon
forto e irritação nas “viagens” de Saint-Hilaire. Mas, se chega até 
a maldizê-las, em nenhum momento duvida do valor de seu projeto 
inicial: o estudo dos produtos vegetais e outros aspectos das regiões



brasileiras. Projeto que o impele às anotações e pesquisas diárias 
mesmo nessas ocasiões em que se sente francamente prostrado por 
tédio, cansaço ou falta de interlocutores. “ O gosto pela história 
natural faz nascer o de viajar”,140 explica. “Após ter estudado os 
objetos que o rodeiam, o observador sente a necessidade de exami
nar outros.” 141 Daí as expedições. E cada vez a regiões mais lon
gínquas, que, mesmo sob as condições mais adversas ou entediantes, 
são observadas atentamente. Mas sempre como objetos de estudo, 
não de estímulo à auto-reflexão ou ao êxtase.

Aliás, se, porventura, os exploradores se deixam algumas vezes 
levar por um local especialmente agradável, algo parece interferir 
de imediato — um ruído, um perigo, um espécime novo qualquer — 
e remetê-los à sua atividade princeps. Ao seu posto científico de 
observação. A esse respeito é significativa a narração de um mo
mento de repouso e convite à meditação diante do céu tropical de 
Juazeiro na Viagem pelo Brasil, de Spix e Martius:

A situação solitária do lugarejo, de poucos habitantes, prestava-se 
perfeitamente para infundir em nós, viandantes de passagem, as 
mais benéficas sensações de sossego confortável como só muito 
raro nos acontecia. Nessa disposição de espírito volvíamos com
placentes o olhar, durante as longas noites, para as estrelas do 
sul, que cintilavam com extraordinário esplendor no céu sem 
nuvens. [ . . .  ] Mais do que o esplendor daqueles sóis, porém, im
pressionou a minha alma a negrura dos espaços celestes sem 
estrelas, nos quais o olhar errante se perde no meio das cintilações 
de milhões de mundos no pólo austral. Diante deles, que são como 
pórticos de um segundo firmamento inacessível aos sentidos huma
nos, figura muda do infinito, o espírito se detém fremente, ao 
pressentir a eternidade.142

Reflexão logo interrompida, porém, pelo ruído mais prosaico pos
sível — o dos chocalhos das mulas, que funciona como aviso para 
que retomem à observação interessada, classificatória, ao moto-con- 
tínuo da expedição, e deixem de lado digressões “metafísicas” :

A vida do homem deleita-se com as mais variadas mudanças de 
sentimento, pois que, quando nos entregamos, numa daquelas noi
tes tranqüilas, às mais sublimes sensações, retiniram repentina
mente chocalhos de mulas que chegavam, e o arrieiro Miguel



apareceu com o resto da tropa, que havíamos deixado em Vila 
Nova. Tratamos, então, de empacotar o nosso telescopio de 
Dollond, e de ativar os preparativos da viagem.143

A interrupção deixa perceber, no entanto, que o que parecia 
uma cena de meditação sobre o inacessível e a eternidade motivada 
pela visão de um céu estrelado num lugarejo vazio de um país estra
nho talvez não fosse apenas isso. Um comentário de passagem — 
“ tratamos de empacotar o nosso telescópio de Dollond” — sugere 
não a reflexão muda, solitária ou a conversão de uma paisagem 
vislumbrada sob determinadas condições de luz e tempo em súbita 
epifania para o sujeito que a contempla, mas uma observação conti
nuada, científica, com o auxílio do “ telescópio de Dollond”, bem 
dentro do espírito de exploração minuciosa do território que regia 
as viagens dos naturalistas.

Mesmo movidos por um ideal ilustrado de viagem semelhante 
ao que molda os percursos dos protagonistas dos romances de for
mação contemporâneos de tais expedições científicas, a relação entre 
sujeito e paisagem, personagem-em-trânsito e viagem é bem outra 
nesses relatos de naturalistas. A viagem, nos dois casos, é ocasião 
para o aprendizado. Um aprendizado via experiência, via contato 
direto com as coisas do mundo. Isto posto, há, no entanto, diferen
ças decisivas. E fundamentais igualmente para uma prosa de ficção 
cujo narrador se forma em diálogo com o desses relatos de viagens, 
como é o caso da brasileira.

A própria noção de aprendizado, nesses dois tipos de viagem, 
parece mudar. No Bildungsroman é o próprio sujeito que emerge 
no seu percurso, o sentimento do mundo sintoniza-se ao autoconhe- 
cimento, o aprendizado é sempre também de si mesmo. Assim como 
os deslocamentos no espaço, as paisagens por que se passa estão 
impregnadas de tempo, história. E o itinerário geográfico desses 
sujeitos-em-formação converte-se em geral numa espécie de inven
tário do tempo também.

Nos relatos de expedições com fins científicos, o narrador já 
parece iniciar o trajeto formado, com sólidos conhecimentos de 
ciências naturais que apenas testa e amplia diante de novos espéci
mes e terras desconhecidas. O aprendizado aí não é, pois, exata



mente de si mesmo, mas da própria capacidade de resistência e tra
balho mesmo em condições por vezes bastante adversas. Aliás, é um 
narrador que pouco se define quem costuma relatar tais expedições. 
Sabe-se de antemão o seu papel no grupo itinerante, mas é como 
uma espécie de voz impessoal e sempre em movimento que costuma 
se apresentar ao leitor. O que, numa narrativa como a de Neuwied 
sobre sua viagem ao Brasil, por exemplo, chega a chamar a atenção. 
O “eu” que narra quase se apaga e o narrador passa a se figurar, 
ora num plural impessoal — “ Nós, estrangeiros” — , ora numa ima
gem genérica, atemporal, a que chama apenas de “o viajante” .

Como se até à própria subjetividade colasse etiqueta classifi- 
catória semelhante às que atribui a tudo que vê. O viajante, o caça
dor, o tropeiro, a Bromelia, a Heliconia, o Psittacus coronatus, a 
Aranea avicular ia, a lista imensa submete o mundo às hierarquias, 
gêneros e famílias já conhecidos ou ainda em investigação pelo 
naturalista. E, mesmo quando alguma paisagem parece surpreendê-lo, 
observa-a atentamente, mas para em seguida iniciar capturas, coletas 
e listagens. Como acontece quando se aproxima da serra de Inoã:

O selvático espetáculo excedeu de muito tudo quanto a minha 
fantasia concebera até então sobre as grandes cenas da natureza.
[ . . .  ] Por toda a parte, as palmeiras e as magníficas árvores da 
região se entrelaçavam tanto com as trepadeiras, que era impossí
vel à vista penetrar aquela espécie de muralha verdejante. Todas 
elas, mesmo nos raminhos mais tênues, estavam cobertas de plan
tas carnosas, Epidentrum, Cactus, Bromelia, etc., muitas das quais 
com flores de tal beleza, que quem quer que as contemplasse pela 
primeira vez não poderia esconder a admiração.144

Justifica-se, é claro, o im pulso classificatório que m arca as
descrições. O próprio Neuwied explica que muitas vezes os prepara
dos para preservar os espécimes vegetais e animais coletados não 
os “preservavam” integralmente. E alterações sobretudo de cor eram 
freqüentes. Daí a necessidade de colorir tanto as descrições. Por 
outro lado, como a possibilidade de perda de algumas caixas, ou no 
Brasil ou na viagem para a Europa, não podia ser afastada, era 
preciso dar conta, em listas exaustivas, de tudo o que se via, para 
o caso de as descrições terem de substituir espécimes perdidos ou 
estragados. De posse da explicação prática, no entanto, não deixa



de parecer curioso o impulso classificatório mesmo diante de uma 
vista de largas dimensões, de um vale e uma floresta imensa.

É como se o olhar desse viajante naturalista de algum modo 
tentasse escapar às grandes extensões e, mesmo imerso nelas, visse 
apenas o miúdo, as espécies vegetais, pássaros e insetos já conheci
dos. Ou, ato contínuo, passasse a inscrever em futuros mapas os 
vales, lagoas, quedas-d’água e florestas por que passa. Como se 
diante de “muralha verdejante” que a vista não pode atravessar, 
restasse ao viajante figurá-la nos detalhes ou incorporá-la a cartas 
a serem ainda concluídas.

Paixão classificatória que teria alguns desdobramentos. Um 
imediato, que parece ser a interrupção quase brusca de quaisquer 
panoramas de maiores extensões pela descrição e listagem de pe
quenos espécimes e detalhes nas narrativas desses cientistas de passa
gem. Outro, também inscrito nessas narrativas de cunho em geral 
pragmático — descrever e coletar informações para estudiosos e 
Academias de Ciências — , mas voltado para seus eventuais leitores 
locais, é no sentido de, também eles, empreenderem tais descrições 
e listagens. Sobre isso há, aliás, comentário bastante direto da parte 
de Saint-Hilaire na Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais:

[ . . .  ] entre tantas plantas às quais se atribuem falsamente proprie
dades maravilhosas, algumas existem que realmente fornecem re
médios eficacíssimos. Se existisse no Brasil maior número de ho
mens instruídos, o governo desse país faria obra de grande utili
dade, nomeando em cada província uma comissão que se encar
regasse de submeter a exame minucioso todas as plantas de que 
se utilizam os colonos para aliviar seus males. Por esse meio 
poder-se-ia chegar a constituir, para os vegetais, uma matéria mé
dica brasileira, que elucidaria os colonos a respeito de remédios 
ineficazes ou perigosos, e ao mesmo tempo, daria a conhecer aos 
nacionais e estrangeiros grande número de plantas benéficas.145

E, à maneira de um doutor William S . . . ,  como o de Olaya e 
Júlio, já que “ trabalho de tal envergadura” seria coisa para longos 
anos, oferece aos leitores-aprendizes locais o seu Plantas usuais do 
Brasil como guia, como uma espécie de versão particular do Botânico 
sem mestre. Ou maneira de aprender Botânica sozinho, de Rousseau,



cujos leitores, mistos da pequena "Madelon” a que se dirigem essas 
cartas e do Júlio da novela publicada em 1830, devem adotar e 
aplicar pura e simplesmente a qualquer planta. Ê por meio dele 
que, segundo Saint-Hilaire, devem passar a classificar e compreender 
a própria vegetação. Convertida, aliás rapidamente, em peça de 
museu natural e figura de álbuns de botânica, em meio à paixão 
classificatória que norteou as viagens, os relatos e desenhos respon
sáveis pelo mapeamento e pela definição de uma paisagem quase 
que só-Natureza para o país no século passado.

E natureza meio atemporalizada, outro desdobramento dessas 
minuciosas classificações e listagens empreendidas por comissões 
científicas diversas. O que permite a um viajante reconhecer paisa
gens e plantas já descritas por outros e imaginá-las eternas. Como 
acontece com Spix e Martius ao visitarem a ilha Rasa:

Numa dessas ilhas, situada na entrada da barra e que se chama 
ilha Rasa, foi que Sir Joseph Banks, quando esteve no Rio de 
Janeiro a comitiva de Cook, descobriu a bela Moraea northiana 
(lírio-roxo), que, desde então, é ornamento de jardins europeus. 
Também o incansável Commerson fez colheitas botânicas nessas 
ilhas e na terra firme da vizinhança, quando Bougainville entrou 
no porto do Rio de Janeiro; pisávamos então um solo que se 
tornara clássico, pelos esforços de ambos esses naturalistas. O 
viajante gosta de identificar as suas sensações com as de seus 
predecessores; assim fomos surprendidos de modo muito agradá
vel, quando achamos nessas ilhas, no meio de bosques, a Moraea, 
e quando nas sebes fora da cidade avistamos os arbustos da Bou
gainvillea brasilienses de floração vermelha deslumbrante, com a 
qual Commerson imortalizou o nome de seu nobre comandante. 
A natureza conserva as suas criações sempre bem, apesar das 
vicissitudes do tempo, e elas sobrevivem a todos os monumentos 
da grandeza humana. Neste sentido é belo o costume na botânica 
de imortalizar o merecimento e o nome de ilustres pesquisadores 
pelas próprias flores sempre renovadas.146

É como se a chave das Ciências Naturais e o olhar interessado, 
classificatório, do viajante naturalista servissem de rede interpre
tativa superponível a qualquer paisagem. Rede atemporalizadora, 
positiva, definidora de singularidades botânicas, humanas e geográ
ficas locais, capaz de deter tanto o olhar auto-reflexivo, petrificado



por uma paisagem-só-prancha — que parece classificá-lo imediata
mente, também, como “aprendiz”, “brasileiro” — , quanto qualquer 
imagem-não-natural, não-territorializada, do país.

É curioso como, nesses relatos, o olhar que habitualmente se 
deseja imparcial, desapaixonado, à espera do que vier, do cientista 
e mesmo do viajante comum, se converte, desde o início das 
expedições, em observação interessada, com itinerário, objetivos e 
modos-de-ver sabidos de cor. Antes mesmo de se chegar ao destino, 
antes de se iniciarem as caçadas, a coleta do material, os contatos 
possíveis com tribos indígenas, o levantamento hidrográfico, as pi
cadas mato adentro, os chefes de expedição parecem ter bem clara 
a definição de uma paisagem útil e dos objetos e espécimes a serem 
colecionados e registrados nas pranchas dos desenhistas itinerantes. 
Nisso não apenas os relatos, mas o modo mesmo de viajar desses 
estudiosos se distingue radicalmente dos de outros visitantes do país 
no mesmo período.

Míriam Moreira Leite, em “A documentação da literatura de 
viagem”, chama a atenção para essa diferença de interesses entre 
os muitos viajantes que percorreram o país no século passado. Di
ferença que propiciaria uma certa variedade de pontos de vista nos 
relatos de viagem produzidos então. Mawe e Luccock, por exemplo, 
escrevem tendo por alvo o mercado brasileiro, as possibilidades 
comerciais efetivas de estrangeiros que se estabelecessem por aqui 
ou estreitassem os contatos com o país. Maria Graham chega sem 
maiores predisposições e observa primeiro o que a trajetória do 
navio-escola de seu marido permite, depois, já viúva, integra-se um 
pouco mais ao cotidiano da corte. O conde de Suzannet viaja meio 
por curiosidade, meio por desejo de ampliar os próprios conheci
mentos, e decepciona-se francamente com o que vê nos trópicos. 
Ferdinand Denis vem em parte em busca de melhoria financeira e 
acaba tendo influência, mas na área intelectual, por aqui. Daniel 
Kidder, pastor metodista, viaja para difundir a leitura da Bíblia. 
Walsh, capelão, vem ao Brasil na comitiva de Lord Strangford, e 
são olhos de estrangeiro curioso, um pouco como nos demais viajan
tes e relatos de não-naturalistas, que parecem guiar a escrita do seu



minucioso diário e a sua imagem do país. Ou, como ele mesmo diz 
ao amigo que serve de interlocutor ao seu relato:

Vou seguir seus conselhos ao lhe enviar notícias da viagem. Irei 
para um país novo, com a mente livre de qualquer informação 
prévia, anotarei as coisas para informá-las a você à medida que 
chamarem minha atenção e enquanto essa impressão for recente. 
“O que os meus olhos virem”, como disse o velho Gerard, contarei 
detalhadamente a partir de minha experiência própria, e o que os 
meus olhos não virem tentarei obter através de conversas com as 
pessoas inteligentes para as quais tenho cartas de apresentação.147

Quanto à “mente livre” e ao “que os olhos virem”, este próprio 
trecho inicial do relato relativiza um pouco tal disposição. Basta 
pensar para que tipo de gente o capelão de uma comitiva inglesa 
teria cartas de apresentação para saber o que os seus olhos, ao menos 
a princípio, chegariam a ver. Mesmo assim registra o que não lhe 
mostram, mas ouve:

Nunca passei por uma rua do Rio sem que tivesse a impressão 
de que algumas de suas casas eram cadeias, devido aos gritos e 
gemidos de alguns infelizes, que partiam do seu interior, junta
mente com o estalo dos açoites, anunciando que estava sendo 
infligido um castigo corporal a alguém.148

Escuta atenta que lembra o “olhar-a-mais”, o modo particular
mente detalhado com que outro viajante, Eduard Hildebrandt, re
gistraria, em 1844, as ruas e praças do Rio de Janeiro em belas 
aquarelas, como a dos fundos do mercado da praça do Carmo, a do 
chafariz da igreja de Santa Rita ou a do largo da Carioca, cheias 
de sombras e de escravos, cestas e restos amontoados, e enfocados 
com minúcia pouco complacente, e luminosidade inusual entre os 
paisagistas em trânsito pela corte na primeira metade do século XIX.

Olhos e ouvidos ao léu, é também como observadores da Natu
reza e dos costumes que se comportam esses viajantes não-cientistas 
e redigem, sob formas diversas — epístolas, diário, memórias, rela
tórios — os seus relatos. Observadores bastante diversos, entretanto, 
dos cientistas-viajan tes também em trânsito à época. “Herdeiros de 
uma tradição rousseauniana, de viajantes da ilustração, para os 
naturalistas, o viajante não podia ser um simples espectador”, ex-



plica Míriam Moreira Leite, “mas devia ser um ator de passagem, 
observador atento da realidade, exercitando diante dela a arte de 
pensar, desprendendo-se de seu mundo imaginário, para dirigir a 
atenção ao verdadeiramente útil.” 1* Nada de passeios e olhos ao 
léu, nesse caso.

Roteiro imperioso, paisagem útil, classificações, notas, desenhos 
feitos de imediato. Nada de apenas passar pelos lugares. Era preciso 
aumentar sempre as coleções, tentar instruir eventuais colaboradores 
na preparação de vegetais e animais para os futuros estudos de 
História Natural, apresentar sugestões para o país — desde agrícolas 
a educativas ou literárias — , defender os “povos naturais” 150 encon
trados, de preferência levando algum botocudo para a Europa, como 
fez Neuwied com o “ seu” Queck, e como tenta desesperadamente 
fazer Saint-Hilaire, que não consegue levar nenhum dos três indí
genas que “coleta”, em momentos diversos da viagem, para este fim.

E, se é pelo que dizem explicitamente os relatos desses viajan
tes que se costuma avaliar sua importância na formação de uma 
imagem para o país recém-independente, talvez seja o caso de pensar 
não só nos conselhos de Saint-Hilaire sobre as saúvas ou as plantas 
medicinais ou nas sugestões literárias de um Denis, mas no modo 
como se configura o sujeito desses diários e viagens, no tipo de 
personagem e situação que se repete de um relato a outro, na ma
neira de narrar e marcar o andamento da narrativa.

Porque não parece ser apenas com o que se diz neles que 
dialoga a prosa de ficção em formação no país. Mas com os relatos 
enquanto gênero específico de discurso, em especial com três for
mações particulares: o relato meio anedótico de aventuras e fatos 
pitorescos em países distantes, publicado tanto nas "Miscelâneas” 
de grandes jornais como o Diário do Rio de Janeiro, como nas folhas 
recreativas dos anos 30 e 40, o diário de viajantes movidos por 
interesses particulares, e os relatos dos “viajantes ilustrados”.

Nem é ao sujeito auto-reflexivo do diário de Maria Graham, 
nem ao aventureiro “ John Brown”, que conta histórias sobre a 
Pérsia no número do Museo Universal de 7 de julho de 1838, que 
essa ficção-em-processo procura mimetizar nos seus primeiros esbo
ços de narrador. Não lembram nem de longe o “ instrutor” de que



essa prosa com compromissos ilustrados necessita para dialogar com 
seus leitores-aprendizes. Nem o exagero das descrições de John 
Brown ou a possibilidade de duvidar da paisagem descrita, como 
em Maria Graham, servem na medida para a construção do cenário 
“positivamente” brasileiro a que se dedicam tais contos e novelas. 
E, se esses primeiros românticos têm da ilustração sobretudo o pro
jeto e pouco viajam e conhecem por experiência própria desse terri
tório que desejam definir literariamente como nação, sua fonte — 
fora os recém-redescobertos à época Basilio da Gama ou Santa Rita 
Durão e os recém-editados Caminha, Gândavo e Pero Lopes de 
Sousa — são mesmo os relatos que consideram “respeitáveis”. 
Como os de Neuwied, Langsdorff, Rugendas, Debret, Saint-Hilaire, 
Spix e Martius.

Mas não só porque seus autores lhes parecem “respeitáveis”. 
Muita coisa nesses relatos de viajantes-naturalistas caberia como 
uma luva no projeto literário desses primeiros ficcionistas e, sobre
tudo, na formação do ponto de vista narrativo dominante nessa 
prosa novelesca produzida durante a primeira metade do século XIX 
no Brasil.

De volta, pois, ao “ O que os meus olhos virem” de Walsh, é 
possível, por oposição, dar maior nitidez ao sujeito dos relatos de 
expedições científicas. Nada mais diverso desse olhar ao léu, por 
exemplo, que o olhar armado — às vezes literalmente até, de um 
telescópio, como nos arredores de Juazeiro —  de Spix e de Martius. 
Armadura por sinal tão poderosa que parece capaz até de atempora- 
lizar algumas paisagens. Como a da ilha Rasa, cuja vegetação lhes 
parece “eternamente” igual a si mesma. Armadura que praticamente 
reduz o campo visual de Neuwied, forçando-o a observar o miúdo, 
os pássaros e a vegetação, mesmo diante da vista de uma floresta 
imensa. Armadura pragmático-classificatória que determinaria igual
mente —  e com o seu aparente consentimento — o enfoque e os 
objetos da observação dos pintores que acompanhavam as expedições.

Veja-se o que diz a respeito Rugendas, quando trata das flores
tas brasileiras:

As florestas nativas constituem a parte mais interessante das pai
sagens do Brasil; mas também a menos suscetível de descrição.



Em vão procuraria o artista um posto de observação nessas flores
tas em que o olhar não penetra além de poucos passos; as leis de 
sua arte não lhe permitem exprimir com inteira fidelidade as va
riedades inumeráveis das formas e das cores da vegetação de que 
ele se vê envolvido. É igualmente impossível suprir a essa falha 
por meio de uma descrição e muito erraria quem imaginasse con
segui-lo através de uma nomenclatura completa ou de uma repe
tição freqüente de epítetos ininteligíveis ou demasiado vagos. O 
escritor vê-se manietado pelas regras da sã razão, e pela teoria 
do belo, dentro de limites tão estreitos quanto os do próprio pintor 
e a que é dado somente ao naturalista transpor.151

O comentário do pintor parece entregar à “ razão do naturalis
ta” a ordenação possível da paisagem. Se nem a malha fina das “ leis 
da arte” e das “ regras de composição”, nem o acaso de um posto de 
observação adequado permitiriam a esse paisagista-em-trânsito “ fide
lidade” suficiente à variedade de espécies e cores de vegetais, o que 
lhe restaria seria armar o próprio olhar tomando como modelo o do 
naturalista. Rugendas não sugere em momento algum a possibilidade 
de não representar “ tudo” . Enciclopédico, suas pranchas deveriam 
abranger espécies, famílias, gêneros, variações cromáticas e de tama
nho, múltiplas configurações de tipos e lugares idênticos, sempre 
procurando dar conta de um detalhe a mais. Por isso, aliás, as paisa
gens de Johann Moritz Rugendas, Hercules Florence, Adrien Taunay, 
Tomas Ender, algumas vezes chegam a parecer até “cheias” demais.

Como se, não bastando o simples registro de uma vista, fosse 
necessário delinear com nitidez ainda alguma árvore, espécie vegetal 
de pequeno porte, algum homem em atividade característica ou ape
nas passando. Como se uma prancha devesse cumprir papel de 
várias. Como se numa estampa se devesse dar conta de uma multi
plicidade de espécies existentes ou atividades possíveis naquele exato 
local. Ou singularizar simultaneamente diversos elementos que, a 
rigor, poderiam estar dispersos, imersos numa vista geral, num 
grande plano. Multiplicação testemunhada, de modo bastante claro 
até, pelas notas de Adrien Taunay a alguns de seus esboços. Como 
as anotações encontradas no verso da aquarela Palmeiras denomi
nadas ‘‘buritis’’, desenhadas em Quilombo, distrito de Chapada, de 
junho de 1827:



Um estudo de palmeiras “buritis”. Essa espécie prefere lugares 
úmidos, cresce em bosques e nos campos. Nos campos, são vistas 
raramente, exceto nos lugares regados [ . . . ] .  As palmeiras apre
sentadas nesse desenho são jovens e destacam-se pelo seu vigor. 
Essa espécie atinge grande altura nas margens do rio Pardo. Eu vi 
exemplares com mais de 60 pés de altura. No primeiro plano, 
vemos três índios guaná com suas provisões de viagem. Eles são 
encontrados, freqüentemente, pelo caminho das fazendas e enge
nhos, onde vão oferecer seus serviços. Seu salário, geralmente, é 
de 4 vinténs de ouro.152

O que poderia servir de legenda à aquarela transforma-se em 
verdadeira anotação de diário, registro escrito do que acabara de 
pintar. Versão escrita que reduplica a pictórica. Duplicação seme
lhante à dos pontos de interesse da paisagem. O próprio título, o 
enquadramento, e a anotação indicam serem as buritis o alvo do 
desenho e os índios de passagem simples complemento, fruto dessa 
tentativa de dar conta do máximo possível numa única aquarela. 
O primeiro plano e o rosto de um deles virado em direção a quem 
observa a vista, contudo, atraem a atenção para os três guanás. 
Sugerem duas aquarelas —  as buritis, os guanás —  numa só.

A adoção do ponto de vista do naturalista parece levar a 
paisagem-instantânea a um processo interno de multiplicação e va
riação de tal ordem que indica por vezes sua implosão antes mesmo 
de acabada. Daí a quantidade de esboços, desenhos inconclusos, 
aquarelados apenas em parte. O que se explica pela pressa dos 
viajantes, mas também por esse desejo de ao mesmo tempo repre
sentar e colecionar a paisagem.

Desejo que às vezes não se expressava em pranchas e esboços 
isolados, mas numa proliferação também meio incontrolável de 
representações de uma mesma vista ou figura. O que acometeria 
com tal intensidade Tomas Ender, por exemplo, que ele cairia depois 
em total prostração, pedindo inclusive licença ao conde de Elz, como 
relata J. F. de Almeida Prado em Tomas Ender. Pintor austríaco na 
corte de d. João VI, para voltar à Áustria. “No Rio se me deparou 
mundo inteiramente novo, em que me atirei para o reproduzir dia e 
noite até cair exausto física e moralmente, prostrado sem forças” ,153 
comentaria o próprio Ender.



Como se a série, a multiplicação dos desenhos, por si só desse 
conta da variedade de cores e formas que se viam em torno. O que 
parece reger o olhar do paisagista é, na verdade, a idéia da coleção. 
Da possibilidade de encaixotar, etiquetar, possuir aquilo que se 
apresenta à vista. E, entre a observação e a coleção, corte radical. 
É preciso supor que se extinga a temporalidade do visível, petrifi
cado em preparados químicos, empalhações e pranchas. É preciso 
deixar de conceber possíveis “ epifanias” apresentadas ao observador 
pela paisagem. Coisa que só condições específicas, variáveis, ligadas 
ao instante em que se olha para ela, definem, mas que a sua petrifica- 
ção e subseqüente classificação parecem capazes de encerrar de vez.

Em poucas aquarelas e desenhos dos pintores que acompanha
vam as expedições se pode adivinhar um outro olhar que não o do 
naturalista funcionando como ponto de mira para as paisagens. 
Chamam a atenção, nesse sentido, em Rugendas, a Cachoeira de 
O uro Preto, aquarela datada de 21 de agosto de 1824, ou o desenho 
a lápis Província de Minas Gerais, de uma série com o mesmo 
nome, mas que traz no verso anotações nada geológicas ou botâni
cas, todas ligadas à cor e à luz ou do momento exato em que a 
desenhava ou a serem utilizadas caso viesse a pintá-la:

azul-escuro e muito transparente, nas nuvens [ . . .  ] tonalidade ver- 
melho-cinza do poente. Montanhas no plano posterior-ultrama- 
rino, pico montanhoso alongado amarelado [ . . . ]  rochas de mon
tanha alta [ . . .  ] 154

É como se, por um momento, desarmado o olhar, tivesse de 
fato visto a paisagem. E a percebesse, não atemporalizada, como 
nas generalizações e sistemas de classificação, mas presente, percep
tível com aquela luz e aquelas cores exatas apenas naquele instante 
preciso. Daí, de um lado, o registro rápido a lápis, sem cor, sem 
muitas sombras, e, de outro, a anotação cheia de reticências, do 
que de fato parece impressioná-lo. Aquela paisagem corriqueira, sem 
nada de especial a destacar, mas que, sob determinada luminosidade 
do poente, detém o seu olhar e o obriga a registrá-la, assim mesmo, 
por escrito, como rápida epifania em meio ao cotidiano do viajante.

Quanto ao impacto da visão das cachoeiras sobre os pintores 
da expedição Langsdorff, capaz, de certo modo, ao desarmar-lhes a



observação, de propiciar alguns dos melhores registros de paisagem 
da excursão (lembrem-se, além da Cachoeira de Ouro Preto, de Ru
gendas, as aquarelas negras de Florence da Cachoeira de São João 
da Barra e do Salto Augusto, de abril e maio de 1828), o próprio 
Hercules Florence procura explicá-lo no seu “ Esboço da viagem” :

Não podemos de uma praia batida pela tempestade admirar o 
embate dos vagalhões e o esforço do furacão sem recear pela vida 
dos infelizes que estejam sofrendo esses furores. O temporal des
feito faz-nos tremer pela sorte das plantações e das pobres choupa
nas do agricultor: um terremoto aterra, aniquila o homem. A 
vista, porém, de um grande rio que cai em catadupa não traz 
nenhuma destas impressões. Fica-se preso de admiração, dominado 
pelo tumulto, pelo estrondo e a agitação; os abismos se abrem a 
cada instante, mas não nos inspiram medo nem horror.155

É, pois, como paisagens apenas que as quedas-d’água se apre
sentam à vista. Difícil vê-las como mais que vastas massas de água 
em movimento contínuo. Até o ruído parece deter sentimentalizações 
ou maiores tentativas de classificação do que se contempla. Não é 
à toa, aliás, que Florence as define em analogia a outra paisagem 
possível: “ Imagine-se uma grande escavação no meio de uma planí
cie, que fosse de repente inundada; eis a catarata” .156 Paisagem para 
ver, não para colecionar.

Esses poucos exemplos de observação meio desarmada poderiam 
sugerir um outro tipo de relação entre sujeito e paisagem natural 
nessas expedições científico-naturalistas. Em que a imediata etique- 
tagem e espacialização gráfica das vistas ou a captura de espécimes 
animais e plantas, capaz de sugerir uma atemporalização da Natu
reza, convertida em objeto de coleção ou classificação, fosse substi
tuída por certa depuração do olhar que, sem a rede das Ciências 
Naturais e da obsessão pela paisagem útil, parece capaz de associar 
a sensação do tempo à contemplação da Natureza. Como faz Ru
gendas no seu registro de um momento rápido e especialmente 
significativo, em que a luz do poente e a coloração do local transfi
guram, num instante apenas, uma paisagem corriqueira. E a tomam 
notável. Sem que nada de palpável, colecionável, tivesse se alterado 
aí. Mas fazendo supor um certo poder de alteração na própria paisa-



gem, intrínseco a ela. O que levaria, inclusive, o artista a reproduzi- 
la mais vezes.

Mas algo costuma realmente se alterar depois de tais “ revela
ções” . Porque epifanias e sensação de passagem rápida e irreversível 
do tempo parecem andar juntas. Se, por um instante, sujeito e paisa
gem se redimensionam, alterada a luz, fica a impressão do instante, 
do tempo que não pára de passar e modificar tonalidades e sombras. 
E, assim, não é só o observador que parece sujeito à movimentação, 
também a paisagem adquire repentina mobilidade, imersa não no 
moto-contínuo das expedições, mas, junto às demais “ coisas do 
mundo” , no fluxo temporal. Capaz igualmente de, por alguns ins
tantes, invadir o vaivém espacial de um viajante.

É um desarme semelhante no olhar do viajante que tenta 
Goethe em sua Viagem à Itália. Observando uma montanha, o su
jeito tenta percebê-la não como algo estático, inanimado, em re
pouso, mas adivinhar nela uma pulsação, uma atividade, um movi
mento “mais essencial e profundo que o movimento claro, mas 
periférico da atmosfera” .157 Por outro lado, diante de ruínas clássi
cas, o observador treina um olhar de geólogo, desistoriciza de cara 
a paisagem, deixando que sua historicidade própria apareça aos 
poucos, sem tentar inscrevê-la aí antes mesmo de iniciar a contem
plação. Ou, como se lê na Viagem à Itália:

Eu tenho sempre olhado paisagens com o olho de um geólogo e 
um topógrafo, e suprimido minha imaginação e emoções para 
preservar minha capacidade de observação clara e desapaixonada. 
Se se faz isso primeiro, então a história vem em seguida natural 
e logicamente.158

O olhar do viajante adquire, pois, em Goethe, mobilidade in
terna tão intensa quanto o vaivém da viagem. Olhos de historiador 
para a natureza, olhos de geólogo para antiguidades clássicas. Troca 
propositada que permite um constante desarme do próprio obser
vador, para quem a sucessão de paisagens, a viagem, é ocasião 
igualmente para reflexão sobre os pontos de vista e a capacidade 
de observação desse sujeito-em-trânsito.

Mas, se a possibilidade de um outro ponto de mira é sugerida 
tenuemente em alguns desenhos e aquarelas, não deixa, na verdade,



o esboço quando se trata do sujeito desses relatos de expedições 
“ ilustradas” ao Brasil e de um narrador de ficção que tenta tomá-lo 
por interlocutor privilegiado na primeira metade do século xix.

A prosa de ficção dos anos 30 e 40 —  do período de esforço 
de consolidação monárquica e afirmação político-literária de uma 
nacionalidade coesa pelas elites burocráticas e senhoriais —  parece 
precisar exatamente do olhar armado do naturalista para um “abrasi- 
leiramento” de cenários e para a tentativa de traçar um roteiro 
seguro que ligue materiais a rigor heterogêneos como a técnica do 
folhetim, a trama da novela histórica ou do melodrama, paisagens 
locais singulares e situações exemplares, com os quais ia se cons
truindo à época. Diante de tais “variedades inumeráveis” tenta 
recorrer, como sugere Rugendas, ao naturalista. Só a ele parecia 
dado transpô-las.

Tratava-se de descobrir ângulos, mapas, telescópios capazes de 
homogeneizar, numa grande paisagem natural atemporalizada, de 
um lado, tantos materiais literários diversos, e, de outro, tantas 
divisões internas no país. E, de posse de uma ciência “ interessada” 
da observação, tratava-se de desenhar mapas e álbuns de vistas do 
Brasil e de sua gente, semelhantes ao pano de boca de Debret, e 
capazes de se sobrepor ao ruído das chicotadas caseiras, aos con
frontos provinciais, rebeliões de escravos, conflitos entre fazendeiros 
e índios no interior. Mapas capazes de rascunhar origens étnicas e 
identidades nacionais mesmo onde se vêem ruínas de aldeias e divi
sões políticas e sociais. Pautados não apenas numa ciência da obser
vação, mas da exclusão. E exclusão não só de um modo de olhar 
reflexivo, descartado em prol ora do encantamento, ora de arma
dura naturalístico-paisagística, mas também, na figuração territoria- 
lizada do Império, de qualquer ênfase nas divisões provinciais. Ou, 
exclusão justificada pela não-cidadania, de demasiada presença es
crava. Ou, exclusão proposta em linguagem decididamente botânica, 
mas nada ambígua, por Manuel José de França no seu “ Relatório 
do presidente da província do Rio de Janeiro” , de 1841: a dos 
“ébrios e mendigos, vadios, arruadores, jogadores de profissão, 
órfãos desvalidos, filhos sem pai, moços sem ofício, donzelas sem 
amparo” , que define como “ parasitas da árvore social a extirpar-lhe



dos troncos oportunamente” .159 Também o presidente da provincia 
do Rio de Janeiro parece falar como aprendiz de botánica. Mas 
botánica nada “ desapaixonada” . E interessada sobretudo na poda.

É como observador também interessado, olhos nada ao léu, que 
se tenta definir o narrador de ficção no mesmo período. Lembre-se, 
nesse sentido, de duas imperiosas “ viagens pelo Brasil” que se inter
polam à narrativa, a rigor apenas pelo compromisso de abrasileirar a 
paisagem e ilustrar o leitor nas “coisas nativas” , no “ romance” Dous 
casamentos, de Sacramento Blake, publicado entre janeiro e outubro 
de 1846 no periódico baiano O Musaico, e na novela O enjeitado, 
de Paula Brito, publicada em 1839 no Jornal do Commercio.

No caso da novela de Paula Brito, Júlio, o enjeitado, ao saber 
a verdade sobre o próprio nascimento, abandona a corte, desiste 
de Emilia e, depois de vender todos os bens, resolve vagar pelo 
interior do país. E, na justificativa do itinerário escolhido, apro
veita-se para solidificar uma imagem-só-natureza para o país. “ Para 
onde guiaria seus passos?” , pergunta-se o narrador. “ Para a Europa 
não; a sociedade animada que aí vive seria um insulto constante a 
suas dores”,160 responde desde logo. Não são “ sociedades” , “ cida
des” que lhe servem, mas paisagens “naturais” :

Foi para as províncias do interior que guiou seus passos, foi em 
nossos povoados desertos que buscou alguma tranqüilidade a seu 
espírito. De dia se entranhava por essas solidões, por essas matas, 
onde nunca chegou a mão do homem [ . . . ] .  Seu coração se dila
tava ao contemplar essa natureza virgem, grande em toda a sua 
pompa; sua mente passava das cousas criadas ao Criador, e pen
samentos de verdadeira religião se levantavam em sua alma, quan
do contemplava essa majestosa variedade de substâncias e de 
formas.161

Na verdade não é Júlio quem parece guiar os próprios passos 
em direção ao interior. É o narrador. Não se esqueça que já no 
texto que serve de prólogo à novela se anunciava: “ A natureza é 
grande entre nós, mas infinitamente variadas cenas se prestam a 
infinitamente variados episódios”. Era preciso pôr em prática a 
afirmação. Como a novela se passa em cenário doméstico, para de
senhar um Brasil-natureza foi necessário guiar o protagonista em



direção às “ matas virgens” e sua “majestosa variedade” vegetal. 
E, diante de tal paisagem, nada de maiores reflexões, por parte de 
Júlio, sobre a própria condição de “enjeitado” , apenas certa senti- 
mentalização melancólica das províncias do interior, com suas ma
tas, modinhas e canjicas e a afirmação “ religiosa” da majestade e 
da pompa da natureza brasileira, observada pelo protagonista “em 
suas explorações” diárias à semelhança dos visitantes estrangeiros.

E, se a viagem de Júlio ao interior pouco acrescenta à trama 
de O enjeitado, permite ao seu narrador desenhar um cenário local 
e, ao mesmo tempo, definir a postura adequada para contemplá-lo: 
uma observação extática e reafirmadora de sua singularidade majes
tática. É no mesmo sentido que se pode entender, num conto de 
1838 de Pereira da Silva, “ Uma paixão de artista” , a necessidade 
súbita que um pintor, já moribundo, tem de sair a passeio e, próximo 
à praia de Botafogo, exclamar: “ Como é belo este país! Recorda-te 
do golfo de Baria, e dos ricos arredores de Nápoles, não há lá tanto 
brilhantismo e magnificência! Brasil! Brasil! Tua natureza, céu, cli
ma e posição pressagiam-te o mais brilhante futuro [ . . .  ] ” .162 É 
também como uma espécie de topos quase obrigatório que se confi
gura um inesperado relato de viagem pelo Brasil, narrado por um 
outro Júlio, em Dous casamentos, apenas para explicar como conhe
cera a namorada Beatriz em Alagoas.

No romance de Sacramento Blake o caráter de interpolação 
da viagem fica ainda mais patente. O narrador precisa colar à sua 
a voz de Júlio Gonçalves falando de um desejo que o “ perseguia”, 
o “atormentava” : viajar pelo Brasil. E arrolando os lugares pitores
cos que conheceu: “ a Carioca, a Candelária, os pitorescos Botafogo, 
e São Cristóvão”, na corte, o “jardim botânico” de São Paulo, “ os 
encantos de Pernambuco” , o “ clima temperado” , a praia do Jara- 
guá, e a “ boa índole” dos habitantes “ das Alagoas”. Todo o per
curso apenas para falar de “ um soirée nas Alagoas” em que conhe
cera a moça com quem pretendia casar. A quem a idéia da viagem 
parecia “atormentar” , de fato, era a Sacramento Blake. Daí a sua 
inclusão a qualquer pretexto. Apenas para sublinhar as belezas e 
encantos naturais do país.



Mesmo em novelas históricas ou enredos melodramáticos do
mésticos era preciso reafirmar essa paisagem-só-natureza atempora- 
lizada e cheia de encantos. O que fazer então? Se ela não cabe na 
sala de Emilia ou num simples Passeio Público, trata-se de avisar 
ao leitor rapidamente que “ O Brasil não é longe dali” e guiar os 
seus olhos e os passos de algum personagem matas adentro ou litoral 
afora. Trata-se igualmente de aproveitar nas descrições o olhar ini
cialmente espantado dos visitantes estrangeiros e transformá-lo numa 
adjetivação abundante que já indique ao leitor de antemão como 
se devem observar tais paisagens. E, apesar de se listarem sabiás, 
periquitas, matas, maracujás, mandiocas, palmeiras e beija-flores, 
evitam-se demasiadas nomenclaturas e classificações específicas em 
prol da simples afirmação de variedade e de uma etiqueta que 
procura englobar toda a lista e a paisagem: "brasileira”. O que 
amplia ainda mais o alcance do olhar “generalizador” do natura
lista. E, em vez de se descreverem espécimes e vistas marcando 
bastante as diferenças de gênero, família e conformação, na prosa 
de ficção tem-se uma única classificação para quaisquer cenas de 
natureza: Brasil.

À semelhança da periquita de Olaya e Júlio, fixada numa única 
figura, a de Júlio, sob o olhar do narrador dessa primeira ficção 
local, “eterno Adão” afásico, todas as paisagens parecem condenadas 
a se abrasileirarem, ao mesmo tempo que da idéia mesma de nação 
atenuam-se contornos político-sociais contemporâneos reais e vê-se 
apenas uma natureza exuberante, tropical, atemporalizada. E sempre 
ali ou perto dali. Nem que para tal aproximação se tivesse que 
recorrer a essa verdadeira representação hiperbólica do olhar armado 
do viajante naturalista que é o telescópio. Como se vê em Spix e 
Martius. Ou à luneta, como se vê na tela O morro de Santo Antônio 
no Rio de Janeiro (1816), de Nicolau Antônio Taunay.

Não que se pretenda representar, neste quadro, mais que uma 
vista da corte. Nem os padres que observam a paisagem, um deles 
de luneta, lembram sequer longinquamente as comissões científicas 
estrangeiras que percorriam o território brasileiro à época. A opo
sição entre dois modos de olhar a vista é que parece curiosa. Entre 
os padres que conversam e olham meio ao acaso e o outro, isolado,



postura mais tensa, que escolhe cuidadosamente, luneta na mão, o 
melhor ângulo para uma observação interessada. E que, em primeiro 
plano, bem à direita, elemento isolado numa paisagem cheia de 
telhados, velas de embarcações e copas de árvores duplicadas, não 
pode deixar de atrair a atenção. Como se Taunay inconscientemente 
registrasse o tipo de observação que regeria a relação entre sujeito 
e natureza nas pranchas dos paisagistas de expedições científicas, 
como o seu filho Adrien, e na redação de relatos e descrições do 
país. E prefigurasse o reforço que tal olhar armado receberia nessa 
prosa de ficção emergente nos anos 30 e 40 do século passado.

Interlocutores não propriamente ingênuos, os letrados locais, 
leitores dos relatos de viagem pelo Brasil, não os liam à toa, mas 
com olhar de colecionador semelhante ao que lançavam tais viajan
tes para as cenas de natureza nos trópicos. Não colecionavam as 
dúvidas e retornos escorpiônicos de alguns diários sobre o próprio 
sujeito, nem a sensação imperiosa de tempo que se adivinha em 
alguns desenhos de Rugendas e Florence, nem algumas descrições 
secas, rápidas, sem grandes adjetivações de Neuwied. “ Os habitan
tes”, diziam Spix e Martius, “não se cansavam de indagar dos 
estrangeiros acerca de sua pátria, da qual faziam a mais singular 
idéia.” 163 Nem todos são como os moradores de Fazenda da Serra 
Branca, é claro. Mas um pouco é isso que se busca nos relatos: 
material para descrever e definir via literatura de ficção uma “ pai
sagem brasileira” . Nessa busca, no entanto, encontram-se igual
mente algumas formas de figurar um narrador. Entre as quais se 
parece optar inicialmente por um olhar armado, “ interessado”, de 
instrutor, em sintonia com uma literatura marcada, ela também, por 
um compromisso ilustrado e pela necessidade imperiosa de afirmar 
uma “essência original da nacionalidade” .

Num pequeno texto, de junho de 1957, sobre Humboldt, 
Lezama Lima faz um comentário que, às avessas, talvez se aplique 
à relação entre prosa de ficção e relato de viagem no Brasil da 
primeira metade do século x ix . “ Cada viagem de Humboldt parece 
resumir-se numa visita a Goethe”, diz Lezama Lima. E sugere que 
suas descobertas, investigações e tropeços se esclareceriam exata
mente nessas visitas a Weimar.



Como se essas visitas a Goethe fossem o verdadeiro ponto de 
chegada de suas expedições. Cabendo em parte a ele, em meio à 
escuta atenta dos relatos, dar “ sentido” às experiências de viagem 
do amigo. Ou, como se lê em “Recuerdo de Humboldt” :

Na realidade, o tipo de sábio a la Humboldt, a quem o fato arran
ca um júbilo de descobrimento, de imotivação alegre dos começos, 
parece viajar sob as ordens de Weimar, do pequeno centro de 
irradiação capaz de esclarecer toda relação entre uma manifestação 
fenoménica e um signo, entre um fato e sua configuração em 
unidade e símbolo.164

Ponto de chegada bem diverso pareciam ter os “viajantes ilus
trados” e seus relatos sobre o Brasil. Em vez de um Goethe, seus 
intérpretes locais imediatos eram um Pereira da Silva, um Joaquim 
Norberto, um Paula Brito. Não é de estranhar, então, o que mais 
os atraía nos relatos e estampas. Não a reflexão ou a tentativa de 
esclarecer as informações colhidas. Mas a coleta pura e simples de 
descrições, de dados sobre as tribos indígenas, de vistas privilegia
das e de algumas formas de armar o “olhar” do narrador.

Não há propriamente um diálogo crítico entre esses primeiros 
autores de ficção brasileiros e os relatos de viagem. Mas sobretudo 
absorção pragmática, do que “ serve” ao projeto de afirmação de 
uma literatura nacional. E exclusão de qualquer dado que não pu
desse ser utilizado aí de imediato. De qualquer dado que permitisse 
uma interferência mais afiada dessa escrita-em-trânsito dos viajan
tes numa prosa sedentária, escrita em gabinetes e varandas, fora de 
perigo e, talvez por isso também, tão obcecada pelas viagens.

E, lembrando, não sem certa crueldade, o lamento incluído na 
“ Noite na taverna” , de Álvares de Azevedo, sobre a tristeza de ser 
um Fausto sem Mefistófeles, talvez fosse o caso, quando se pensa 
nessa primeira recepção ficcional dos relatos das viagens pelo Brasil, 
de imaginar um Rugendas, um Langsdorff ou um Neuwied paro
diando o poeta e comentando coisa semelhante. Algo como um 
"É triste ser um Humboldt sem Goethe!”, por exemplo. O que não 
deixa de ser em parte o caso. A outra parte: o fato de eles também 
não serem de novo Humboldt pela América, mas apenas discípulos, 
duplicatas confessas. E cujas expedições terminavam, em geral, em



salas bem afastadas de Weimar. Como as de Antônio Gomes, corres
pondente do conde de Hoffmannsegg, do coronel Cunningham ou 
do conde dos Arcos, na Bahia, em que se detém Neuwied antes do 
regresso definitivo à Europa.

A ESCRITA E A VERDADE

Um modo de olhar armado (pela História Natural) e pragmá
tico (o alvo é o conhecimento pela taxionomia), alguns itinerários 
(matas adentro ou litoral afora) e topoi (o “ selvático espetáculo” , 
tempestades, naufrágios, perdas de rumo) ligados à viagem, o com
promisso ilustrado, uma paisagem útil: talvez não se limite a esses 
dados o rastro do diálogo entre a prosa de ficção local e os relatos 
de viajantes estrangeiros na primeira metade do século passado.

Há, sobretudo, a necessidade de uma reiterada afirmação de 
verdade e confiabilidade do narrador, marcante também nessa pri
meira prosa de ficção brasileira e fundamental à escrita dos relatos 
de viagem. E não só quando o seu sujeito é algum naturalista ou 
representante diplomático. Necessidade aparentemente tão arraigada 
ao gênero quanto a marca de mentiroso atribuída popularmente ao 
viajante. Mas que se manifestaria sob formas diversas, se se com
para, por exemplo, um Jean de Léry a um Maximiliano de Wied 
Neuwied, ou um Hans Staden a um Semple Lisle e a um Saint- 
Hilaire. As estratégias de afirmação de verdade, mesmo mantidas 
algumas, como a de se estar falando de algo visto e vivido, se alte
rariam decisivamente de crónicas escritas no período das' grandes 
descobertas marítimas para historias de aventureiros do século
XVIII e viagens com fins de exploração científica nas primeiras dé
cadas do século XIX.

Veja-se, em primeiro lugar, o que se passa na Viagem à terra 
do Brasil, de Jean de Léry. “Tudo colhido no próprio lugar”, lia-se 
na primeira edição do livro em 1578. Isso depois de anunciadas, na 
narrativa, “coisas notáveis vistas no mar pelo autor”, “os estranhos 
costumes e modos de vida dos selvagens” , “ a descrição de muitos 
animais, plantas e demais coisas singulares e absolutamente desco



nhecidas aqui”.145 Coisas notáveis, estranhas, singulares, desconhe
cidas, de um lado; a garantia de que aquele que as descreve as vira 
em pessoa, de outro. E, além disso, de que não tinha maior inte
resse em relatá-las, mas vira-se forçado a isso pela insistência de 
pessoas interessadas no assunto e para desmentir as “ digressões 
falsas e injuriosas” 166 de outro viajante, André Thévet, cuja Cosmo
grafia . . .  fora publicada no ano anterior.

É, pois, como uma espécie de duelo com Thévet que Léry 
define o próprio relato. Enquanto o primeiro “ discorre longa e 
verbosamente sobre tudo o que diz ter visto, ouvido e observado 
pessoalmente” , Léry pede a seus leitores que superem seus “defeitos 
de linguagem” e imagina futuras críticas por não usar “ termos 
suficientemente adequados à descrição da arte da navegação”,167 ou 
por recorrer bem pouco a “exemplos alheios e citações” . Por outro 
lado, chama a atenção para o fato de suas memórias terem sido 
escritas "em grande parte com tinta do Brasil, e ainda na Améri
ca” .168 E, ao contrário de seu oponente, que, mesmo afirmando ter 
percorrido “ todas as regiões da índia oriental” e “ 60 léguas e 
mais” 169 entre os selvagens, teria, na verdade, passado apenas seis 
semanas na América e todas elas bem perto do forte Coligny, ele, 
Léry, teria de fato vivido quase um ano entre os tupinambás, depois 
de desentendimentos com Villegaignon.

Estilo simples versus discurso longo e verboso, conviver versus 
ver de longe, viagem demorada versus curta permanência: estes os 
pontos básicos de oposição que, aos olhos do cronista do século xvi, 
lhe dariam plena vitória sobre seu antagonista. Quanto à possível 
estranheza dos fatos que narra, isso não parece preocupá-lo muito. 
Um exemplo? Uma pequena história da viagem marítima:

Contarei ainda uma coisa notável. Durante essa tempestade, que 
durou quatro dias, pusera o nosso cozinheiro pela manhã toicinho 
numa selha de madeira para dessalgar; um golpe de mar, que 
passou com ímpeto sobre o convés lançou a selha fora do navio 
à distância do comprimento de um dardo, mas veio outra vaga 
do lado oposto e sem entornar a vasilha atirou-a ao convés com 
o seu conteúdo, o que nos restituiu o jantar, que, como se costuma 
dizer, já ia por água abaixo.170



Se o que conta beira o inacreditável, isso não parece ameaçar 
tanto a confiabilidade de um narrador que escreve “ com tinta do 
Brasil” e que se crê ter de fato “ vivido” em terras curiosas. A certa 
altura, por exemplo, tentando explicar o que é um “ quati” , “ por 
ser tão estranho em comparação com os animais da Europa” ,171 
chega a pedir a um desenhista da comitiva para desenhá-lo. Mas 
ele não o faz, e Léry não parece demasiado aborrecido com a falta 
de um referendum pictórico à descrição da esquisita criatura. Re
gistra a ausência do desenho apenas. E mantém seu hiperbólico 
retrato: “ Não me parece que exista algo mais extravagante ou 
monstruoso do que esse focinho semelhante a um canudo de gaita 
de foles” .172 Monstruosidades e extravagâncias, em vez de afastar 
o leitor-de-viagens no século xvi, pareciam mesmo seduzi-lo. Do 
contrário, Léry não as teria prometido desde a primeira folha de 
sua obra.

E não se interessa sequer por possíveis desmentidos de estu
diosos, médicos ou especialistas. “ Se me objetarem os médicos, ou 
outros mais sábios do que eu em tais matérias, que não podem ser 
tão prolíficas as mulheres casadas” , desafia, por exemplo, no capí
tulo sobre o casamento, “ responderei que não é minha intenção 
resolver o problema nem discuti-lo.” 173 Como nem se interessaria 
em discutir com leitores incrédulos de qualquer tipo:

Não ignorando tampouco que aos velhos e aos viajantes se costuma 
jogar a pecha de mentirosos, direi que detesto a mentira, mas em 
se encontrando alguém que não queira dar crédito a muitas coisas, 
não raro estranhas, que se lêem nesta história, não o levarei ainda 
assim ao Brasil para verificá-las.174

O exagero, a estranheza não estariam, pois, na narrativa, mas 
nas terras descritas. Nesse outro mundo que conhece. A narrativa 
apenas exibiria essa diferença. “Cada episódio modula a estranheza 
com um elemento particular da gama cosmológica (ar, água, peixe, 
pássaro, homem, etc.)” , explica Michel de Certeau em “ Etno-grafia: 
oralidade ou o espaço do outro: Léry” , “acrescentando seu efeito 
próprio à série na qual a diferença é, ao mesmo tempo, o princípio 
gerador e o objeto em que acreditar.” 175 A idéia de estranheza se 
cola então à paisagem americana. E o próprio cronista, revelando-se



espantado com o que vê, aproxima-se do leitor e angaria maior 
admiração por ter sido testemunha de “ coisas incríveis” e ainda 
sobrevivido a elas. Sugerindo, inclusive, que, diante da visão do 
“ Novo Mundo” se ampliassem os limites do até então tido por 
“crível” :

E, em verdade, depois de minha viagem à América [ . . . ] ,  devo 
confessar que, embora não aceitando como verdadeiras as fábulas 
encontradiças em vários autores, reconsiderei minha opinião antiga 
acerca do que escreveram Plínio e outros mais sobre os países 
exóticos, pois vi coisas tão prodigiosas quanto tantas outras tidas 
por impossíveis, de que fazem menção.176

É preciso ter em mente que, desde que a primeira carta de 
Colombo e as de Vespúcio foram traduzidas e divulgadas pela Euro
pa, a popularidade dos relatos sobre a América cresceu extraordi
nariamente. E, se, com as notícias desses novos mundos, aguçava- 
se o “ senso da maravilha e do mistério” —  o que fazia do leitor 
de Léry um cúmplice mesmo frente às maiores extravagâncias — , 
já se achava bastante disseminada, antes mesmo dos relatos, como 
lembra Sérgio Buarque de Holanda em Visão do paraíso, “ a idéia 
de que do outro lado do Mar Oceano se acharia, se não o verda
deiro Paraíso Terreal, sem dúvida um símile em tudo digno dele” .177 
O que alimentaria exaltadas expectativas.

“ O espetáculo, ou a simples notícia de um continente mal 
sabido e que, tal como a cera, se achasse apto a receber qualquer 
impressão e assumir qualquer forma”, assinala Sérgio Buarque, “ su
porta assim as idealizações mais inflamadas.” 178 Entre elas as do 
próprio Léry, que embarca para a ilha de Coligny com o propósito 
de ajudar a fundar ali uma colônia calvinista. E as do leitor-de- 
viagens do seu tempo, responsável, em parte, pela grande reper
cussão imediata de seu relato, reeditado cinco vezes até o ano 
de 1600.

Bem outra seria a maneira de assegurar a própria veracidade 
nos relatos de viagem sobretudo a partir do século x v iu , quando 
as coisas do “ Novo Mundo” , dimensionadas com régua, compasso 
e razão científico-comercial, não podem mais ser descritas com aura 
de mistério e extravagância semelhante à de um Léry. Persistem,



é claro, as alegações de testemunho pessoal e verdade, mas agora é 
sobretudo como “instrução prazerosa” , como “viagens de aprendi
zado” que se justificam os percursos. “Viajar é uma tarefa importante 
no século xviii”, comenta Gaspar Gómez de la Serna em Los viajeros 
de la ilustración, “porque proporciona ao exercício da Razão a pri
meira matéria da realidade.”179 Se a ilustração é a boa meta, são as nar
rativas de aventuras, no entanto, que parecem predominar na literatura 
de viagem da época. Sobretudo quando se trata de viagens além-mar. E 
é em meio a certa tensão entre aventura e ilustração, viagem prazerosa 
e viagem útil, viagens de saque e viagens de aprendizado, destreza ou 
lucro pessoal e exercício intelectual que os relatos tentam definir-se 
como verdade.

Tensão que se procurará examinar aqui pelo confronto de três 
relatos sobre o Brasil escritos durante o século xviii: os diários de via
gem entre os anos 80 e 90 do paulista Francisco José de Lacerda e 
Almeida, The life o f major }. G. Semple Lisie de 1799, e o Compêndio 
narrativo do peregrino da América, de Nuno Marques Pereira, publi
cado pela primeira vez em 1728 e cuja grande aceitação à época leva
ria a reedições em 1 7 3 1 ,1 7 5 2 ,1760e 1765.

A escolha não é evidentemente gratuita. Dois dos livros, o do 
major e aventureiro inglês James George Semple Lisle (um quase Tom 
Jones, tendo em vista suas peripécias) e o de Nuno Marques Pereira, 
mantêm-se numa região ambígua em que misturam, de um lado, o relato 
puro e simples de viagem, e, de outro, num caso o romance de aventu
ras, no outro a alegoria e o “diálogo filosófico”, movidos pela tentativa 
de construção dessa utopia negativa que seria o Brasil da “cobiça”, da 
“luxúria” e das minas de ouro no... peregrino da América. Estreita
mento de laços entre relato não-ficcional e literatura de ficção que 
chama a atenção para a apropriação então em curso pela “novela” euro
péia em formação de dados da literatura de viagem. Mas também para o 
fato de os meios de obtenção de “certidões de verdade” para o que se 
conta terem se tornado particularmente difíceis em alguns casos.

Não, é claro, no caso dos diários de Lacerda e Almeida, aliás, 
apresentados a princípio como simples relatórios oficiais, a não ser a 
“M emória a respeito dos rios Baures, Branco, da Conceição, de



São Joaquim, Itonamas e Maxupro” apresentada à Academia Real 
das Ciências de Lisboa e que lhe valeria, inclusive, a admissão como 
sócio na instituição. Neste caso, assegurado o caráter útil das via
gens e norteadas as observações pela “ciência” e pelo “ testemunho 
direto”, a obtenção de “certidão de verdade” para os seus relatos 
parece tão pouco tortuosa que o professor de “ Matemáticas” da 
Companhia dos Guardas Marinhas pouco se preocupa em reivindi- 
cá-la. Ao contrário de Lisle e do peregrino que narra as próprias 
andanças no livro de Nuno Marques Pereira.

A observação dessas narrativas de viagem em particular, e não 
de outras ao Brasil do século x v ill, deve-se fundamentalmente ao 
fato de os relatos dos viajantes naturalistas estrangeiros do século
XIX tomarem por antagonistas exatamente aventureiros como um 
Semple Lisie e, no que diz respeito ao estabelecimento do próprio 
ponto de mira, redes alegóricas como as do . . .peregrino da Amé
rica. E se aproximarem, de certa forma, da linguagem simples 
e do olhar-de-cientista com que Lacerda e Almeida orienta os seus 
diários.

Observando em primeiro lugar o . . .peregrino da América, o 
que definiria a sua veracidade apenas enquanto narrativa de via
gem? Antes de mais nada o fato de ser narrado por um “varão 
ilustre” , por um andarilho em busca da própria salvação e do 
aprendizado de novos costumes, o que o qualificaria, segundo o 
seu interlocutor principal —  o Ancião — , como “um perfeito 
herói” :

Não merece pouca estimação, o que, desprezando os mimos e 
regalos de sua pátria, busca as alheias, para nelas se qualificar 
com mais largas experiências: por cuja razão é o sair da pátria, 
o que faz aos homens mais capazes e idôneos para mui grandes 
empresas, e suficientes para tudo; como o tem feito a tantos varões 
ilustres.180

É a própria peregrinação que o qualifica. Entendendo-se, no 
caso, viagem como viagem de instrução, de aperfeiçoamento pessoal 
via experiência. O simples propósito da peregrinação já tom aria o 
seu protagonista e narrador de algum modo confiável.



Mas não é, na verdade, o olhar desarmado do aprendiz a marca 
do peregrino. Suas descrições de lugares, gente e costumes e de 
casos pitorescos da terra, a cada novo pouso, nunca são apenas 
isso. Têm função exemplar. E, à maneira de pequenas parábolas, 
contêm previamente a própria interpretação. Se fala de um homem 
que, vivendo amancebado há quinze anos com uma mulher, recebe 
um tiro de espingarda de alguém em quem já dera antes “com um 
pau”, não é a querela prévia o motivo de sua morte, mas o fato de 
ter vivido tanto tempo em pecado. "Não se pôde livrar do castigo 
de Deus, por se não emendar da sua culpa”,181 interpreta o pe
regrino.

Não importa que localize minuciosamente a ocorrência, dando 
inclusive nome e sobrenome dos principais envolvidos, qualquer 
caso é exemplar. Como a história de João de Araújo, apelidado de 
João Magano, “assistente na cidade da Bahia” , amigo do “ doutor 
Gregório de Matos”, que serve ao peregrino para condenar danças, 
farsas, bailes dançantes, mascaradas e pândegas em geral:

O qual homem morava em uma das casas no Terreiro de Jesus 
entre o colégio e São Francisco. Sucedeu estar em uma janela das 
suas casas, com um seu amigo; e neste tempo passou pela rua uma 
negra mui ridícula, e engraçada em dizer ditos jocosos; começou 
o João Magano a tirá-la a terreiro (como se costuma dizer). 
Respondeu-lhe a preta com seus costumados ditos e gracejos; 
pôs-se a rir o Magano, e de tal sorte foi a risada, que com ela 
acabou a vida, sem se poder valer dos sacramentos, morando entre 
duas religiões, e assim passou rindo-se para outra vida, que per
mita Deus que não esteja no inferno chorando.182

O peregrino se permite não só algumas descrições como uma 
coleta incansável de “causos” da terra. Mas, coleta interessada, 
acrescenta a eles um fecho edificante e tiradas exemplares. Contra 
a luxúria, a soberba, a gula e assim por diante. Aliás, não é difícil 
perceber uma sombra do . .  .peregrino da América, leitura obriga
tória no século X V III, nos “Estudos Morais” de algumas folhas 
recreativas brasileiras dos primeiros decênios do século seguinte. 
Lembre-se apenas Amor, ciúme e vingança, “novela brasileira” , de 
Pereira da Silva, publicada no Museo Universal, em que o “Cometi 
um crime, sujeito-me ao castigo” ,183 dito pela protagonista enquanto



morre envenenada, sugere uma condenação geral do adultério, e 
não apenas do seu, e as últimas palavras do narrador —  “o suicídio 
era um crime moral, religioso e social” — ,1M condenação igual
mente exemplar, não apenas do último gesto de Maria, mas de 
quaisquer suicídios.

Tudo vira parábola, inclusive o Brasil, no . .  .peregrino da 
América. E o narrador, ciente da armadura religiosa, exemplar, 
com que observa as gentes e as paisagens, não se furta a figurá-la. 
Como um óculo de alcance de dez palmos, por meio do qual, e a 
partir de quatro janelas diferentes, podia ver todo o Brasil, “do 
norte ao sul e do leste ao oeste” . E, enquanto mapeia de fato o 
território e lista vilas, serras, rios, sertões, enseadas, praias, fazen
das, roças, homens e mulheres, seu acompanhante Belomodo garante 
a ele e ao leitor:

[. . .] nada disso que tendes visto por esse óculo do alcance, e 
nesta torre intelectual, é sonho, nem ficção mágica, porém sim 
pura verdade; porque nesta torre intelectual em que estamos, se 
deve reputar e entender que é o entendimento do homem.185

Entendimento alegórico, porém. Como dirá, a seguir, o guia do 
peregrino pela “Torre intelectual” , reinterpretando toda a geografia 
e a multiplicidade de lugares e pessoas descritas, de acordo com 
"chave exemplar” :

Esses homens e mulheres que tendes visto nessas partes das Minas 
do Ouro em tão diversas formas, ficai entendendo, que são os sete 
pecados mortais, em que se estão exercitando essas miseráveis 
criaturas tão cegas como faltas do temor de Deus, e descuido das 
suas almas, e por isso dessa sorte estão vivendo.186

Também nesse “ relato” do século x v i i i  a “variedade” neces
sita de olhar armado, de um óculo, para que se possa classificá-la, 
entendê-la. Mas o óculo do peregrino não lembra o do frade do 
quadro de Nicolau Taunay em fins dos anos 10 do século x ix  ou 
o telescópio de Spix e Martius voltado para o céu de Juazeiro à 
mesma época. Nem sua visão armada e as alegorias de Belomodo a 
observação pautada nas ciências matemáticas e naturais e a escrita 
“no estilo simples da verdade” dos viajantes ilustrados que percor
rem o Brasil no século passado.



Nem a chave extraordinária de Léry, nem a alegórica de Nuno 
Marques Pereira. No caso de um aventureiro como Lisie, por exem
plo, é ele mesmo a chave. E instância última de credibilidade (ou 
não) do relato. O que é sugerido desde o título: “A vida do major 
J. G. Semple Lisle, contendo uma narrativa confiável de suas alter
nadas vicissitudes de glória e azar, escrita por ele mesmo” . Nem 
se fala em viagem no título, apenas em variações de fortuna do 
próprio aventureiro.

E se passa pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de 
Janeiro e Bahia, não é propriamente o seu deslocamento no espaço 
ou a variedade dos lugares o que mais importa. Importam a sua 
vida nesses lugares, os expedientes de que se utiliza para escapar 
de um navio de deportados, para angariar a simpatia do governador 
Veiga Cabral no Rio Grande, chegar a Tânger e Gibraltar, conquis
tar tantas mulheres e fugir daqueles a quem devia dinheiro. Porque, 
no caso do aventureiro, a excepcionalidade seria marca registrada 
sua; não dos lugares ou pessoas que conhece. Mesmo que eles 
também pudessem parecer notáveis. E Lisle não mede elogios quan
do fala do Brasil, por exemplo:

Do que vi e pude julgar é o Brasil o mais rico país do universo.
Outros haverá abundantes das cousas de conforto mas nenhum
tão opulento em produzir os elementos indispensáveis à vida.187

Mas não se preocupa em justificar a afirmativa. O “vi e pude 
julgar” que a encabeça parece-lhe mais que suficiente. Nem tanto 
pela alegação de testemunho ocular ou de grande conhecimento do 
território —  já que, diz ele, “ no dizer dos próprios portugueses até 
agora não houve europeu que visse m aior região brasileira do que 
eu” — ,m mas sobretudo porque supõe do leitor alguma adesão ao 
“eu aventuresco” que confessa sua vida sem ocultar fugas a paga
mentos, o motim do Lady Shore, prisões, gastos desmedidos e falta 
de prudência. E seria essa “ sinceridade de aventureiro” o seu trunfo. 
Não é a verdade, mas a sinceridade do narrador o que parece estar 
em questão nesse relato aventuresco da vida e das viagens de 
Lisle. Uma vez imposta a lógica das fugas, conquistas, empréstimos 
e pequenas mentiras, o mais começa a ser visto sob a ótica da 
aventura. À sombra do “homem de talento” —  que é como Lisle



se define —  também o mundo a que se atira se devia deixar marcar, 
enquanto passa, pela sua expecionalidade. Esse o jogo do narrador- 
aventureiro de A vida do major /. G. Semple Lisie: substituir a 
discussão em torno da veracidade pela crença na sinceridade de 
um eu que expõe sucessos e fracassos, conquistas e prisões. E, de 
passagem, visita o Brasil e o define como o lugar mais opulento do 
mundo. Mas, em meio a tantas peripécias, não se detém muito 
observando lugares. Apenas passa. E procura tirar alguma vantagem 
do fato de estar neste ou naquele lugar. Não observa, alegoriza ou 
coleciona, acelera os passos e pilha. E a chave então? O próprio 
aventureiro que, à medida que avança a narrativa, como o “ Sea
farer” do poema de William Carlos Williams, parece enfatizar cres
centemente os traços do próprio perfil: “ Sou eu! Eu é que sou as 
rochas! Sem mim nada se ri” .

Autocentramento incompatível não só com as sóbrias descri
ções dos diários de um Lacerda e Almeida —  que chega a pedir 
licença (“ Não cai fora de propósito (segundo me parece) a contar 
neste lugar o que me aconteceu com uns poucos destes anfíbios”) 189 
quando conta algum caso ou qualquer aventura fora do itinerário 
prévio — , mas também com os relatos de expedições científicas, 
que procuravam centrar-se ao máximo nas paisagens e nos costumes 
observados, a ponto, como em Neuwied, de às vezes o “eu-que- 
narra” quase se apagar, dando lugar a uma terceira pessoa seme
lhante à dos viajantes-naturalistas: “o viajante” , “o forasteiro” , “o 
estrangeiro” . O oposto do “ninguém como eu” de Lisle.

Mas, se Lisle não é propriamente uma alma gêmea dos viajan- 
tes-naturalistas, nem haveria muitos aventureiros como ele na prosa 
de ficção brasileira da primeira metade do século x ix , isso não quer 
dizer que as páginas dos periódicos não estivessem então cheias de 
“ Lisles” ou não circulassem com sucesso folhetos e novelas estran
geiras com aventuras semelhantes às suas à mesma época. No Jornal 
do Commercio de 17 de abril de 1838, por exemplo, lia-se o se
guinte anúncio publicado por Villeneuve:

Saiu à luz e acha-se à venda a interessantíssima história de 
Youssouf Bey, preço 400 réis.

As aventuras deste oriental são tão estranhas e românticas que 
o príncipe Pukler-Muskan não se pôde forrar ao desejo de publi-



cá-Ias na obra que ele acaba de dar à luz com o título de Viagem 
à África. Foi da boca do próprio Youssouf que o príncipe colheu 
os pormenores que aqui se referem.190

Na mesma linha traduziam-se no número 5 de O Beija-Flor, 
em 1830, O Nabab d’Aoude, e o seu vizir; no número 22, de 28 
de novembro de 1840, do Museo Universal, a história de Robin 
Hood, no de 17 de outubro de 1840 Hayden-Ali, ou o Schuby 
muçulmano, e ainda O capitão Casca-Dura, de Eduardo Corbière, 
e O contrabandista, de Robert Gréville, para citar alguns exemplos 
do mesmo ano. Ainda em julho de 1838, o mesmo Museo Universal 
publicava /is  minhas aventuras na Pérsia, assinadas por John 
Brown, narrador e protagonista com vários traços semelhantes aos 
de Semple Lisie e dos personagens-aventureiros que tanta voga ti
veram na literatura européia do século x v i i i .

Ao contrário da maioria dos “ aventureiros” e “corsários” que 
enchiam as seções de Variedades e as folhas recreativas, no entanto, 
a saída de John Brown de Londres se inicia como uma viagem de 
instrução patrocinada por seu pai, um rico comerciante que resol
vera retirar-se para o campo. E é por acaso que ele é tomado por 
outro John Brown, negociante e, em vez de dirigir-se à Alemanha, 
embarca para a Pérsia.

A partir do desembarque, então, a narrativa ora beira o relato 
exótico de viagem, ora o romance de aventuras. E, enquanto des
creve os banhos, a hospitalidade, os jantares, os trajes das mulhe
res, enterros, bazares e suplícios entre os persas, como um viajante 
qualquer, narra as próprias aventuras, a vitória sozinho, com um 
tiro à queima-roupa, sobre um tigre, o casamento com a filha de 
seu hospedeiro e o retorno, depois da morte do sogro, à Inglaterra, 
onde a mulher passa a usar trajes europeus, tomando-se “ uma das 
senhoras de Londres que se veste com mais gosto”, e a falar “ inglês 
com tal perfeição que ninguém, ao vê-la e ouvi-la, diria que foi ela 
educada em um harém da Pérsia” .191

Os “exageros” , como a troca de identidades que o leva a viajar 
para a Pérsia e ficar por lá, a caçada ao tigre ou a rápida acultura
ção de Gull, sua mulher, lembram a empáfia de todo aventureiro. 
Mas, na verdade, servem apenas para romancear os comentários



sobre “usos e costumes” exóticos tão freqüentes então na imprensa 
brasileira. E que aí aparecem sob forma novelesca.

Enquanto nas “ Miscelâneas” das folhas diárias, por exemplo, 
apareciam sob a forma de pequenas anedotas ou casos pitorescos 
arrolados bem próximos na mesma página. Apenas a título de 
demonstração, veja-se o que traz a seção “Miscelânea” , publicada 
na primeira página do Diário do Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro 
de 1840: “ O poema, e o código chinês” , “O rei de Mataram” e 
“Costumes da província d ’Emerina” , “ tão singulares quanto atro
zes” segundo o jornal. Aí, de modo rápido, anedótico, contam-se 
usos e costumes singulares; enquanto nas aventuras romanceadas 
de um John Brown ou um Youssouf Bey, eles aparecem como pano 
de fundo exótico —  que às vezes ocupa até o primeiro plano —  
para atender ao gosto pelas viagens e pelos aventureiros deste 
leitor-entre-quatro-paredes das folhas brasileiras.

Se, no entanto, havia tanto interesse pelo corsário de Dumas, 
pelo contrabandista de Gréville e tantos outros aventureiros, é 
significativo que tais personagens não tenham se multiplicado nos 
primeiros ensaios de ficção local à época. E que, em vez de aven
tureiros, se tenha tido franca preferência pelos viajantes-naturalis- 
tas, quando foi o caso de escolher interlocutores e modelos para 
um narrador de ficção em formação. Há um motivo bastante óbvio: 
se os relatos de aventureiros centravam-se no protagonista, pouco 
se importando com grandes descrições de paisagens naturais locais, 
a não ser as extraordinariamente exóticas, o oposto acontece com 
a ficção brasileira emergente. Impelida a fundar uma imagem-só- 
natureza, singular e intransferível, para o país, necessita de relatos 
que a ajudem a construí-la. Como os dos viajantes ilustrados. Mas 
talvez haja outra explicação possível, a ser acrescentada a esta, 
para o descarte dos aventureiros quando se trata da literatura na
cional e para a prazerosa leitura de suas histórias quando traduzi
das de publicações estrangeiras.

É depois da destruição, prisão e enforcamento dos bucaneiros, 
no início do século x v n i,  que eles se transformam em protagonistas 
de publicações variadas e romances de aventuras cada vez mais 
populares na Europa. A mesma sociedade que os extermina “ acaba
ria, ironicamente, por fazer deles um tema da cultura popular” ,192



conforme lembra Robert C. Ritchie em Capitão Kidd e a guerra 
contra os piratas. Talvez porque dominada ainda por um tipo espe
cífico de pirataria de acordo com o Direito Internacional —  o trá
fico de escravos —  não fosse possível à sociedade brasileira fazer
—  sobretudo até 1850, data da extinção do tráfico ilegal —  de 
qualquer um que lembrasse corsários, traficantes e contrabandistas 
protagonista ou narrador nos exercícios literários levados a cabo nas 
primeiras décadas do século passado.

A abolição do tráfico decretada desde 1831, mas absolutamen
te ignorada pelos proprietários, e descumprida com o governo fa
zendo vista grossa, ampliaria bastante o número de “ aventureiros” 
envolvidos em tal “pirataria nacional” . “ A ilegalidade de um co
mércio em que todos estavam metidos até o pescoço deu lugar a 
uma rede de corrupção que gangrenou a sociedade” ,193 assinala Luiz 
Felipe de Alencastro. Daí talvez a impossibilidade de se imagina
rem, na produção cultural brasileira de então, corsários menos per
versos que o “malvado” Giuseppe Vanzini de O corsário, de Caldre 
Fião, por exemplo. Ou negreiros e contrabandistas menos bufos 
que os de Os dois ou O inglês maquinista ou O cigano, de Martins 
Pena. Ou aventureiros movidos por causas menos nobres que lavar 
a própria honra, como o Juliano de Tardes de um pintor, ou expiar 
alguma culpa terrível —  no caso a morte em duelo de Afonso de 
Vasconcelos — , como acontece com o Jerónimo Corte-Real da no
vela de Pereira da Silva. Mas não há tantos exemplos assim. Talvez 
porque os aventureiros locais já parecessem em número suficiente 
no cotidiano. E a pecha de pirataria sobre o país suficientemente 
incômoda.

Se é difícil até mesmo figurar aventureiros e piratas na ficção 
local, os relatos de “viagens ilustradas” ao Brasil não se furtam 
a mencioná-los. Como personagens meio antagônicos, é claro. Mas, 
à maneira do que faz Léry, tomando Thévet por interlocutor, na 
sua narrativa, esses aventureiros —  e não só os das histórias fabu
losas do século X V III, mas sobretudo os do século xvi —  servem 
aos narradores-naturalistas para indicar a própria estratégia de obser
vação do país e o critério para que se pudesse tomá-la por verídica.

Maximiliano de Wied Neuwied, por exemplo, ao comentar, na 
sua Viagem ao Brasil.. . ,  as “ lendas” e “ exageros” dos habitantes



de Ilhéus sobre o lago próximo ao rio Taípe e as possíveis riquezas 
das montanhas vizinhas, onde se teria mesmo imaginado “um Eldo
rado fabuloso” , permite-se uma pequena digressão para falar dos 
aventureiros e de suas viagens em busca de ouro e não de informa
ções sobre a América, conseguidas, no entanto, muitas vezes, à 
própria revelia:

Os aventureiros europeus, ávidos de ouro, excitados por essas 
narrativas fabulosas, arriscaram-se a percorrer todas as partes do 
Novo Mundo à procura desse paraíso tão ardentemente desejado; 
para achá-lo, penetraram nas mais distantes florestas desse vasto 
continente, e muitos nunca voltaram. Devem-se, portanto, a essa 
sede de ouro dos espanhóis e portugueses as poucas noções incom
pletas que se possuem sobre as condições e a geografia dessas 
solidões interiores da América meridional. A maior parte dos 
países desse continente gozam da tradição de serem regiões que 
encerram no seu interior grandes riquezas em ouro. La Condamine 
fala-nos de um “Dorado”, ou duma “Lagoa Dourada” ; Humboldt 
e outros escritores também os mencionam; tradição semelhante 
reina nas margens do Mucuri e do rio dos Ilhéus. Entretanto, a 
crença na existência desses países maravilhosos diminuiu muito, 
presentemente, entre os lavradores da América meridional, pois 
a pobreza geral dos mineiros que procuram ouro leva à imediata 
conclusão de que a cultura da terra, nessas zonas tão favorecidas 
pela natureza é o meio mais seguro para se conseguir sólida 
fortuna.194

Se é com indisfarçável distância que fala de avidez e crença 
em fábulas, não é inteiramente negativa a imagem que aí se traça 
do aventureiro. É também com indisfarçável orgulho que se men
cionam os riscos e desaparecimentos. E creditam-se, por fim, a eles 
“ as poucas noções” que se têm sobre tais regiões. Quanto ao con
traste entre aventureiro e naturalista, se o risco os aproxima —  se 
bem que os viajantes ilustrados tragam cartas, instrumentos de pre
cisão e outros relatos como guias, além dos guias locais — , seu 
afastamento torna-se ainda mais patente nas últimas observações 
de Neuwied aqui transcritas sobre a região de Ilhéus. Olhos de 
cientista, não há lugar para Eldorados na narrativa de um viajante 
ilustrado. E, distante da rede imposta ao olhar dos viajantes do 
século XVI pelo senso do maravilhoso e pelo desejo do Paraíso, 
Neuwied enxerga apenas a pobreza dos mineiros locais e sugere o



trabalho agrícola em vez da aventura da mineração como possível 
saída para os habitantes.

Noutra ocasião o próprio Neuwied chega a sugerir de modo 
ainda mais claro as diferenças entre viagens de aventureiros e 
viagens de interesse científico —  estas últimas responsáveis por 
uma troca propositada de informações, constante, via relatos deta
lhados e pouco fabulosos — , quando elogia o capitão-mor que 
primeiro sobe o rio Belmonte e documenta devidamente sua expe
riência:

É verdade que alguns aventureiros, em tempos passados, tinham 
subido o rio em canoas feitas com a madeira de “barriguda”; 
porém o capitão-mor foi o primeiro que, em 1804, se aventurou a 
subi-lo até vila do Fanado, em Minas Novas. Fez ele circunstan
ciado relatório da expedição, na qual o acompanharam o capitão 
Simplicio José da Silveira e o escrivão de Belmonte.195

Não é só a experiência, então, o que importa. Importa sobre
tudo o “ circunstanciado relatório da expedição” , o registro escrito, 
as correções nos mapas, novas cartas, estampas, coleções. Vale o 
vivido, se escrito. A experiência convertida em relato, diário. E 
diário que deve se escrever obrigatoriamente no calor da hora, que 
deve guardar as marcas do que se acabou de ver, do que se acabou 
de experimentar. Daí o reaproveitamento por Neuwied de imagem 
semelhante à das "memórias escritas com tinta do Brasil” , de Léry: 
a das penas de araras recém-caçadas que se usam para escrever. 
Ou as inúmeras referências de Saint-Hilaire a essa escrita-em-trân- 
sito, responsável pela maior exatidão das descrições e observações 
relatadas, e por isso mesmo obrigatória aos viajantes-naturalistas.

“Escrevia diariamente um jornal minucioso do que se me ofe
recia aos olhos, e aí consignava, na medida de meus fracos conhe
cimentos o que pudesse contribuir a dar uma idéia exata das zonas 
que percorria” : 196 avisa no prefácio à Viagem pelas províncias do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. “ É desse jornal, escrito in loco, que 
extraio a narrativa histórica cuja publicação ora inicio” ,197 acres
centa, procurando pela reiteração dessa proximidade entre escrita 
e experiência garantir a fidelidade da própria narrativa. “ Quando 
avistava algum inseto ou planta, parava; preparava no próprio local 
os exemplares que desejava conservar”, conta Saint-Hilaire. E faz



questão de descrever minuciosamente as dificuldades de se manter 
esse registro in loco mesmo enfrentando às vezes condições franca
mente adversas e o cansaço da viagem e das explorações:

Uma das malas servia-me ordinariamente de assento: outra fazia 
o papel de secretária. Mal me instalava punha-me a estudar os 
vegetais que recolhera; os insetos eram espetados, as plantas mu
dadas de papel, etiquetadas e postas na prensa. Meu empregado 
auxiliava-me eficazmente na parte manual do trabalho, e extraía 
as vísceras dos pássaros abatidos durante a caminhada. Se ainda 
me sobrava algum tempo antes do anoitecer, ia fazer nova herbo- 
rização; conversava com meus hospedadores, e procurava colher 
deles as informações que me eram necessárias; escrevia meu diário 
e às dez horas deitava-me na rede.198

Em meio à descrição de um cotidiano metódico, não muito 
aventuresco, mas pouco confortável, difícil, cansativo, o viajante- 
naturalista parece reivindicar, por tabela, para si, alguma glorifica
ção nessa tarefa continuada de registrar e colecionar o máximo pos
sível. Mesmo tendo de usar malas como mesa e horário às vezes 
tardio para escrever e etiquetar. Neuwied, mais explícito, chega a 
figurar essa admiração de que seriam merecedores no olhar estupe
fato dos moradores de “ Os porcos” , onde passa apenas um dia:

A presteza com que escrevíamos, os nossos livros com gravuras, 
as cores e os desenhos, bem como as nossas espingardas de dois 
canos, que lhes mostramos, todos esses objetos causaram-lhes gran
de espanto; acabaram por declarar que a nossa situação era bem 
superior à deles, porque estávamos em condições de poder conhe
cer o mundo; em seguida unanimemente observaram que havia no 
mundo homens singulares, que não temiam se expor às fadigas e 
perigos de tão longas viagens, para buscar, nos países longínquos, 
pequeninos insetos, que se maldizem no lugar, e pequenas plantas, 
que só são procuradas pelas vacas.199

O narrador-viajante naturalmente toma como evidente tal su
perioridade. Observe-se, no entanto, em que ela se baseia: na possi
bilidade de viajar, na experiência, na coleta interessada de espéci
mes. E, ainda, na presteza com que escreviam. Não só no simples 
fato de escreverem, mas na presteza, na escrita ao ritmo da viagem. 
E não é à toa que se reafirma essa escrita-em-trânsito de um relato



a outro. Parece ser ela uma das estratégias fundamentais para atri
buir veracidade ao que dizem. f

Escrita-em-trânsito que teria como corolário “o estilo simples” , 
a "falta de pompa” de quem escreve às pressas e não pode se preo
cupar com possíveis aparatos retóricos. “ Levei o escrúpulo da exa
tidão ao máximo; e devo confessá-lo, preocupei-me mais em pintar 
com fidelidade o que observei do que em limar o estilo” ,200 diz 
Saint-Hilaire. “ Sei que não passo de um escrevinhador sem le
tras”,201 critica-se, a certa altura, Hercules Florence. Mas o que 
parece pedido de desculpas funciona, como na narrativa de Léry — 
quando opõe o próprio estilo simples ao discurso longo e verboso, 
mas “mentiroso”, de Thévet — , como “garantia de fidelidade” , 
“escrúpulo de exatidão” .

A alegação do “estilo simples da verdade” , no entanto, difundi
ra-se a tal ponto que era, a esta época, lugar-comum obrigatório em 
qualquer livro ou relato de viagem. Basta folhear o Museo Universal 
e observar a seção “ Viagens, Descrições e Cenas da Natureza” 
para ter certeza disso. No número de 1.° de agosto de 1840, no fim 
de uma história mais próxima do melodrama que do relato de 
viagens, mas intitulada Episódios da vida de um naturalista e cre
ditada à American Ornithological Biography, o narrador apresen
tava a seguinte declaração:

Não há aqui ficção; só contei um fato que sem dúvida podia ser 
embelecido por um romancista, porém mais saliente no estilo 
simples da verdade.

Escrevi-o mesmo na cabana do lenhador, quatro anos depois de 
sua triste aventura; sua mulher, seus filhos estavam presentes, e 
nunca mais esquecerei as lágrimas, que correram de seus olhos 
ouvindo contar pela segunda vez essa história tocante.202

De um lado, o estilo “embelecido” da ficção; de outro, o 
“estilo simples da verdade” . Oposição duplamente irônica. O relato 
em questão, pretendendo-se “ tocante”, exibe firulas retóricas incom
patíveis com a alegada simplicidade. O que o afasta dos relatos de 
viagens de naturalistas publicados no mesmo Museo Universal, bem 
mais secos, sem tantas lágrimas e dramas familiares. Basta lembrar 
a tradução de pequeno trecho do relato de Neuwied sobre os índios



puris, e publicada sob a rubrica Brasil no número de 2 de setembro 
de 1837, à qual não se precisara acrescentar qualquer atestado de 
veracidade ou da presença de testemunhas.

Quanto à associação entre ficção e mentira, outro topos da 
época —  e não só da época — , parece ter sido uma das molas pro
pulsoras a que se buscasse em outras formas de discurso, tidas como 
confiáveis —  o que era o caso dos relatos de expedições científi
cas — , respaldo para os próprios exercícios ficcionais. Talvez tenha 
sido também por isso que, estrategicamente, os primeiros prosadores 
de ficção brasileiros tenham procurado estreitar os laços com a 
escrita dos viajantes. O que, se não era de todo possível —  já que 
trabalhavam com andamento folhetinesco e enredos históricos ou 
domésticos melodramáticos — , ao menos lhes permitia abrasileirar 
um pouco a paisagem e ensaiar um narrador sempre em movimento, 
mas com ponto de mira fixo, armado como o do cientista. E, ainda, 
tomar emprestadas algumas estratégias para afirmar veracidade e 
conquistar a confiança do leitor. Entre elas, pilha-se aos naturalis
tas a definição da própria escrita como jogo rápido, no calor da 
hora.

É o que faz, por exemplo, o narrador de Tardes de um pintor. 
Como se trata aí de história contada por outra pessoa —  um pintor 
conhecido por acaso na praia — , é o registro quase imediato do 
que ouve dele, sobre as intrigas do padre Roberto e os sofrimentos 
de Juliano e Maria, que parece garantir a credibilidade do segundo 
narrador:

Assim pois durante várias tardes íamos nós ouvir a história do 
pintor. Era inquestionavelmente eu o que o ouvia com mais aten
ção, e interesse, e apenas chegava a minha casa escrevia tudo 
quanto ao pintor havia ouvido. Este manuscrito, há não pouco 
tempo que não existia em meu poder, felizmente, e como por um 
milagre, veio ter-me às mãos, depois de uma ausência de mais de 
dez anos: e hoje fiel à palavra que dei ao pintor aí dou ao mundo 
esta história.2®3

Se a escrita atenta e a transcrição rápida funcionam como 
argumentos favoráveis à veracidade do narrado, há aí um outro 
elemento francamente decisivo: a existência de um manuscrito da 
época. Com isso o narrador dá por encerradas quaisquer discussões



quanto à sua confiabilidade e repousa a fidelidade da narrativa na 
repetição literal do velho manuscrito recuperado há pouco tempo.

O documento escrito, palpável, parece elemento estratégico de 
fato importantíssimo para a credibilidade de qualquer relato basea
do em coisas —  fictícias ou não —  vistas ou ouvidas em situação 
da qual o leitor naturalmente não pode participar in loco, mas em 
abstrato, pela leitura apenas. E elemento estratégico igualmente 
para a escrita dos relatos. Daí a quantidade de pranchas, caixas, 
espécimes vegetais e animais, e anotações que se multiplicam du
rante as viagens. E nos próprios relatos, nos quais a todo instante 
se sugere ao leitor que observe uma prancha ou se menciona que 
alguém se detivera a esboçar algo recém-descrito em particular.

Certa feita, depois de expor em detalhes uma paisagem, Flo
rence acrescenta a seguinte notação ao seu diário: “ O senhor 
Taunay desenhou esta bela paisagem e voltamos à chapada” .204 
Como quem diz: se a descrição parecer insuficiente, recorra ao 
desenho; ou, se quiser certificar-se da fidelidade da descrição por 
escrito, compare-a à sua “duplicata” plástica. De que se encarre
gava muitas vezes o próprio relator da viagem. Lembrem-se, nesse 
sentido, exemplos como os de Maria Graham, Chamberlain ou 
Neuwied, todos eles desenhistas amadores.

Relato e desenho funcionam, pois, como referendum mútuo. 
Ao contrário de Léry, que não se zanga lá muito com o desenhista 
lean Gardien, que não retrata, como ele pedira, o “quati” ; a pre
sença e o trabalho infatigável de pintores eram obrigatórios em 
qualquer expedição científica no início do século passado. Suas 
pranchas assegurariam ao futuro registro escrito da viagem credi
bilidade e acrescentariam ainda alguma inform ação talvez ausente 
dos relatos —  era o que se parecia então imaginar e exigir desses 
desenhistas-viajantes, como Adrien Taunay, Rugendas ou Florence.

Exagerado, inventado, fabuloso, inexato. Essas as qualificações 
aparentemente mais negativas para um relato, do ponto de vista 
desses viajantes naturalistas do século x ix . É pelas notícias “ imper
feitas e misturadas de incidentes fabulosos” que Neuwied descarta, 
logo na introdução ao seu relato, parte da contribuição dos “ jesuí
tas e vários antigos viajantes” . É por “se basear em informações de 
outros, as mais das vezes inseguras e quase sempre exageradas” 205



que, na sua opinião, Von Eschwege mereceria alguns reparos nas 
suas notas sobre os botocudos. A principal fonte de inexatidões, a 
seu ver, teria origem em “ descrições escritas nos gabinetes” 206 por 
gente que nem sequer conheceria o país:

Assim é que se lê em mais de um livro que em todo o Brasil se 
encontram fetos arborescentes; exagera-se em geral a beleza do 
país, fala-se de macacos que riem e tagarelam, de pássaros canoros 
que chilreiam, e de laranjeiras que crescem nas florestas, de Agave 
foetida em cima das árvores; atribuem-se às serpentes as proprie
dades mais absurdas, e fazem-se descrições exageradas das flo
restas.207

Trata-se, pois, de dimensionar o território visitado sem o 
“ senso do maravilhoso” , com olhar de cientista; sem o “desejo do 
paraíso” , com interesse de aprendizado. E, nessa trilha, ir se desfa
zendo de lendas, como a das amazonas, descartada em poucas pa
lavras por Von Martius (“ não acredito na existência delas, quer no 
passado, quer no presente”),208 a do Eldorado e de minas de ouro 
e prata inexauríveis, a da incrível voracidade dos jacarés (que 
Neuwied procura desmentir), ou as histórias em torno do urubu-rei 
(reavaliadas por Saint-Hilaire).

O que parece imperar na escrita desses relatos de viagem do 
século XIX é uma espécie de “Acreditar-se-á?”, semelhante ao que 
pergunta Ferdinand Denis, em Brasil, ao falar da história de Hans 
Staden. Não que Denis o desqualifique ou a outros viajantes do 
século XVI. Apenas, diante da hipótese de o viajante ter sido salvo 
graças à barba ruiva, parece duvidar que um leitor do século x ix  
acredite plenamente na explicação. Daí o “Acreditar-se-á?”, que 
seria repetido em cadeia, e sob formas diversas, pelos relatos de 
viajantes (naturalistas ou não) contemporâneos a Denis diante de 
tudo que não parecesse aceitável a uma lógica baseada nas ciências 
matemáticas e naturais e nos conhecimentos então difundidos sobre 
diferentes “usos, costumes e paisagens” .

Aliás, o próprio Neuwied, sem dizer isso claramente, reapre- 
senta quase literalmente no seu relato uma cena presente no de 
Hans Staden, mas dando-lhe outra interpretação. Trata-se do mo
mento em que, próximo ao Equador e sob forte vendaval, do navio 
em que viajava o arcabuzeiro avistaram-se, segundo Staden, “mui-



tas luzes azuis, como nunca tinha visto” .209 Logo as interpreta, 
então, como "mandadas por Deus, para confortar-nos na aflição” .210 
Interpretação que consideraria inteiramente justificada quando o 
tempo melhorou no dia seguinte. “Vimos pois que as luzes deviam 
ser um milagre de Deus”,211 diria. Neuwied passa por situação se
melhante, já próximo à costa do Brasil, quando depois de chuvas e 
tempestades vê “ milhares de pontos luminosos, faixas e largos traços 
de luz” na superfície das águas. Mas, logo depois de registrar uma 
luminosidade inesperada, compara-a à da madeira apodrecida quan
do molhada, e procura naturalizá-la ao máximo: “é um fenômeno 
observado freqüentemente nas florestas” .212 Nada de milagres aqui. 
Apenas fenômenos naturais.

Mudança de interpretação que aponta para uma diferença radi
cal no modo de ver as “coisas do mundo” e sugere a possibilidade 
de uma ampliação do “Acreditar-se-á?” de Denis, capaz de incluir 
talvez até mesmo a visão do Brasil como paraíso, construída e refe
rendada tantas vezes pelos viajantes coloniais. Convertido em objeto 
de estudo, o modo de ver o país é agora bem outro.

Neuwied, por seu lado, descarta abertamente como “exagera
das” as descrições paradisíacas —  com macacos falantes, fetos arbo
rescentes e laranjeiras nas florestas —  dos antigos visitantes. Denis, 
mais político, justifica “ a idéia religiosa e poética dos primeiros 
navegantes” chamando a atenção para as “paisagens tão bem dese
nhadas” , “com contornos tão pitorescos” .213 Mas assinala: “ a ciência 
demonstrou o exagero destas crenças” .214 E, espertamente, dirige-se 
aos habitantes e possíveis leitores locais, sugerindo possibilidades 
de a região continuar a ser vista como “esplêndida” . Enumera 
então um a série de condições, a últim a das quais apontaria para o 
próprio viajante estrangeiro, retornaria, obediente, ao narrador de 
Brasil. As condições: se submeterem a terra, se desenvolverem a 
agricultura e a ciência, se melhorarem os meios de navegação. E 
acrescenta: “ se derem ouvidos à voz previdente” do “viajante” .215

Lições de botânica, inventários de costumes (cavalhadas, batu
ques, queimações de Judas, festas do Divino), lugares (vendas, fa
zendas, vilas, quilombos, igrejas, minas, aldeias), tipos (o tropeiro, 
o escravo rural e o urbano, o moleque, a mulher guardada a sete 
chaves, o fazendeiro, o gaúcho, o padre, o vendeiro, o índio),



vistas (cachoeiras, matas cerradas, grutas, sertão, litoral): é esse 
“viajante previdente” que dá a ver e treina o modo de ver a pai
sagem brasileira de seus aprendizes locais. Marcando-se, nos relatos 
desses viajantes ilustrados, simultaneamente um ponto de mira, um 
traçado de mapa e uma paisagem natural a ser atemporalizada e 
etiquetada “ Brasil” .

O MAPA

Um traçado de mapa? Vários. Ele é uma espécie de figura 
obrigatória nos relatos de viagem. “ Deixo aqui notado que para a 
inteligência perfeita dos nomes e lugares por mim citados” , avisa 
Hercules Florence, “convém ter debaixo dos olhos o mapa inglês 
da América do Sul, publicado por Arrowsmith em 1810.” 216 “A 
mais penosa privação é a falta de mapas das regiões que se percor
rem”, lamenta Neuwied depois de voltar, “o de Arrowsmith está 
cheio de erros; omite rios importantes da costa oriental, e, pelo 
contrário, assinala-os em pontos onde não existem, desse modo, o 
melhor mapa do Brasil, até então conhecido, é quase que inútil 
para os viajantes.” 217 É, pois, na viagem, que se corrigem e refazem 
os mapas. Cada itinerário, outro traço possível na carta.

Cada relato, regiões e pontos diversos. Ou retornos aos mesmos 
pontos. Ou, ainda, incursões ao velho mapa de Arrowsmith, ao le
vantamento cartográfico e à demarcação de limites do território 
imperial, delegados pelo governo local a comissões científicas no
meadas exclusivamente para este fim desde as primeiras décadas 
do século passado, como a de José da Trindade e Antônio Silveira 
de Araújo, que, à época da redação do diário de Neuwied, já tinha 
mapeado o litoral de Mucuri a Santa Cruz.

Não era difícil detectar, aliás, uma certa pressão cartográfica 
no país sobretudo desde fins dos anos 10. Nicolau Dreys, por 
exemplo, dá notícia de um grande mapa manuscrito hidrográfico e 
geográfico do Rio Grande, traçado sob orientação de um marechal 
do exército e guardado no arquivo militar, à época da redação de 
sua Notícia descritiva da província do Rio Grande de S. Pedro do 
Sul, publicada em 1839. E Ferdinand Denis, em Brasil, editado no



ano anterior, chamava a atenção, alarmado, para a existência de 
outros “preciosos mapas geográficos” manuscritos, deixados quase 
ao abandono em várias bibliotecas brasileiras e documentos pre
ciosos para o conhecimento “ do estádio antigo do país, que tão mal 
se conhece ainda” .218 Mapeamento de duplo alcance, portanto. Ou 
voltado para as “origens” , o “estádio antigo do país” ; ou interessado 
em territorializar uma “ nacionalidade” para o país recém-indepen- 
dente. Tarefa que, a julgar por anúncio publicado em 1817 na 
Gazeta do Rio de Janeiro —  em que algum mestre se propunha a 
ensinar "os princípios necessários para a construção das car
tas” — ,219 interessava e se apresentava como também urgente para 
um público de não-viajan tes, de gente sem maiores conhecimentos 
geográficos ou habilidades cartográficas.

É também um trabalho de cartografia que se parece exigir dos 
ficcionistas locais nos anos 30 e 40 do século x ix . Dado o trabalho 
de Hércules —  a afirmação literária da nacionalidade —  só a vôo 
bem alto, por meio de abstrações cartográficas e vistas rápidas. 
Porque, a vôo rasante, despedaçam-se homogeneidades, delimita
ções geográficas e um Brasil-só-natureza atemporalizado em cartas, 
paisagens e descrições. E percebem-se lutas provinciais, interferên
cia estrangeira continuada, rebeliões de escravos, tráfico ilegal e 
os mesmos ébrios, mendigos, vadios, órfãos e donzelas sem amparo 
cuja exclusão tout court da “árvore social” se propusera à época.. 
Mas o que se vê em vôo baixo não parece caber nessas cartas e 
viagens que orientam o olhar do primeiro narrador de ficção bra
sileiro.

Outro trabalho de Hércules: mover-se entre os materiais de 
extração tão diversa e as heterogeneidades que enformam essa 
ficção-em-processo como se a coesão fosse a sua marca. E o que se 
rascunha fosse coisa pronta e acabada, homogênea e nitidamente 
nacional. Quando, na verdade, de um lado, é a fôrma folhetinesca, 
o próprio tamanho dos “Apêndices” de jornal, que marca o seu 
andamento; de outro, são as paisagens e relatos de viagem que 
sugerem o colorido e o traçado do cenário; de outro, ainda, as 
novelas e folhetos traduzidos na imprensa ou publicados à parte 
que fornecem as tramas históricas ou domésticas melodramáticas, 
reaproveitadas à saciedade pela ficção local. Também nesse caso o



narrador parece precisar de cartas e itinerários. Para mover-se entre 
materiais diversos, mas que se pretendem em cerrada coesão.

E, como Rugendas diante das “ variedades inumeráveis” da 
vegetação local, “ a que é dado somente ao naturalista transpor”, o 
narrador busca exatamente nesse viajante naturalista uma primeira 
forma possível de figuração. Ou melhor: é no ponto de mira fixo, 
armado dos paisagistas e cientistas-em-trânsito que procura moldar 
o seu. Essa a sua carta em meio à obrigatória movimentação entre 
os materiais diversos com que se constrói a prosa brasileira de 
ficção. Ponto de mira que se deseja fixo, cientificamente seguro, 
em meio a um constante não estar de todo. Nem no molde folheti
nesco, nem no cenário local, nem na trama-só-lágrimas. Em vez, 
no entanto, de se trabalhar tal movimentação, tal “ não estar de 
todo”, move-se o narrador de um lado a outro, mas tentando treinar 
um ponto de mira nada volúvel, em repouso, fixo como o mapa 
que lhe cabe também traçar.

Se, com a consolidação do Império, de um lado, e com a deli
mitação mais precisa de fronteiras entre os gêneros de discurso e 
a popularização do romance no Brasil da segunda metade do século 
XIX, de outro, o mapa único, abrangendo grande extensão territo
rial, e a etiqueta “Brasil” em tudo, puderam se desdobrar em eti
quetas “ regionais” ou domésticas, em pequenas cartas geográfico-li- 
terárias, às vezes de uma rua ou de um único distrito, o ponto de 
mira fixo do narrador de ficção não se desmonta com essa faci
lidade.

E, mesmo ao se substituir sua mobilidade “horizontal” —  
entre os materiais diversos que compõem a prosa —  por um deslo
camento no tempo, em direção ao romance e à crônica histórica de 
assunto “brasileiro”, essa movimentação, se, por vezes, como num 
Joaquim Felício dos Santos ou em certo Alencar, sugere variações 
no foco narrativo, armaduras poderosas —  os laços com o saber 
histórico, a afirmação da nacionalidade e de uma natureza magni
ficamente singular —  parecem detê-la quando o seu alvo é o narra
dor. E deixar a meio caminho a configuração de um modo de narrar 
também internamente em trânsito, flutuante.

Quando, ao contrário, procuram-se reduzir as distâncias a per
correr, os deslocamentos espaço-temporais, como um convite para



que, olhos ao léu, desdobre-se também o foco narrativo, como é o 
caso dos romances à beira da crônica de Manuel Antônio de Almei
da, Macedo ou Luís Guimarães Júnior, outras redes parecem de
tê-lo —  a do detalhe e a da busca do traço exemplar, a servir de 
gancho para os comentários desse narrador que, se passeia muito a 
pé ou de coche, mantém discreta distância e indescartável fixidez 
nesse seu olhar ao léu.

Modifica-se, pois, na segunda metade do século passado, a 
figuração inicial do narrador de ficção, próxima ao sujeito dos 
relatos e aos paisagistas das viagens científicas ao Brasil. Mudança 
em direção às máscaras do historiador e do cronista de costumes. 
Mantém-se, no entanto, mesmo sob a pressão de diferentes materiais 
de construção ficcional, sua carta marcada: o ponto de mira fixo. 
Em xeque apenas quando também está a rede que o arma —  a 
paisagem-só-natureza, a História como mestra, a nacionalidade coesa 
e singular. Quando um Rubião olha a vista da praia de Botafogo 
sem qualquer visão do paraíso, sem preocupações geográfico-paisa- 
gísticas, sem luneta mágica, com “ sensação de propriedade” apenas; 
quando Brás Cubas, do túmulo, desmonta os moldes habituais da 
narrativa histórica; quando se mostra, sem lágrimas, “o melhor modo 
de apreciar um chicote” . Ou, sob outro ponto de vista: quando a 
quebra de fixidez, que se ensaia na crônica histórica de Joaquim 
Felício dos Santos, nas andanças do Anastácio Agulha, de Luís Gui- 
marões Júnior, no pêlo-a-pêlo entre História e escrita ficcional em 
Alencar, de fato se efetiva.

Num narrador propositadamente em repouso, mas cujo ponto 
de mira parece viajar ao redor de si mesmo. Porque não é na figu
ração do narrador à maneira de um viajante ilustrado ou na arma
dura paisagística e atemporalizadora do seu olhar que se encontra 
agora a marca da viagem. A viagem, em Machado de Assis, é outra. 
E passa a enformar um ponto de vista volúvel, uma narração auto- 
reflexiva. Aí a “ sensação de não estar de todo” não impele o narra
dor a vagar de um lado a outro, do cenário à trama, da trama ao 
molde folhetinesco, mas sempre com olhos de Medusa. A virada 
auto-reflexiva, a volubilidade como marca, à maneira do que faz 
Goethe quando observa a montanha, parecem barrar repousos e 
atemporalidades. Inclusive da parte do leitor, em quem o não-estar



de todo, trabalhado propositadamente como procedimento narra
tivo, parece deixar rastro. O rastro de uma sensação acentuada de 
temporalidade. Não o tempo emoldurado pelas novelas históricas, 
nem o eterno presente da crônica. Mas a irremediável sucessão dos 
minutos, horas, dias. Um tempo concreto, corrosivo. E que, como 
os vermes sobre o corpo do narrador-defunto de Memórias póstumas 
de Brás Cubas, devora mapas, minas e origens intemporais. E, com 
elas, reinterpretada a idéia mesma de viagem, essa figuração inicial 
do narrador de ficção no Brasil.

Esse começo histórico, cheio de mapas e roteiros, do narrador 
de ficção até a corrosão machadiana lembra, aliás, pequena história 
de viagem relatada em O fazedor, por um Borges com a máscara de 
Suárez Miranda, que se transcreve aqui:

[ . . . ]  Naquele Império, a Arte da Cartografia logrou tal Perfeição 
que o mapa de uma única Província ocupava toda uma Cidade, e 
o mapa do Império, toda uma Província. Com o tempo, esses 
Mapas Desmedidos não satisfizeram e os Colégios de Cartógrafos 
levantaram um Mapa do Império, que tinha o tamanho do Império 
e coincidia pontualmente com ele. Menos Adictas ao estudo da 
Cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado 
Mapa era Inútil e não sem Impiedade o entregaram às Inclemen
cias do Sol e dos Invernos. Nos desertos do Oeste perduram des
pedaçadas Ruínas do Mapa, habitadas por Animais e por Mendi
gos; em todo o País não há outra relíquia das Disciplinas Geo
gráficas.220

Não se tome, porém, a citação como parábola. Ou a figura do 
narrador-viajante como relíquia e mais nada. É de uma figuração 
específica de viagem que Machado de Assis parece se descartar. 
Ele mesmo a substitui por outra e absorve a viagem como proce
dimento narrativo. E, na prosa m odernista221 dos anos 20 deste 
século —  vide Macunaíma, Memórias sentimentais de João Mira
mar, Serafim Ponte Grande, Pathé Baby —  se reinterpretariam 
viagens e narradores-em-trânsito. Assim como o fariam em fins dos 
anos 60 textos tão diversos como Quarup, de Antônio Callado, e 
Panamerica, de José Agrippino de Paula; na década de 70, o 
“ Descartes com lentes” perdido no Brasil holandês do Catatau, de 
Paulo Leminski, o protagonista à deriva e suas trilhas à beira do



picaresco de Confissões de Ralfo, de Sérgio Sant’Anna, o filho e a 
viagem de volta à casa em Lavoura arcaica, de Raduan Nassar, e 
um livro que se autodefine como uma “ aoléuviagem” , como Ga
láxias, de Haroldo de Campos. E, nos anos 80, a ilha brasileira em 
Nova York pela qual circula o protagonista-em-dobradiças do Stella 
Manhattan, de Silviano Santiago, ou João Gilberto Noll, com o seu 
narrador sem repouso, sempre de passagem, cuja mirada, quando 
fixa, exercita descrições, meias-distâncias e alguns desarmes.

Mas o desarme aqui é outro. Não se trata de pensar nesses 
retornos-em-diferença da imagem do viajante na prosa brasileira. 
E sim num narrador-viajante em especial. Aquele que se configura 
no momento em que a prosa de ficção local também se achava em 
processo de formação, nos decênios de 30 e 40 do século xix.

Trata-se aqui —  delimitados os seus laços com os relatos de 
viagem da primeira metade do século passado —  de definir essa 
figuração inicial de narrador. E delinear algumas transformações e 
rachaduras que se seguem a esse começo histórico. Assim como a 
sua discreta, mas decisiva, corrosão pela escrita machadiana.



FIGURAÇÕES DO NARRADOR

O narrador é a soleira. Para isso ele tem de parar 
e recompor-se. Que rima há para soleira?

P eter H andke, O chinês da dor

TERRITÓRIO EM NEGRO

Um mapa a mais para observar uma figura e suas variações, 
uma figura em suas variações? Mas, carta perversa, tome-se por 
guia tela de um outro tempo —  The tripper (1971), de Antônio 
Dias — para fixar o narrador e algumas de suas figurações na 
prosa de ficção brasileira do século xix.

A tela: relativamente grande, 100 x 100 cm, toda pintada de 
negro, esparsos brancos salpicados, alguns deles servindo de pontos 
de ligação para linhas brancas, retas, que configuram uma região 
inteiramente negra, sem manchas, no interior do quadro. O viajan
te: um espaço negro, sem qualquer interferência cromática, só 
negro, formado pelos vários percursos entre pontos interligados em 
série, em meio a outros deixados ao acaso. Traço básico —  a linha, 
a viagem; de resto, o próprio viajante se transforma em paisagem.

“Se abríssemos as pessoas”, disse uma vez Agnès Varda, 
“ iam-se encontrar paisagens.” É isso, então: rasgar um narrador e 
puxar dele paisagens diversas, observá-lo como a uma paisagem? 
Talvez. Desde que se continue a ver silhueta semelhante, repetida,



em meio a essa sucessão paisagística de diferenças. Porque são pai
sagens diversas as que se explicitarão aqui —  cartográfica, histórica, 
cotidiana — , mas desdobradas de uma, em processo de constante 
recomposição. A base é uma só: o narrador-viajante.

As mudanças, em meio a um ponto de mira fixo, sugerem, no 
entanto, a inserção de interlocutores, cartas de orientação e formas 
narrativas diversas no quadro. As cartas: geográficas, histórico-ge- 
nésicas, cotidiano-exemplares. Os interlocutores: os relatos das via
gens ilustradas dos naturalistas ou das expedições romanceadas das 
folhas recreativas, os tratados descritivos e roteiros coloniais sobre 
o Brasil, as crônicas e o cotidiano citadino em suas miudezas. Os 
objetos de diálogo: o território, a origem, o sujeito e suas impres
sões. Diálogo que enformaria máscaras cambiantes —  de cartógra
fo, historiador ou cronista —  nesse quadro de formação do narra
dor de ficção. E de estabilização da prática ficcional em narrativas 
históricas e romances com dicção de crônica. O destino seguro — 
o que nasce, morre — : a corrosão machadiana em diálogo com 
uma figura de narrador e uma forma romanesca de contornos mais 
nítidos, traçados e retraçados em exercícios diversos. O mapa a 
mais? Incerto, móvel, sua marca —  à espreita, corrosão —  é a 
recomposição. Movimento que se tentará rastrear a seguir.

NOS CASTELOS AMBULANTES DE MADEIRA

Há num livro de Macedo explicitamente calcado nas Viagens 
na minha terra (1846), de Almeida Garrett, o seu A carteira de 
meu tio, de 1855, cena a rigor paradigmática da tarefa que se 
atribui a esse primeiro narrador de ficção no Brasil. A situação, 
bastante conhecida, é a seguinte: um rapaz, educado na Europa às 
expensas do tio e recém-chegado ao país, vê-se pressionado por ele 
a dizer o que pretende fazer daí para frente e declara-se interessa
do em entrar para a política. O tio, irônico, depois de chamar a 
atenção para duas qualidades que lhe seriam muito úteis no ofício
—  o atrevimento e a impostura — , sugere que antes estude um 
pouco mais num grande volume: no livro da própria terra. Livro 
que, diz ele para o seu misto de sobrinho e "Emílio” , só poderia



ser lido viajando e observando o Brasil. E, entre outras coisas, faz 
ainda urna exigencia ao sobrinho-narrador: que escreva numa “Car
teira” suas impressões de viagem.

Compare-se, por um momento, essa exigência de viagem a 
outra, no entanto bem diversa, presente numa novela publicada sem 
assinatura no Jornal do Commercio em fevereiro de 1839, a “crô
nica rio-grandense” A ressurreição do amor. Neste caso a exigência 
não é feita diretamente ao narrador, mas ao protagonista, Francisco, 
por seu irmão, o governador:

—  A planta dos Sete Povos das Missões deve vir o mais breve 
possível, que a ela se ajuntará uma memória sobre os domínios 
dos jesuítas, suas conquistas e riquezas.

—  Eu fornecerei algumas notas e alguns desenhos, tanto da 
paisagem como do interior dos edifícios.1

Não se fala, no texto publicado em folhetins em 1839, em 
“ impressões de viagem” , em anotações pessoais. Mas em planta, 
memória, notas e desenhos de paisagens e construções. Entre o 
período de formação de um narrador de ficção no Brasil, em diálo
go com o relato interessado de viagem, e a prosa da segunda me
tade do século XIX, quando não só a delimitação dos gêneros —  
romance, contos, crônica, relato — , como a própria leitura de textos 
ficcionais locais já estavam bem mais difundidas, uma exigência 
um pouco diversa no que se refere às viagens pela própria terra. 
Na novela de fins da década de 30, a questão é mapear o território, 
listar e esboçar paisagens. O que está em primeiro plano é a deli
mitação da paisagem nacional, é a descrição do território, são notas 
informativas sobre ele.

Não é à toa, por sinal, que o texto se inicie com duas longas 
descrições —  uma de Porto Alegre, onde o narrador nascera, e 
outra do Rio de Janeiro, para onde se mudara, “onde o fraco som 
da sua voz achava um eco, e não se perdia como o suspiro do 
deserto” .2 Se Francisco prefere ir “ ressuscitar” literalmente a amada 
morta, o narrador cumpre à risca as ordens do governador, tro
cando apenas o ponto geográfico exato. Em vez das Missões, des
creve minuciosamente as duas cidades em que vivera e os lugares 
por que passa Francisco tentando rever e salvar Amália.



Já as exigências do tio, no livro de Joaquim Manuel de Mace
do, pressupõem uma carta geográfica mal ou bem, mas já traçada
—  não há aí qualquer dúvida aparente sobre qual seja o território 
brasileiro — , e um narrador suficientemente definido para que 
suas impressões particulares sejam o eixo do relato.

O pedido de uma “carteira” cheia de notas pessoais pressupõe 
uma certa mudança inclusive na maneira de se encarar então o 
“ relato de viagem” . Nada que lembre o registro minucioso de expe
dições, tampouco histórias de aventuras ou coisas assim. Ou, como 
lembrava Brito Broca em “ Evolução de um gênero literário” , em 
que salienta a dissociação entre as descrições de viagens e as narra
tivas de aventuras sobretudo diante do aperfeiçoamento dos meios 
de locomoção no século x ix :

Daí o caráter de que passou a revestir-se a literatura de viagens 
da segunda metade do século até nossos dias: o de “impressões”. 
Não se fala mais narrativa, que presumia peripécias, aventuras; 
“impressões” quer dizer notas fugazes de quem vê tudo com certa 
rapidez [ . .  ,].3

Não só o sobrinho-do-tio não é mesmo um aventureiro nos 
moldes da literatura do século x v n i ,  como também não é um obser
vador minucioso como o viajante-naturalista da primeira metade do 
século x ix . É fundamentalmente alguém que comenta o que vê, que, 
com olhos de cronista, e mãos de peregrino, lê o livro da terra com 
óculo exemplar semelhante ao que Belomodo empresta ao “pere
grino da América” . O ponto de mira é fixo, a meta da viagem 
única —  o Brasil — , mas entre a liberdade das “ impressões” ao léu 
de um narrador-cronista e a régua e o compasso dos primeiros nar
radores-cartógrafos, a diferença mais nítida está no próprio perfil 
desse narrador-em-trânsito.

Nas primeiras décadas do século, ocupado não apenas com 
seus mapas e viagens obrigatórios, mas ainda com a fixação das 
formas de ficção em que se exercita e do próprio perfil; em meados 
do século x ix , bem aceitos o romance, a crônica e o conto, fixado 
o foco narrativo, apaziguadas as lutas provinciais e consolidado o 
Império, o narrador permite-se alguns passeios ao léu e o registro 
de impressões pessoais e intransferíveis de viagem. O que não é



bem o caso desse narrador em processo de constituição simultâneo 
ao da prosa de ficção brasileira na primeira metade do século pas
sado e cuja primeira figuração se trata de examinar agora. Depois 
de um pequeno retorno, porém. De volta à "gruta” pintada por 
Manuel de Araújo Porto-Alegre em 1845.

TANTAS LÁGRIMAS, TANTOS SUSTOS

Observando-se uma vez mais o quadro Gruta, de Araújo Por- 
to-Alegre, e desta feita comparando-o a um esboço e a uma prancha
—  Gruta de pedra calcária perto de São João dei Rei e Grutas 
perto de São José —  de Johann Moritz Rugendas, é possível assi
nalar não apenas a dramatização da gruta por parte do pintor local, 
mas alguma coisa que ele seria forçado a incluir no quadro, assim 
como os prosadores locais do período nas suas descrições de andan
ças, paisagens e cenas domésticas, da qual não se encontra qualquer 
traço semelhante no paisagismo-em-trânsito dos relatos e pranchas 
que lhes servem de modelo.

Há, é claro, uma primeira marca óbvia de diferenciação no 
próprio modo de se representar a gruta. Nos desenhos de Rugendas 
formas minerais são apenas isso. Detalham-se, ainda, a luminosi
dade do lugar, as raízes de plantas que se encontram ali, as bacias 
de acúmulo de água e coisas assim. Mas o calcário é calcário e só. 
O contrário do que acontece na pintura de Porto-Alegre. Aí, se há 
a tentativa de reprodução “ fiel” da luz e de algumas formações 
típicas de grutas, há simultaneamente um movimento de alegoriza- 
ção do cenário, fazendo o calcário assumir aspecto espectral e deter, 
atemorizando-o, um pequeno grupo de visitantes.

E é exatamente para os observadores, presentes nas três repre
sentações de grutas aqui destacadas, que se chama a atenção agora. 
Percebe-se, de cara, que a inclusão de figuras humanas nessas grutas 
tem função pictórico-científica. Com a dimensão humana normal 
como parâmetro fica mais fácil delimitar a altura e a extensão 
dessas paisagens labirínticas. Mas talvez não seja só isso. Basta 
atentar, apenas no caso de Rugendas, para a diferença de compor
tamento do grupo de observadores que percorre a gruta próxima a



São joão del Rei e a figura isolada, estática, em atitude contempla
tiva no interior da gruta próxima a São José.

O próprio Rugendas parece indicar dois modos de observar a 
paisagem em meio ao trânsito constante da expedição. Como já  
deixavam perceber algumas variações de foco de observação —  em 
meio ao ponto de mira, armado naturalísticamente, dominan
te — , no seu conjunto de desenhos, pintura e aquarelas. No caso 
das grutas, Rugendas figura explicitamente, de um lado, a mirada 
“interessada” dos pesquisadores, que apontam, conversam, andam 
de um lado para o outro; de outro, a contemplação do visitante 
solitário, que não parece interessado em coletar coisa alguma, ape
nas olha, sem pressa, a paisagem.

Bastante diversa é a situação dos quatro visitantes da Gruta de 
Araújo Porto-Alegre. Nada que lembre pesquisa científica ou medi
tação. Aliás, sua postura nem sequer sugere a idéia de observação. 
É o espanto que dá o tom ao grupo. Um misto de surpresa e temor 
que dirige imediatamente o olhar de quem se depara com o quadro 
para o grupo calcário-espectral que parece petrificar os visitantes. 
Como um convite ao observador fora do quadro a reação seme
lhante. Como se os visitantes devessem funcionar não só como per
sonagens imersos na paisagem, mas ainda como guias para o 
espectador eventual da pintura de Porto-Alegre. Para o seu modo 
de olhar e reagir à Gruta.

Embute-se no próprio quadro a recepção esperada à paisagem 
que aí se apresenta. Não se limita apenas a representá-la. O contrá
rio de Rugendas, que, nesse caso, se desenha observadores, ou é 
como figuras que passam pela paisagem, ou é de costas para o 
público, de frente para a gruta. Im possível, portanto, adivinhar em 
tal figura qualquer coisa, seja ela espanto, reflexão, apaziguamento 
ou tédio. Ou tomá-la como guia para sentimentos ou qualquer 
outro tipo de atitude que não a da observação da própria paisagem 
esboçada.

Isso que acontece com Araújo Porto-Alegre, essa necessidade 
de o quadro não apenas registrar uma vista específica, mas de, 
ainda, direcionar previamente a reação de seus espectadores, acom
panharia também as descrições dos prosadores de ficção brasileiros 
da primeira metade do século passado. Só que, no caso das novelas



e romances, é do narrador que parte a indicação prévia quanto at' 
modo de ler e reagir às suas paisagens, mapeamentos e descrições.

Por isso, antes mesmo de se descrever a casa de campo do pai 
de Fausta, em Emílio —  “ novela baiana” de Manoel de S. Caetano 
Pinto, publicada entre 2 de agosto de 1845 e 25 de janeiro de 
1846 em O Crepúsculo — , já se define qual deve ser a impressão 
do leitor: é um “ sítio ameno, aprazível, e verdadeiramente român
tico” .4 Ou, passando a fugitiva Júlia, junto com seu acompanhante 
embuçado, perto da ilha de Itamaracá, numa novela de Manoel 
Carigé Baraúna, avisa-se logo, para só em seguida detalhar-se a 
vista: “Quem não estivesse no estado da jovem fugitiva, compra
zer-se-ia em contemplar estes pitorescos lugares” .5 O “ aprazível”, 
num caso, e o “pitoresco” , no outro, são etiquetados a uma espécie 
de prancha em branco para a qual o narrador, antes mesmo de 
preenchê-la, procura garantir o efeito desejado.

E não são só as “cenas da natureza” que motivam essas indi
cações prévias. Quando Fausta, depois de "errar” com Emílio, ati
ra-se prostrada aos pés da mãe, o narrador não perde um segundo 
e arremata: “ que tocante cena!” .6 Não dá a menor chance ao leitor. 
Descrição e interpretação já vêm juntas. E o leitor chega a ser até 
desafiado a interpretar de modo diverso do sugerido outra dessas 
cenas de sedução-e-abandono, desta vez em Eugênia, de Manoel 
Carigé Baraúna, mas sob risco de constranger-se pela própria insen
sibilidade. “Quem ousaria encarar este painel de ternura, e de 
amor sem sentir uma profunda emoção?!” , desafia o narrador, 
“ Quem despido do mais vivo interesse poderia olhar para o Pai e 
a Filha abraçados, e ambos esforçando-se mutuamente por se con
solarem, ou antes por ocultarem sua dor?!” .7

É de modo semelhante que se podem entender, aliás, tantas 
lágrimas, tantas cenas de gente em prantos, choro de desespero, de 
raiva, vergonha ou prazer nessas novelas do início do século pas
sado. São, como o espanto estampado no rosto dos visitantes da 
Gruta, de Araújo Porto-Alegre, indicações precisas de susto ou 
emoção no roteiro de leitura que parece acompanhar a escrita lite
rária nesse momento de afirmação de uma prosa de ficção nacional 
no país.



é como se a um narrador já encarregado de um duplo exerci
cio cartográfico —  o mapeamento de um “Brasil pitoresco” e o ali- 
nhavo, em formas literárias aceitáveis, dos materiais mais diversos 

se acrescentasse ainda outro, necessário para que pudesse cum
prir os trabalhos de Hércules já assumidos: o esboço de um itine
rário de leitura, que lhe desse a garantia de um acompanhante no 
p ercu rso . Daí o outro mapa. E  os pontos que assinala: aqui, lágri- 
mas; mais adiante, indignação; ali, emoção; a seguir, lugar aprazí
vel; depois, um susto, uma tempestade ou alguma figura temível, 
e assim por diante.

Às vezes, como em certos trechos de Tardes de um pintor, 
não é propriamente com a classificação prévia da paisagem, e sim 
com a inclusão súbita do leitor no ambiente descrito, com a pres
suposição, num “vós” respeitoso, mas determinado, das suas reações 
diante do cenário ficcional, que se vai descrevendo, junto à paisa
gem natural, a recepção que se deseja daqueles que a vêem em 
processo pictográfico de construção. É o que se faz, por exemplo, 
no capítulo x do prim eiro tomo desse livro de Teixeira e Sousa ao 
se descrever o percurso de Juliano da casa de campo de Maria à 
própria residência na cidade:

As irregularidades dos rochedos apresentando essa harmoniosa 
desigualdade da natureza, que os tornava mais baixos, mais re
cuados, e mais salientes, a respeito da lua cheia, faziam que uns 
se mostrassem duvidosamente esclarecidos por essa incerta luz, 
enquanto outros embebidos nas sombras dos companheiros da 
frente negrejavam quase inteiros no fundo dessas mesmas sombras. 
Assim escuros ou pardacentos coroando em renque os cimos das 
serranias, diríeis ser uma caterva de demônios, que silenciosos 
meditavam sobre uma grande empresa contra o gênero humano! 
ou que era um enxame de feiticeiros, que congregados, aí presi
diam o nascer da lua cheia de um sábado, para com seus sortilé
gios, e encantamentos prepararem um grande, e misterioso amu
leto! ou que eram malfazejos duendes, que do fio das montanhas 
espreitavam o passar do passageiro com silenciosa malignidade, 
Para dessas alturas se arremessarem ao prado sobre o pacífico via
jante! Metia pois medo!8

Ê verdade que a descrição serve a um propósito bem definido 
no desenrolar da narrativa: criar um clima bastante aterrorizante



para que o leitor espere, com ansiedade, o atentado a Juliano. Por 
outro lado, é curioso que, durante a descrição dos rochedos e serra
nias da estrada deserta, não se mencione o nome do protagonista 
ou de qualquer outro personagem, falando-se, pelo contrário, em 
“género humano” , em “o passageiro” , “o pacífico viajante”, e tor- 
nando-se, assim, “universalmente” aceitável uma única reação frente 
a tal paisagem: o medo.

Essas antecipações têm a ver, naturalmente, com o mecanismo 
repetitivo típico do romance-folhetim e da novela seriada. São um 
sinal de repetição a mais em meio a tantos outros, aos resumos, 
vez por outra, do que já foi dito, aos retornos quase literais a cenas 
já descritas, à reiteração dos mesmos qualificativos quando se trata 
de determinado personagem, à síntese, a cada novo capítulo, da 
situação com que se encerrara o outro e coisas assim. Talvez haja, 
no entanto, ainda outras explicações possíveis para esses mapas de 
leitura. A já aventada insegurança diante do próprio público. E, 
gêmea desta: a insegurança com relação à própria forma de escrita 
ficcional, cujo mapa o narrador parece condenado a traçar enquanto 
escreve.

" M O D E L O S ” D E M A IS ,  M I M E S I S  D E  QUÊ?

Não foi à toa, por sinal, que até agora se utilizou preferencial
mente a expressão “ prosa de ficção” ao se falar dessa produção lite
rária emergente no período. Os próprios autores ora os intitulam 
novela (acrescentando em geral alguma indicação geográfica: “baia
na” , “brasileira” , “ rio-grandense”), ora romance, ora crônica histó
rica, ora románcete, ora legenda ou história “brasileira” , ora ro
mance histórico. Variações de classificação que não implicam neces
sariamente grandes mudanças nos textos em questão. É verdade que 
novela era geralmente uma história contemporânea e que romance 
ou crônica costumavam ser aplicados a textos voltados para o pas
sado histórico. Isso até a popularização nos anos 40, com O filho 
do pescador e A Moreninha, respectivamente em 1843 e 1844, do 
termo romance para os textos de ficção em prosa de certa extensão.



Até então misturavam-se as indicações de gênero mesmo em se tra
tando de narrativas por vezes obedientes a um mesmo molde, a um 
mesmo tipo de enredo e tamanho.

Ainda no início dos anos 20, veja-se a situação descrita por 
Maria Beatriz Nizza da Silva em Cultura e sociedade no Rio de 
Janeiro. . tendo em vista sua análise de anúncios de livros e de 
obras pertencentes a algumas bibliotecas particulares durante as 
duas primeiras décadas do século x ix :

Nas obras anunciadas pelos livreiros do Rio de Janeiro, muitos 
títulos são acompanhados das seguintes indicações: “novela ingle
sa”, “novela africana”, “novela saboiarda”, “novela americana”, 
“novelas galantes e instrutivas”, “conto alegórico e moral”, “conto 
histórico”, “contos morais”, “contos filosóficos”, “história orien
tal”, “história verdadeira”, “história indiana”, “história moral e 
política”, “história moral”; e finalmente “anedota histórica”. Mas 
a palavra romance só nos aparece num título, e mesmo assim de 
forma indireta: Amor e probidade, novela extraída de um romance 
em cartas.

É que na cultura portuguesa o termo romance possuía um sen
tido muito restrito, pertencia à história literária, não sendo consi
derado adequado para os tipos de prosa narrativa então consumi
dos em larga escala.9

A diferença básica, nessa época, era entre contos e novelas, 
de um lado, e romance, de outro, tomando-se por base a associação 
aos primeiros de um modo de representação literária mais ligado 
ao contemporâneo, às pessoas comuns, às coisas tidas como “ prová
veis” , e ao segundo de um caráter fabuloso ou de um deslocamento 
da ação para tempos passados, lugares longínquos. Diferenciação 
que não estaria de todo esquecida quando dos primeiros ensaios de 
prosa de ficção no país já nos anos 30. Mas que, ainda em 1828, 
receberia irônica estocada do periódico O Espelho Diamantino no 
seu número de 18 de fevereiro, quando, elogiando o que os brasi
leiros aprendiam com os estrangeiros, lembra-se que havia pouco, 
ainda mal conhecendo o gênero, punham-se a criticá-lo de modo a 
seu ver constrangedor:

Não ouviremos dizer, como ouvimos a certa senhora, hoje do 
velho Calendário, a quem se propunha a lição do romance de



Numa Pompílio por M. Florian. —  Não gosto de romances r v . r  

acabam em casamentos: esse novo romance acabará decerto pelo casa 
mento de madama Numa com mr. Pompílio [. .

Aliás, o interesse pela divulgação do gênero, e pelo seu apren- 
dizado por parte dos literatos locais, acompanhava o periódico 
desde os primeiros números. No segundo O Espelho Diamantino a 
vir a público, em outubro de 1827, por exemplo, a alegria coma 

edição do Saint-Clair das Ilhas era tanta que se tratava a tradução 
de “um jovem brasileiro” como um grande feito, como exemplo de 
produção local:

Nós exortamos no primeiro folheto a mocidade brasileira a lan
çar-se na carreira da literatura, para que do fruto dos estudos, 
ela aproveitasse a fama, e lugar que dão as obras literárias, en
quanto os cidadãos desfrutam as obras, que iluminam, divertem 
e exaltam a civilização. Saint-Clair das Ilhas, produção de um 
jovem brasileiro, preenche já estes dous fins, e apesar de ser 
tradução de um romance, é digna de toda atenção, nos primeiros 
momentos de regeneração e raridade de autores e escritos em que 
nos achamos."

Mas não parecia ser via modelo “moralíssimo” — para em
pregar a qualificação atribuída pelo narrador machadiano de Helena 
ao livro — , o único modo de tentar popularizar o “romance” no país. 
Três anos depois da 2â edição do Saint-Clair das Ilhas e do co
mentário de Plancher, logo no primeiro número de O Beija-Flor 

anunciava-se que O colar de pérolas ou Clorinda, de Walter Scott, 
seria a narrativa a inaugurar a sua seção de “Literatura”. A justi
ficativa? O fato de se terem traduzido “tantos enjoativos romances 
e deixado de lado os de Scott. “Pareceu-nos, portanto, que faría
mos um serviço à nossa literatura nascente, oferecendo ao público 
um espécimen do estilo e método de Walter Scott”,12 explicava-se.

E em 1836, no número de 20 de junho de O Cronista , os mo
delos de prosa de ficção a serem divulgados com urgência já eram 
outros, bastante diversos. “A literatura moderna é ainda assaz 
desconhecida entre nós, e todavia, fonte de gozos indefiníveis, deve
mos aproveitá-la”,13 lia-se então. E, a começar por uma “imitação 
de Im  peau de chagrin  ”, de Balzac, propunha-se a maior “vulga 
ri/ação das belezas da moderna literatura francesa”-

k



[...] há muito tempo resolvemos inserir nas colunas do Chronista 
alguns pedaços, traduzidos das melhores obras que se vão multi
plicando, mas, lembrando-nos que traduções sempre desmerecem 
dos originais, achamos melhor resumir em mais breves quadros, 
onde reuníssemos o que há de mais notável e elegante nas princi
pais obras dos Hugo, Balzac, Sue, Lacroix, & Cia.14

Sínteses de Balzac, Hugo e talvez do primeiro Sue, o dos ro
mances marítimos, sugerem-se em O Cronista, amostras de Walter 
Scott, em 0  Beija-Flor; textos como “Apólogo orientar1, “O cochei
ro de Stulwagen”, ‘Tabula de Lessing’' e “ O Kadi d’Emessa” na 
seção “Literatura” do Museo Universal, ou como “As duas coroas 
cTespinhos”, “O segredo” (história exemplar), “A irmã de Rem
brandt (história flamenga)”, “O cartucho de rapé”, “O castelo de 
Lueg”, “A jovem carmelita”, “ O amor filial” ou “Sofrer e morrer” 
na sua seção “Estudos Morais” ou como outros na mesma linha 
publicados sob outras rubricas, sob indicações do tipo “Estudos 
Históricos”, “Estudos Psicológicos”, “Viagens” , todos, no entanto, 
bastante semelhantes, variando as clasificações apenas para que o 
periódico desse a impressão de diversificado, enciclopédico. De 
acordo com os anúncios publicados no Jornal do Commercio, per
cebe-se que são esses “Estudos Morais”, “Históricos” e essas 
“Viagens” que, impressos à parte por J. Villeneuve e Cia., consti
tuiriam o maior acervo de “novelas” em circulação sobretudo pela 
corte durante os primeiros decênios do século passado.

Vendiam-se muito, igualmente, à época, nas lojas de livros, 
outras histórias, anunciadas simplesmente como “folhetos”. Exem
plos: “Confissão de um marujo”, “A quanto se expõe quem 
ama”, ‘‘História de d. Inês de Castro”, “ História da donzela Teodo
ra”, “História do imperador Carlos Magno” , “História da imperatriz 
Porcina”, “Força de uma paixão”, “ Dr. Sovina”, “ Galatéia”, “His
tória de João de Calais”, “ Luva misteriosa”, “Malícia das mulhe- 
res , “Testamento de Manoel Braz, sapateiro”, “Triunfo da virtu- 

de “Vítima da inquisição de Sevilha”, “Cartas de dous amantes 
Emilia e Frontino”, “Cartas amorosas de Eloísa e Abeilard”, “Dez 
anos ou a vida de uma mulher”. Todos esses títulos se acham lis
tados no Jornal do Commercio em março e abril de 1838. Lista 
ampliada rapidamente, porém. E nelas vêem-se misturados tanto a



adaptação de Balzac para O Cronista, que recebeu aqui o nome de 
"Luva misteriosa”, quanto textos oriundos das canções de gesta 
medievais, como “História do imperador Carlos Magno”, que se 
desdobraria em tantas outras narrativas e folguedos no Brasil, como 
registrou Marlyse Meyer em “Tem mouro na costa; ou Carlos 
Magno, reis (sic) do Congo”.

Folhetos, novelas, seções de “Variedades”, “ Literatura” ou 
“Estudos Históricos ou Morais” , a esse modo de publicação, muitas 
vezes seriado, se sugeriria, em 5 de outubro de 1836, em O Cronista, 
a atribuição de um nome único e posição definida “quase em fim 
de página” — “Feuilleton” :

Árvore preciosa, que cultivada pelo gênio delicado da França, 
que bafejada pelo sopro fertilizador de um povo instruído, viçosa 
te adornes de abundantes flores, é com nossa mão grosseira, com 
nosso tosco engenho que te requeremos transplantar para o aben
çoado solo de nossa pátria, a natureza lhe sorri, o sol o aquece e 
fertiliza: nele aclimar-te-ás, nele certo não perderás o mimo de 
teu aroma, o mimo de tua folhagem. Sim, amigo leitor, vai O 
Cronista dar-vos Feuilleton, não que seus redatores pretendam 
correr parelhas com os Jules Janins, e quantos escritores de pri
meira ordem mandam artigos dessa espécie para os jornais fran
ceses.15

A simples referência a Jules Janin, crítico teatral do Journal 
des Débats, já deixa claro que o que se entende aí por “Feuilleton” 
é apenas o velho espaço das “Variedades” , é um lugar na página e 
não o que se passaria a conhecer mais tarde como romance-folhe- 
tim. Este só chegaria de fato ao Brasil em 31 de outubro de 1838 
com a publicação de O capitão Paulo, de Alexandre Dumas, no 
Jornal do Commercio.16 E seriam esses romances de Dumas e Sue 
principalmente que popularizariam não só o nome —  folhetim — 
como o espaço a eles consagrado pelas folhas diárias. A ponto de 
a 12 de fevereiro de 1841 o Diário do Rio de Janeiro dar literal
mente o braço a torcer e trocar o antigo nome “Apêndice”, de sua 
seção de “Variedades”, para “Folhetim”. “A palavra Folhetim, ado
tada pelo Jornal do Commercio para dar idéia dos artigos de recreio 
que os franceses chamam Feuilleton está geralmente recebida”, lia-se



no jornal; “nós, para não contrariar o uso, substituímos o nosso 
Append ice pelo F o lh e t im 17

Enquanto isso, nomes à parte, no interior das próprias folhas, 
faziam-se notar algumas alterações significativas, como chama a 
atenção Marlyse Meyer em “Voláteis e versáteis, de variedades e 
folhetins se fez a chronica” :

Estrondoso sucesso aqui, traduzido pelos anúncios de página intei
ra, repetidas chamadas, retomada em fascículos, reedições dos 
mesmos, imediatamente esgotados, filas para comprá-los, etc. E se 
inicia aquela fórmula [ . . . ] :  na primeira página, o rodapé passa 
a se intitular Folhetim e recebe o romance, traduzido ao ritmo da 
chegada do paquete. A rubrica Variedade passa para o corpo in
terno do jornal. Conteúdos vários, muita matéria traduzida, rese
nhas, folhetins literários, crônicas anônimas, tratando com leveza 
assuntos cotidianos. Isto tudo foi acontecendo aos poucos [.. .].18

Em menos de dez anos acirra-se a divulgação de modelos de 
prosa ficcional tão diversos quanto a narrativa histórica de Scott, o 
registro do cotidiano de um Balzac, as viradas e viradas das viradas 
de um Dumas ou um Sue. Isto ao lado das histórias de crime, como 
A brasileira assassinada pelo seu próprio esposo, “o qual foi ulti
mamente executado em Paris, conforme a narração feita por cartas 
credoras de fé e consideração”,19 que se anunciava em fevereiro de 
1839 nas folhas da corte, ou dos folhetos famosos de Carlos Magno 
ou da imperatriz Porcina. Ou, ainda, das tantas novelas em tempos 
e lugares exóticos que enchiam as páginas do Museo Universal. E 
das muitas notícias e relatos de viagem por terras estranhas ou pelo 
país.

E de fato a impressão que se tem ao ler essas novelas e roman
ces de Pereira da Silva, Paula Brito, Justiniano José da Rocha, Tei
xeira e Sousa é de que elas seriam um resultado franksteiniano do 
aprendizado de enredos contemporâneos ou “históricos” típicos das 
novelas sentimentais então em circulação, com vultos, viradas e 
repetições tirados dos romances-folhetim e paisagens brasileiramen
te exóticas.

A um primeiro olhar, na verdade, o que se parece estar lendo 
são textos-só-enredo. E enredo praticamente único: moças que se



deixam ou se deseja seduzir c as conseqüências, em geral trágicas, 
de tais atos, raptos ou desejos. Repetem-se a um tal ponto os truques 
narrativos e as histórias que as novelas parecem andar sozinhas, 
segundo essa miscelaneosa trilha prévia, praticamente sem qualquer 
interferência possível ou necessária de um autor. Daí a quantidade 
de vezes que estudiosos, como Heron de Alencar e David Salles, 
por exemplo, voltados para esse período de aparecimento da prosa 
de ficção no Brasil, a associaram ao teatro, a um desenrolar, sem 
grandes interferências, diante dos olhos de um leitor-espectador.

A um segundo olhar, entretanto, a paisagem narrativa é outra. 
E percebe-se que, se os enredos rocambolescos podem ser até des
cartados na produção ficcional da segunda metade do século xix, 
o narrador que viaja entre materiais tão diversos, sem colar-se — 
mesmo que se proponha a tal — demasiadamente a quaisquer deles, 
e a paisagem-só-natureza parecem presentes —  ainda que sob figu
rações um tanto diversas — por ali.

E narrativas que mais pareciam só-enredo talvez não fossem 
bem isso. E se aproximassem, na verdade, das inúmeras listagens, 
classificações e coleções dòs viajantes naturalistas. Além das suas 
obsessivas descrições não só dos materiais recolhidos como de suas 
“famílias” e “gêneros”, não só das próprias andanças como dos 
perigos a serem enfrentados por outros viajantes. E se sua viagem 
era fluvial multiplicam-se nascentes, cascatas, lagos, todos semelhan
tes, todos descritos com idêntica minúcia. Se o percurso era por 
terra, a proliferação era das vistas sertanejas ou de matas densas, 
flores, borboletas, pássaros, muitas vezes os mesmos, mais de uma 
vez registrados. É isso o que parecem fazer, à semelhança desses 
relatos por terras desconhecidas, os primeiros ensaios de ficção no 
Brasil.

Em meio a esse material que vai de Balzac a John Brown, de 
Sue a Saint-Hilaire, de Walter Scott a Gabriel Soares e a Spix e 
Martius, das histórias de Carlos Magno às cartas geográficas recém* 
traçadas, a nomenclaturas tão diversas, a essa miscelânea, a tantos 
elementos disparatados, é que se começa a definir o narrador de 
ficção. Em meio a “variedades” e “muralhas” semelhantes às que 
referem Rugendas e Neuwied nos seus relatos. E, como eles, paisa



gem estranha era volta, lista-se tudo. E traça-se, inconscientemente, 
um diário circunstanciado da própria escrita de ficção brasileira na 
primeira metade do século xix.

COLEÇÕES, FISIONOMIAS

Listam-se as muitas paixões contrariadas, os finais melodramá
ticos, os pais intransigentes e autoritários, as mocinhas incautas que 
"se perdem”, os jovens que expiam culpas lutando pela pátria ou 
morrem enlouquecidos ou assassinados, as mulheres que se inter
nam em conventos, os filhos bastardos, as amas e criadas traiçoei
ras, os moços honrados. Todos, no entanto, desfilam pelas novelas, 
contos e romances sem deixar rastro particular. Há vários Julios 
e Julias, Emilios e Emilias, Julianos, Marías e outros nomes, mas 
o que fixam é um padrão. O padrão do bom-moço, da moça que 
deve se manter “pura”, do vilão e assim por diante. Até mesmo 
quando se fala em “honra” ñas narrativas, esta parece ser muito 
mais um topos obrigatório para o narrador de qualquer novela que 
uma questão crucial para aqueles personagens determinados.

Exemplar, nesse sentido, é o inicio de Jerónimo Corte-Real, 
“crónica portuguesa do século xv i” de Pereira da Silva, que saiu 
no Jornal do Commercio em janeiro de 1840. A novela começa 
exatamente com um capítulo intitulado “O ponto de honra” e com 
um duelo entre o protagonista e Afonso de Vasconcelos, que se 
segue à descoberta do romance de Jerónimo e Lianor de Vasconce
los por seu irmão. Acontece, então, coisa bastante curiosa no texto 
de Pereira da Silva. O narrador parece se sentir obrigado pelo 
modelo novelesco que adota a elogiar a defesa da própria honra, 
os combates heróicos e cenas do gênero. No entanto, se em deter
minado momento elogia o modo de amar de Corte-Real em função 
da honra —  "era amor do século xvi, do tempo da heroicidade e da 
honra, muito diferente, muito diverso desse capricho passageiro 
da quadra atual” — ,”  noutro parece inteiramente esquecido do 
compromisso literário com os “pontos de honra” e lamenta-se, numa 
digressão que desqualifica, sem que o perceba, os móveis das ações 
de seus personagens:



Sacrificar-se por uma palavra talvez vazia de sentido! É ato de 
heroísmo o assassínio, não nos campos da guerra, não na defesa 
pessoal, mas por um capricho, por um mal definido ponto de 
honra? Merece coroas de glória quem arranca a vida a seu seme
lhante, quando Deus nos não legou o direito de dizer à existência 
que cesse todas as vezes que a idéia de destruição nos vier ao 
espírito? Vinga-se menos a honra ofendida perdoando ou despre
zando do que vertendo sangue? Um momento depois é o arrepen
dimento tardio e o remorso amargo e cruel.21

Com essa simples digressão o narrador parece tomar desmo
tivada toda a ação restante. O duelo não tivera qualquer sentido, 
porque os “pontos de honra” também não têm. Assim, nem os 
envolvidos na disputa têm seu perfil referendado, nem as conse
qüências que se seguem (motivadas também pela “honra” de Lianor, 
de seu pai e do próprio Jerónimo), teriam maior explicação. Ao 
contrário do que acontece na literatura romântica européia, em 
que o “sentimento de honra” serve ao homem, ao personagem, 
para que “tome consciência de sua subjetividade”,22 de sua perso
nalidade particular, como observa Hegel em “A arte romântica”, o 
seu reaproveitamento nesses exercícios ficcionais brasileiros dos 
decênios de 30 e 40 é apenas como topos, algo como as cenas de 
tempestade ou os embuçados vagando pela noite, nada além. O 
próprio narrador externa o seu desconforto, aliás, com mais essa 
parada obrigatória imposta pelos seus modelos ficcionais e duvida 
dessa necessidade de “pontos de honra”. Duvida, mas lista.

Não é de estranhar, porém, que o narrador de Jerónimo Corte- 
Real passe por cima das questões de honra que poderiam dar con
tornos mais definidos a seus personagens. Não é esse o caso nessas 
novelas dos primeiros decênios do século passado. O personagens, 
como as grutas, cascatas e matas dos viajantes, se apresentam 
aí como pura paisagem, fisionomias a serem vistas e imediatamente 
decifradas pelo narrador. “Um certo caráter inexplicável que se 
nota na expressão do malvado”,23 diz-se de Teófilo em Eugênia, de 
Manoel Baraúna. “Uma fisionomia tal não deve indicar um coração 
de pomba, nem alma de heroína”,24 avisa-se sobre a Rafaela da 
novela Júlia, também de Baraúna. “Sua nobre fisionomia e sua 
figura lhe atraíam necessariamente a simpatia geral” ;25 é assim que



se define o Frederico de O aniversário de d. Miguel em 1828 logo 
na sua primeira aparição. Não há muito o que refletir sobre os 
personagens e suas ações, eles são uma espécie de já-dado, de ponto 
inevitável do percurso, que se descreve apenas, seguindo classifica
ções genéricas. Um exercício descritivo-paisagístico de fisionomias. 
Ê assim, inclusive, que se define o romance Tardes de um pintor ou 
Intrigas de um jesuíta, de Teixeira e Sousa. O seu ponto de partida 
é um velho quadro representando uma bela mulher. E a narrativa 
é a busca de, frente ao retrato, recuperar-se a sua história e delinear 
a personalidade de Clara, a moça que servira de modelo para o pai 
do pintor-narrador. Como se sua história de certa forma já estivesse 
inscrita no quadro, ou na própria fisionomia retratada. E se ofere
cesse como paisagem à classificação, à listagem incessante desse 
narrador de passagem.

Não é sem certo desconforto, porém, que o narrador desses 
primeiros exercícios de prosa ficcional por aqui ordena coleções e 
listagens. Porque, ciente de seu papel de “eterno Adão”, de funda
dor de uma literatura nacional, o prosador coleciona o que parece 
obrigatório. Desde os modelos ficcionais aos personagens-tipos, às 
situações e imagens mais em voga. Mas não pode evitar a irrupção 
vez por outra das heterogeneidades e diferenças que procura homo
geneizar numa paisagem novelesca una, “útil” . Não pode evitar, 
por exemplo, o desajuste entre o comportamento, pautado pela 
honra, dos personagens de uma novela histórica passada no século 
XVI e o discurso contra os duelos e vinganças de um misto de narra
dor e regulador de costumes em Jerónimo Corte-Real. Nem o 
desabafo de Paula Brito diante de suas dificuldades para unir natu
reza brasileira, molde histórico, assunto de interesse local e clima 
"gótico”, que arrola no prólogo a O enjeitado:

Quando os livros que nos remete a velha Europa não são senão 
recordações de velhas idades: quando depois de nos ter feito 
aborrecer os godos, os vândalos e os condes do feudalismo, hoje 
só nos mimoseiam com vândalos e godos e feitos do feudalismo, 
quando depois de tantos sermões tiveram em seu favor, Walter 
Scott, e penas, senão de igual pulso, pelo menos de avantajada 
fama, nos aquentam nossas imaginações com os heróis da Pales
tina, custará a crer que nos apresentemos ao público com tão sin-



gelas narrações mas nós, cuja vida é de ontem, cuja história é 
toda contemporânea, cujos anais ainda não estão escondidos no 
pó de velhos cartapácios enterrados no fundo das bibliotecas, con
tamos só o que vemos e ouvimos, emprestando-lhe apenas alguns 
vestidos. Ê certo que também temos nossas tradições, nosso calen
dário também está cheio de feitos heróicos de acrisolado patrio
tismo [ . . . ] ,  cada um formaria, sem mais atavios, um romance, 
porém faltam-nos dourados salões, subterrâneos imensos, portas 
de segredo [ . . . ] .  A natureza é grande entre nós, suas infinita
mente variadas cenas se prestam a infinitamente variados episó
dios; mas o sublime da arte agora não é esse, são necessários acon
tecimentos horríveis e inesperados, homens sem tipo em a natureza, 
bruxas, fantasmas, espectros, fora deste caminho não há salvação. 
Ora isto não temos nós.26

Desconforto diante das exigências do romance gótico que ex
plica não só o descarte do modelo por Paula Brito — que prefere 
as novelas domésticas “contemporâneas” — , como também o fato 
de as “crônicas” de Pereira da Silva terem sempre Portugal como 
cenário. Como se a paisagem-só-natureza prefigurada para o Brasil 
barrasse a narrativa histórica. O que é salientado de modo indireto, 
mas inequívoco, pelo narrador de O aniversário de d. Miguel em 
1828, quando convida o leitor a deixar “por alguns momentos a 
nossa bela pátria e as nossas grandiosas florestas”,27 para visitar 
Lisboa, onde “não é só a natureza que é grande”, mas “os feitos 
dos homens antigos [ . . .  ] são dignos também de serem conta
dos”.28 No caso de Paula Brito, pois, a ausência de tradição e a 
fidelidade ao cenário local implicavam a impossibilidade do romance 
histórico. No de Pereira da Silva, o exercício do gênero, a opção 
por um outro tipo de moldura geográfica.

A opção por uma “singela narração” sem godos, visigodos, 
torres, subterrâneos e senhores feudais não livraria, entretanto, 
Paula Brito de problemas em O enjeitado. Não há castelos e condes 
na sua história, mas a rica fazenda perto de Itaboraí e a figura do 
capitão-mor Mendonça parecem moldados à sua imagem e seme
lhança. Se não há torres, sua filha Júlia, depois de ter cometido 
adultério, é mantida em cárcere privado e forçada a assistir ao 
assassinato e esquartejamento do amante pelo próprio pai. Se não 
há alçapões e subterrâneos, é por uma fresta que, “picando letras



com alfinetes em papéis”, conta sua história à irmã. Sempre prisio
neira, porém, até morrer cinco anos depois.

O cenário brasileiro, as viagens pelo interior de Júlio, o enjei
tado, as referências diretas às matas, modinhas e costumes provin
cianos servem de enquadramento local apenas. O enredo melodra
mático, com enjeitado, adúltera, crimes, internamentos em conven
tos e mortes melancólicas, parece seguir trilha própria. Intocada 
tanto pelo cenário doméstico corriqueiro da casa da infeliz Emilia, 
quanto pelas matas e fazendas do interior, paisagem e enredo se
guem caminhos independentes. E o narrador? De um lado, guia os 
passos de Júlio numa viagem para o interior do país; de outro, 
substitui fantasmas e condes feudais, alçapões e pontes levadiças 
por capitães-fazendeiros, recintos defesos e algumas mortes, manti
do, no entanto, o tom melodramático da história. Retirada a “velha 
idade” de que fala no prólogo à novela e acrescidas à trama des
crições da natureza brasileira, não se pode dizer que O enjeitado 
seja um exemplo desse “contar apenas o que vê ou ouve” a que 
se alude aí.

Paula Brito foge, assim, ao seu próprio projeto de desvincula- 
mento do modelo melodramático, “excessivamente romanesco”, de 
novela. Projeto explicitado pelo narrador de A mãe-irmã —  “histó
ria contemporânea” publicada também no Jornal do Commercio, 
em 10 de abril de 1839 —  pouco antes de inesperado happy end 
para uma história de amores proibidos, filhos bastardos e disputas 
de herança:

De mim dependia agora fazer acabar tudo isto tragicamente; bas
tava mover o orgulho e irascibilidade do rapaz, e fazê-lo suici- 
dar-se. Poderia descrever o suicídio à  minha vontade, e m ostrar 
depois o corpo do infeliz feito em pedaços, nadando em seu 
próprio sangue, e as lágrimas e desesperação da mãe e do pai. 
Mas, para quê, se tudo isto não foi assim? Verdade primeiro 
que tudo.29

Se o narrador parecia capaz de chamar a si os destinos da 
trama e a decisão em torno de suas ligações com um possível fato 
extraliterário, não é assim todo-poderoso que se costuma caracteri
zá-lo então. Daí o retomo ao melodrama depois do intróito pró-no- 
velas de enredo mais simples em O enjeitado. Ao narrador parece



caber outra função. A de descrever ora tramas, ora personagens 
ora paisagens. Passar por eles, instruir o leitor, mas não rachar ó 
mapa ficcional que se estava em via de construir. Nem que ele 
indicasse um percurso melodramático. Por isso volta atrás. E faz em 
O enjeitado exatamente o que se negara a fazer em A mãe-irmã 
Assassina-se e esquarteja-se um homem diante de sua amante e 
ainda se jogam alguns pedaços ensangüentados sobre ela, enquanto 
rolam lágrimas e cenas de desespero variadas.

No caso das novelas históricas de Pereira da Silva, o movi
mento oposto ao de Paula Brito também tem lá suas ambigüidades. 
E a obrigação de desenhar um mapa da nacionalidade se faz sentir 
mesmo em cenário histórico europeu. Daí a necessidade de um 
personagem como o Eugênio, de Religião, amor e pátria, por moti
vos políticos, fugir, a certa altura da novela, para o Rio de Janeiro. 
Aproveita-se então a oportunidade para algumas descrições do país, 
com “belezas tamanhas que seus olhos nunca encontraram na Euro
pa”.30 Mas, impelido pelo desconforto diante da paisagem estranha 
e pela volta de d. Pedro a Portugal, vai embora também. A passa
gem pelo cenário brasileiro é obrigatória, assim como os aportes 
dos enredos-só-lágrimas. Nos dois casos, todavia, o narrador parece 
não estar de todo nem lá, nem cá.

Nem colado à trama ou aos personagens, nem ao cenário. 
Tampouco ao andamento folhetinesco. Vide as explicações do nar
rador de O calouro namorado, que, no terceiro capítulo, fala sem 
grande animação do próprio processo de escrita — “romance im
provisado, porque nas vésperas de ser composto e impresso é que 
o escrevo” — 31 e se vê obrigado a recapitular o que dissera antes 
para o caso de o leitor já ter esquecido ou nem ter lido.

Até mesmo a exemplaridade, a necessidade de, a cada história, 
acrescentar-se uma “ lição de vida*\ se verdadeira mola propulsora 
das seduções punidas com morte ou da obediência premiada, tam
bém não deixa de motivar vez por outra desconforto nesse narrador 
à cata de exemplos. Lembre-se, nesse sentido, da desistência de dar 
um final trágico para A mãe-irmã. “Mas, para quê, se tudo isto 
não foi assim?”,32 pergunta-se o narrador, tentando substituir uma 
justificativa exemplar, moral para a novela por outra verista, de 
registro do cotidiano. Substituição não de todo aceitável à época,



como observa David Salles em Primeiras manifestações da ficção 
rta Bahia a respeito da inconclusão de duas novelas, Cena da vida 
baiana (1846) e O calouro namorado (1849), ambas com “ ação no 
presente” e voltadas não para “ uma história imaginosa e pouco 
verossímil” , mas para “ a recriação ficcional a partir do real” ,33 
para um desejo de referencialidade extraliterária explícito.

A reação à Cena da vida baiana, de A. Ronzi, teria sido de 
tal ordem que o periódico, antes da publicação do segundo folhe
tim, em O Crepúsculo de 10 de abril de 1846, inseriu a seguinte 
nota:

Consta-nos que alguns dos nossos leitores têm menos boamente 
olhado este artigo, pensando que seu autor não faz senão narrar 
uma cena real — porém enganam-se. O autor não tem outras 
vistas mais do que censurar em estilo jocoso e com os recursos 
de sua imaginação certos maus usos e feios hábitos que entre nós 
existem; e para tal fim reúne os fatos já conhecidos, inventa outros, 
arranja-os em forma de cena e dá-lhes com o ridículo; o que deve
mos louvar-lhe e até agradecer.34

Nem assim os folhetins continuariam por muito tempo. Inter- 
rompem-se depois do terceiro. De todo modo, qual a justificativa 
moral que o periódico atribui a ele? A censura em estilo jocoso de 
“maus usos” e “ feios hábitos” . Não é, como tenta fazer Paula Brito 
em A mãe-irmã, para um “é assim que se passam as coisas” que se 
chama atenção. Mas para o caráter de “censura moral” da narrativa. 
Para os muitos pais, moços e meninas exemplares de que esses 
primeiros exercícios ficcionais estão cheios.

Ou para marca ainda mais evidente da exemplaridade atribuí
da à literatura de ficção e para o papel de conselheiro que o narra
dor se vê impelido a exercer: os conselhos dirigidos diretamente 
ao leitor, que se sucedem a todo momento nas novelas. “ Pais e 
mães carinhosas, solicitai vossas filhas, e não confieis de servas, e 
agregadas pérfidas, que mais de uma vez têm perdido a desacaute
lada inocência, e derramado o fel d ’amargura em vossos dias!” ,35 
lê-se em Emílio, de Manoel de S. Caetano Pinto. “ Eis o que sucede 
a estas jovens imprudentes, que se deixam levar por si mesmas a 
tão indignas, quanto arriscadas empresas” ,36 diz-se a respeito da 
protagonista de fúlia, de Manoel Carigé Baraúna, que acabara de

Material protegido por derechos de autor



fugir de casa. “Coitada de Maria! Se ela tivera sabido quanto lhe 
havia de custar o amor do corsário”,37 lamenta o narrador de O 
corsário. E, mais adiante, pela voz de Filipe, no mesmo romance, 
aviso ainda mais direto: “fugi do revolucionário como de um ini
migo tentador que vos arrasta com boas palavras ao abismo inson
dável dos perigos”.38 Condenam-se, pois, não só as seduções, mas 
as divisões e revoltas provinciais. Como a Farroupilha.

Repetem-se as fisionomias que são livros abertos, as paisagens 
nacionais, as seduções com ou sem abandono, as sedições arrepen
didas, as trilhas do melodrama, o ritmo do folhetim, os conselhos 
e exemplos. E, com ou sem desconforto, cabe ao narrador descre
vê-los e etiquetá-los. Na maior quantidade possível. E com a urgên
cia de quem se sabe em terra estranha, ainda por classificar, que 
cabe a ele, fiel ao compromisso ilustrado, nomear e ensinar.

Não-estar-de-todo que marcaria igualmente suas relações com 
o leitor potencial , que instrui, guia, figura, mas se vê obrigado a 
antecipar reações para evitar maiores faltas de sintonia. Daí a ne
cessidade dessa coleção de reações possíveis a cada descrição de 
cena, paisagem ou fisionomia. À lista de vistas, ganchos, rostos, 
acrescenta-se outra de reações que se vão etiquetando, descrevendo 
previamente e transferindo para o leitor. Mas o papel de coleciona
dor e as descrições parecem inevitáveis para esse narrador-viajante. 
Assim como para o “seu semelhante, quase irmão”, o sujeito dos 
relatos de expedições. Para um Hercules Florence, por exemplo, 
como registra no seu diário em 30 de novembro de 1826:

Talvez se tornem por fim enfadonhas as descrições que faço de 
cachoeiras, porque sou obrigado a repetir quase sempre a mesma 
coisa e tudo se resume em água, espumas, rochas e ruídos, mas 
delas fodas dou conta, do mesmo modo que um diário de bordo 
relata as menores alterações da atmosfera. Para trabalho posterior 
e mais limado, ficará suprimir o que for supérfluo: entretanto 
unho para mim que tais pormenores náo deixam de interessar, 
ainda quando se reproduzam algumas vezes, por darem o conhe- 
cimento circunstanciado dos lugares e a história individuada de 
uma navegação penosa e um tanto fora do com um .3*

Também o narrador de ficção, nesse seu momento de forma 
ção, parece repetir sempre a mesma coisa. A mesma obrigação do



mapa, os mesmos enredos e cenas de natureza, a mesma tarefa 
descritiva incessante. Porque parece acontecer com ele, sem que o 
perceba, coisa semelhante à que norteia a escrita do “poeta dos 
contos de fadas” do romance A repetição, de Peter Handke. Como 
o professor-contista, cujos contos nunca tinham um enredo, eram 
simples descrições de coisas, em geral uma coisa só, o narrador 
desses primeiros ensaios de ficção mantém-se fiel à meta única — 
a paisagem-só-natureza, a “ origem” da nacionalidade — e, ao lado 
de enredos mirabolantes e lacrimosos, adivinha-se a mesma nota, a 
afirmação de uma literatura nacional e a viagem obrigatória em 
direção a um “Brasil” que se deve dizer logo ali. As vias? O ponto 
de mira fixo, a descrição. Descrição de que não escapam sequer as 
figurações possíveis então para um narrador, elas também devida
mente listadas, colecionadas.

CENAS DE ESCRITA

Porque, se a um leitor, a um modelo novelesco, a uma paisagem 
de difícil, mas necessária, singularização, o narrador se via impelido 
a colecionar e figurar repetidamente, também o auto-retrato se toma 
objeto de coleção. A transformação do narrador —  como fizera com 
o leitor, os personagens-fisionomias e a natureza —  em paisagem 
a ser descrita não deixaria, no entanto, de acontecer. E, na escolha 
das máscaras — a mlle. Scudéry de A paixão dos diamantes, de 
justiniano José da Rocha; o Jerónimo Corte-Real, da novela de 
Pereira da Silva; o Pero Vaz de Caminha, da Crônica do descobri
mento do Brasil, de Varnhagen — , o registro inevitável da ligação 
entre narrador e viagem e das próprias condições de escrita ficcional 
no Brasil da primeira metade do século xix .

São bem poucos, como se pode perceber, os personagens-escri- 
tores nessas novelas dos decênios de 30 e 40. São raras também as 
cenas de escrita. Há bilhetes convidando para duelos, cartas amoro
sas, manuscritos misteriosos, mas fala-se neles bem maís do que se 
descrevem os momentos em que foram redigidos. Há também perso
nagens como o Juliano, de Tardes de um pintor, definido como poeta



e cujos textos vez por outra invadem a narrativa, ou como o Augus
to, de A Moreninha, que se revelaria ao final o “verdadeiro autor” 
do romance. Mas interessa observar aqui os personagens que são es
critores de fato — alguns mais, outros menos — , conhecidos do lei
tor da época, e que se convertem em protagonistas de algumas narra
tivas. Interessa fundamentalmente perceber por que a imagem de 
narrador dos prosadores de ficção brasileiros do período se miraria 
nesses momentos na de um Pero Vaz de Caminha, na do então esque
cido Jerónimo Corte-Real ou na da “popularíssima” mlle. Scudéry.

Comecemos, pois, por Madeleine de Scudéry (1607-1701), cujos 
Clélie (1654-1661) e Le grand Cyrus (1648-1653), sobretudo, foram, 
nos seus dez tomos cada um, duas das obras mais populares na 
Europa durante a segunda metade do século xvii. Freqüentadora 
dos salões parisienses, teria ela mesma, durante algum tempo, salão 
próprio, conhecido como “Société du Samedi”. Bem de acordo com o 
“espírito do tempo” seus livros são preenchidos por conversations, 
diálogos intermináveis — à maneira do que se passava nos salões — , 
personagens clássicos ou orientais quase sempre à clef — com traços 
de Paul Pellisson, seu amante (talvez platônico), dos amigos Paul 
Scarron e mme. de Maintenon, e às vezes um auto-retrato sob a 
aparência de Safo — e muitas descrições de lugares exóticos.

Sobre o seu cuidado descritivo, que parece indicar atenta leitura 
dos relatos de viagens e peregrinações então em circulação na Euro
pa, chama a atenção, aliás, Percy Adams no seu Travel literature 
and the evolution of the novel, comentando sua história em quatro 
tomos de Ibrahim ou 1’illustre Bassa (1641): “Madeleine foi precisa 
em nomes e títulos”, “distinguiu senaglio e harém”, “ deu detalhes 
autênticos da recepção dos embaixadores de Gênova” e “ sabia que 
o sultão era um ‘ávido’ jardineiro”.41 Segundo Adams, “ toda essa 
informação ela poderia ter encontrado em livros de viagem da época 
ou em obras influenciadas diretamente por eles” .42 E menciona uma 
obra em especial: as Peregrinações, de Paleme, de 1606.

Diálogo intenso com a literatura de viagem que marcaria deci
sivamente suas descrições de lugares e personagens exóticos, e sua 
imagística amorosa cheia de referências a embarcações, naufrágios 
e bancos de areia. Imagens bastante divulgadas à época por meio da



Carte du tendre, apropriação sentimental dos mapas e da cartografia 
tirada de Clélie, e mencionada explicitamente em A paixão dos 
diamantes como “carta geográfica dos estados da ternura”.** A 
quantidade de alusões ou de viagens marítimas em Scudéry, no en
tanto, nada tinha de ingênuo ou desmotivado. “O mar é o cenário 
mais apropriado para se fazerem grandes mudanças”, lê-se numa das 
narrativas de Madeleine de Scudéry, “e alguns o denominaram o 
Teatro da Inconstância”.44 A viagem servia, pois, a ela para “armar 
ao efeito”, para aumentar a curiosidade dos leitores. Visava a resul
tados tão pragmáticos quanto os das viagens realizadas por Corte- 
Real e Caminha a serviço de reis. A diferença: as narradas nas 
histórias de Scudéry estavam a serviço do gosto dos salões e do 
público europeu por exotismos e aventuras.

Observando a mlle. Scudéry, personagem de A paixão dos 
diamantes, mal se pode reconhecer a escritora francesa que lhe 
serviu de modelo. Modificações que, em parte, já se achavam deli
neadas na novela de Hoffmann. Aí, Scudéry, com 73 anos, está bem 
mais para a vieille-fille isolada que para a assídua freqüentadora 
de salões. Daí para a protagonista quase reclusa, que “a braços 
com a miséria, recorrera à pena”, de Justiniano José da Rocha, 
passagem aparentemente sem maiores dificuldades. E marcas mais 
ou menos fantasiosas, em se tratando de personagem que existiu 
fora das páginas da novela, que talvez expliquem a adoção dessa 
máscara — a de mlle. Scudéry — , entre tantas outras possíveis, para 
a figura do escritor na história publicada em folhetins, no Jornal 
do Commercio, em 27, 28, 29 e 30 de março de 1839.

E quem é a Madeleine de Scudéry de A paixão dos diamantes? 
Uma pessoa extremamente solitária, que vive apenas com uma criada 
(já que na versão brasileira suprimiu-se o fiel criado Baptiste), tra
balha até as duas horas da manhã, virtuosíssima, a ponto de recusar 
uma jóia que tentam lhe dar, pobre, mas capaz de ser amada tanto 
por pobres quanto pelos ricos e de ser recebida por Luís xiv, junto 
ao pére Lachaise e mme. de Maintenon. O seu antagonista? Car- 
dillac, o ourives, incapaz de se separar dos próprios trabalhos, for
çado a assassinar todos os que compram jóias feitas por ele. É o 
interesse de Cardillac por Scudéry, que o leva a mandar-lhe secretá

is /



mente uma jóia e não aceitá-la de volta, e o carinho de Oliveiro, 
filho de uma ex-criada da escritora, agora aprendiz e futuro genro 
do artesão, que o leva a agir e tentar impedir que haja outro assassi
nato. Mademoiselle Scudéry é quem acaba precipitando a desco
berta do criminoso e o fim dos assassínios misteriosos.

A autora popular, que não se importa em seriar indefinidamente 
as aventuras de seus personagens, nem em vê-los conhecidos Europa 
afora, de um lado; o ourives obcecado pela obra única, singular, 
que não deseja ver possuída por ninguém, que a afasta do mercado, 
de outros. Nem que seja com a eliminação, o assassínio de seu pú
blico potencial. A vitória, já se sabe, é de mlle. Scudéry. O que não 
deixa de ser significativo como enredo de uma novela publicada em 
folhetins de jornal. Uma espécie de defesa por tabela do destino 
inevitável da literatura ligada à imprensa, que começava a se afir
mar: a publicidade, o flerte com o gosto do público, a necessidade 
de maiores “ lucros da pena” 45 para esse profissional-das-aventuras 
que é o autor de folhetins.

E, no caso do Brasil, o registro de que sua prosa de ficção já 
aparece sob o signo da morte de Cardillacs e artesãos, já nasce im
pressa nas folhas diárias. Sob a pressão da publicidade imediata, do 
espaço do jornal, do gosto dos assinantes e compradores avulsos de 
folhas e folhetos tirados à parte. Se a preferência é por viagens 
aventuresco-sentimentais, faz-se como Scudéry: lá estão elas como 
cenário ou destino dos personagens. Se o interesse é por histórias 
de crimes famosos, adapta-se a história dos “assassinatos misterio
sos”, ressuscita-se — para matá-lo em seguida — Cardillac. Se o 
modelo é a história seriada, aprende-se a escrever em fatias. E, dado 
sem dúvida significativo, se há grande interesse da parte dos le
trados locais pelo reconhecimento público e pelos favores imperiais, 
não há problema: lá está a imagem de uma escritora extremamente 
popular e recebida a qualquer hora por um Luís XIV.

Deixemos agora os salões — transformados em retiros por 
Justiniano José da Rocha — e passemos às naus portuguesas do 
século XVI. Ou, nas palavras de Vamhagen na Crônica do descobri
mento do Brasil, aos “castelos ambulantes de madeira” 46 que se 
dirigiam à África, às índias e à América. E às figuras bastante di



versas, de Jerónimo Corte-Real, escritor e aventureiro, e Pero Vaz 
de Caminha, o escrivão da expedição de Cabral.

Quanto a Jerónimo Corte-Real, membro de uma família de 
navegadores, cantor de façanhas ibéricas em textos como Felicíssima 
vitória de Lepanto (1578) e Segundo cerco de Dio (1574) e da 
sensação de tragédia que domina a aristocracia lusitana depois da 
derrota de d. Sebastião em Alcácer Quibir em Naufrágio e lastimoso 
sucesso da perdição de Manuel de Sousa Sepúlveda (1594), o que 
o caracteriza como protagonista da novela de Pereira da Silva? 
Naturalmente, a marca da excepcionalidade, que impediria qual
quer outro homem de matá-lo, como explica, no duelo que dá início 
à história, ao seu contendor Afonso de Vasconcelos. Capaz de dar 
uma aura peculiar a todas as suas aventuras, viagens e obras literá
rias mencionadas no decorrer da narrativa. E mencionadas diversas 
vezes. Volta e meia um trecho do Naufrágio. . .  de Sepúlveda, volta 
e meia suas narrativas em versos substituem a prosa de Pereira 
da Silva.

Fora a excepcionalidade, que o faria vencer todas as lutas e 
naufrágios e escrever sem cessar mesmo no leito de morte, chamam 
a atenção dois outros traços, bastante realçados pelo narrador da 
novela: o abandono, o pouco-caso de nobres e populares por ele, 
assim como por Camões — que tem uma breve participação como 
personagem também — ; o fato de, sendo ele mesmo participante 
de tantos feitos heróicos, preferir, para não falar da sua Lianor 
(de Vasconcelos), contar a história de outra Lianor (de Sá) e de 
Manuel Sepúlveda.

Abandono que registra às avessas, ao contrário do que acon
tecia com o recurso à imagem de mlle. Scudéry por Justiniano José 
da Rocha, o imenso desejo de reconhecimento desses autores brasi
leiros da geração Niterói-Minerva. E deslocamento — de uma Lianor 
para outra — que chama a atenção para o procedimento usual do 
próprio Pereira da Silva em suas novelas históricas: a mudança da 
ação para Portugal. Já que o Brasil deveria funcionar sobretudo 
como imagem-só-natureza, atemporalizada e coesa, a cobrir, à ma
neira do imenso “Mapa do Império” que Borges apresenta em 
O fazedor, as lutas provinciais, rebeliões de escravos, atritos entre 
índios e fazendeiros no interior, levas e mais levas de mendigos,



como assinala Daniel Kidder em seu relato, gente sem trabalho 
vagando pela corte e pelas províncias, essas divisões que se sabem 
de cor. Em vez disso, o único pedinte que se vê na novela de 
Pereira da Silva é enobrecido “patriótica” e literariamente pel0 
narrador: é Luís de Camões. E serve de gancho para que, fora do 
terreno ficcional, se lance, assim, a sugestão de uma maior proteção 
imperial para poetas, cronistas e novelistas, nos moldes da que se 
oferecia a alguns “visitantes-dentistas” e aos mestres e discípulos 
da Academia de Belas-Artes.

Ao contrário de Pereira da Silva, o procedimento de Francisco 
Adolfo de Varnhagen na Crônica do descobrim ento do Brasil é 
exatamente, mantida a imagem “essencial” de um Brasil pitoresco 
e promissor, dar moldura histórica a essa imagem. Daí a escolha 
de uma figura como a de Pero Vaz de Caminha para protagonista 
e “narrador-segundo” de sua história, publicada originalmente no 
periódico Panorama e logo depois no Diário do Rio de Janeiro 
durante sete dias, com alguns intervalos, entre os dias 10 e 23 de 
junho de 1840. Mas Varnhagen não precisa deslocar o cenário para 
fazer uma crônica histórica. Porque no ponto de mira “interessado” 
do cronista d’el rei é que se inscreveria a História. É dos “castelos 
ambulantes” que se observa, que se tenta demarcar uma “ origem 
histórica” para essa paisagem-só-natureza e essa gente “ só-inocência”.

Junto à narrativa da chegada dos portugueses ao Brasil, o mais 
curioso nesse texto de Varnhagen, é a tentativa de o seu narrador, 
sabendo-se no século xix, tentar colar a própria voz à de Caminha, 
duplicar a carta em narrativa e deixar mesmo que ela substitua às 
vezes a sua crônica. Porque, se tenta falar das naus, da viagem, da 
terra encontrada, dos indígenas e tripulantes, é para Caminha que 
se dirige a todo instante a atenção do narrador. Não só para a 
Carta — “Ê o primeiro escrito de pena portuguesa no Novo Mundo, 
e nesta história o seguiremos por vezes textualmente” —,47 mas 
para o escrivão. Delineando-se, ao lado da Crônica do descobri
mento do Brasil, uma outra: a crônica da escrita da Carta de Cami
nha ao rei d. Manuel.

E essa segunda crônica procura ser tão minuciosa quanto a 
outra. Começando mesmo pelo registro do momento em que o 
escrivão ainda nem começou a escrevê-la, no dia 22 de abril de



1500. “Corria já quase ao fim o quarto da prima: — Pero Vaz na 
sua câmara recostado com o cotovelo no coxim e o rosto na palma 
da mão, ideava o escrever uma carta ao seu rei”,48 imagina o narra
dor de Vamhagen. E imagina até a postura, a posição do rosto e 
das mãos de Caminha.

Se para tudo o narrador da crônica de Vamhagen busca "cer
tidão de verdade”, quando se trata de Caminha e de seu comporta
mento em terra ou a bordo, permite-se “recriação” um pouco mais 
livre do que poderia ter sido o cotidiano do cronista. Quando se 
trata da terra e dos indígenas praticamente cede a vez a Caminha, 
e transcreve às vezes literalmente, às vezes não, trechos da Carta 
a d. Manuel. Quando se trata do próprio Caminha, não. O narrador 
parece se divertir especialmente em inventar e descrever os seus 
menores gestos, até mesmo os seus trajes. Outro exemplo:

[ . . . ]  e Pero Vaz retirou-se ao seu camarim aonde tinha que fazer. 
Era alta noite, e ao ressoar da água vazante, cortada na proa da 
nau, estava ele em pelote e embuçado no ferragoulo escrevendo 
o período que [ . . .  ] deixamos transcrito, e mais algumas particula
ridades não menos elegantes e curiosas. Depois recostou-se, e 
dormiu.49

E referenda o interesse de sua crônica pela figura do escrivão 
num interesse talvez idêntico, que sugere em Cabral. O que expli
caria, por exemplo, o fato de ele ter sido enviado a terra num dos 
batéis. “ Penetrando-lhe a muita agudeza, cortesia, e tal espírito 
observador, quis não só auxiliar com alguma feliz lembrança sua 
os dois capitães” , imagina ter pensado Cabral a respeito de Cami
nha, “como — o que é mais natural — oferecer-lhe ocasião de 
obter algumas inquirições da terra e dos habitantes.” 50 A intimi
dade com relação a tudo que se refere a Caminha faz, aliás, o 
narrador tratá-lo quase sempre como “o nosso Pero Vaz”, indicação 
afetiva de propriedade e proximidade que não distingue qualquer 
outro dos personagens da crônica.

Busca de proximidade explicável se pensamos em Vamhagen, 
na então recente criação, em 1838, do Instituto Histórico e Geográ
fico Brasileiro, na sua tentativa de delimitar um perfil mais nítido 
para o historiador, enquanto alguém capaz de descrever as “origens” 
da “Nação brasileira”. Delimitação que, na Crônica do descobri-



mento do Brasil, procura realizar tomando-se verdadeiro duplo de 
Caminha e buscando fixar o seu ponto de mira com base no do 
cronista. Veja-se, nesse sentido, a descrição de uma das idas em 
batéis para a beira-mar:

Observam-se muitos, dos que vão nos batéis, taciturnos e pensa
tivos. Aqui o nauta empreendedor idéia como lhe poderá a sorte 
deparar ensejo de eternizar o seu nome em todas as futuras cartas 
geográficas, até à custa do próprio sangue, como sucedera a Nuno 
Tristão. Ali o nobre e intrépido guerreiro se afigura ter brandido 
as armas, e voltar coroado de louros e coberto de triunfos a 
encher-se de honrarias, e a receber as vénias de seus concidadãos. 
Acolá o frade de capuz, cabeça cercilhada, e cordões à cintura, 
anseia a oportunidade de missionar em terra de infiéis para ganhar 
a salvação à custa do martírio. Além o judeu usurário, que, apesar 
de renegado da sua religião, não abjurou de se esquecer do seu 
ouro, dá tratos à memória para se recordar de novos meios de o 
adquirir, enganando os povos com quem viesse a ter tráfego: mais 
além o aventureiro não perde as esperanças de melhorar, e se 
restabelecer de seus males morais pela mudança de ares. E afinal 
também não falta algum filósofo filantropo, que medite acerca dos 
destinos futuros daquele território; nem está longe a alma do his
toriador, que lê no rosto de cada um todos estes pensamentos e 
memória e coordena tudo quanto se passa.51

Esse é um dos trechos menos “ literais”, mais digressivos da 
Crônica. . .  de Vamhagen. Na sua tentativa de colar o próprio 
ponto de vista ao do escrivão, praticamente viaja de batel com ele. 
E, se, como um viajante-naturalista, classificam-se imediatamente 
os membros da tripulação em tipos, famílias e gêneros diversos, 
quem parece ler e decifrar suas fisionomias desta vez é o cronista. 
A cujo olhar, porém, o narrador (a meio caminho entre ficção e 
não-ficção) de Vamhagen empresta projeto característico aos narra
dores desses exercícios literários dos anos 30-40: a ordenação de 
fisionomias e paisagens em mapas e descrições à imagem e seme
lhança do que se faz nos relatos de viagem.

Uma diferença nítida, porém. No relato de Vamhagen é um 
tipo muito específico de viajante que se mostra capaz de decifrar 
a natureza, as fisionomias, o que se passa à sua volta. Não parecem 
bastar telescópios como o de Spix e Martius. Ou conhecimentos de 
Ciência Natural como os de Neuwied. É claro que são eles que



fixam o foco narrativo e o projeto descritivo-classificatório do seu 
misto de crónica e novela. Mas o que Varnhagen parece sugerir ai, 
sobretudo nessa digressão sobre a fama, é um perfil de historiador 
nacional para esse narrador-viajante em formação. Perfil que se 
tomaria mais nítido — vide Alencar — na segunda metade do 
século XIX.

HISTORIA, REGIÃO

Se nos primeiros ensaios de ficção no Brasil a paisagem-só- 
natureza, a nação-mapa eram a meta, não deixavam de se constituir 
igualmente em problema de difícil solução literária. Destino pre
fixado, roteiro por traçar, sempre havia, é claro, a saída das súbitas 
viagens pelo Brasil em meio a novelas sentimentais entre-quatro- 
paredes, como se fazia em O enjeitado, de Paula Brito, ou a fuga 
para a ex-colônia em caso de problemas em Portugal, como acon
tecia em Religião, amor e pátria, de Pereira da Silva. Desse modo, 
garantia-se, nas novelas, a presença obrigatória da natureza brasilei
ra. Nem que, para isso, fosse necessário um rompante que guiasse os 
passos de Júlio, o enjeitado, em direção às províncias do interior, às 
matas, modinhas e canjicas "da terra”. Ou que uma possibilidade de 
prisão iminente forçasse o Eugênio da novela de Pereira da Silva a 
uma curiosa viagem Coimbra— Porto via Rio de Janeiro. Não adian
tava deslocar a história para Portugal, nem optar por novelas do
mésticas, de um modo ou de outro, em algum momento, o narrador 
de ficção iria se deparar com “cenas de natureza” brasileiras por 
descrever.

Não tinha jeito. E seria exatamente o modo de armar o olhar 
e transitar por essa Natureza “singular e intransferível”, rascunhada 
em tantos relatos, descrições, desenhos, mapas e ensaios ficcionais, 
que já indicaria uma diferença na forma de entender “crônica his
tórica” em Vamhagen e em Pereira da Silva ainda nos anos 30-40 
e mais tarde, entre essa primeira figuração de narrador — ligada 
ao exercício de um paisagismo naturalístico — e outra, que se dese
jaria mais próxima de um paisagismo histórico, e ganharia contornos



mais nítidos em romances como O Guarani ou As minas de prata, 
de Alencar, já dos decênios de 50 e 60 do século passado.

De todo modo, para esse narrador-em-trânsito, como para o 
islandês-sempre-em-fuga de um dos diálogos de Giacomo Leopardi, 
de um interlocutor não se escapa, nos dois casos: a Natureza. Assim 
mesmo, com maiúscula e alegorizada numa figura imensa de mu
lher, que, a princípio, mais parece uma estátua de pedra aos olhos 
do viajante islandés que acabava de cruzar o equador e vagava por 
uma região africana até então inteiramente inexplorada pelo homem, 
no “Diálogo entre a Natureza e um islandés”, de Leopardi. Também 
atemporalizada, gigantesca e marcada, não pelos traços cruéis e irô
nicos que lhe são atribuídos no diálogo incluído nas Operette Mo- 
rali. . . ,  mas por etiqueta indescartável — “brasileira” — no caso 
dessa prosa de ficção que aparece ainda na primeira metade do 
século passado no país.

O que se passa no diálogo de Leopardi? Um homem viajara 
quase o m undo todo e continuava viajando sem parar por um  único 
m otivo —  fugir à N atureza —  e, justo no lugar mais afastado de 
tudo a que consegue chegar, acaba ficando cara a cara com ela.

“Eu sou aquela de quem tu foges” : avisa a imensa mulher 
que julgara uma estátua colossal. E ele se vê obrigado a explicar 
que em sua vida até então se limitara a tentar evitar a dor. Daí a 
fuga. Sem desejo ou esperança de qualquer prazer, convencido da 
estupidez dos homens, optara por uma existência o mais apagada 
possível. Primeiro ainda em sociedade, mais tarde em completo 
isolamento. Como mesmo assim estava exposto às intempéries do 
clima, passara a mudar constantemente de pouso, sem conseguir, 
no entanto, por um único dia sequer, viver sem sofrimento. E, 
conclusão expressa sem rodeios ou emoções: que a natureza seria 
inimiga impiedosa do homem e de todas as demais criaturas.

A resposta que recebe? “Quando te causo dano de alguma 
espécie e por quaisquer meios, nem me dou conta”, diz ela, “a não 
ser muito raramente; assim como se te agrado ou ajudo, nem sei.” 52 
O diálogo continua e, tão casual quanto a resposta da natureza, um 
narrador até então inexistente informa, no final, que ele fora subita
mente interrompido por motivos controversos. Segundo uns pela 
aparição de dois leões que devoraram o viajante, segundo outros



por um vento terrível que erguera sobre ele um mausoléu de areia 
e o transformara numa bela múmia, alguns anos depois descoberta 
por outros viajantes e levada para um museu europeu.

Por que a analogia com a situação do narrador-em-trânsito das 
primeiras manifestações de uma prosa de ficção brasileira? Em parte 
pela presença de par constante semelhante: viajante e natureza. Em 
parte pelo fato de também o ponto de mira desse segundo viajante 
se deixar petrificar. Não por alguma ventania. Mas por uma espécie 
de trabalho de Hércules: pela obrigatoriedade do mapa, da coleção 
de cenas que referendem a imagem atemporalizada de um Brasil 
pitoresco, promissor, coeso.

E, já na segunda metade do século xix, mapas e paisagens na 
parede, terceiro trabalho de Hércules: o compromisso com origens, 
gestações, fundações. Genealogias obrigatórias a serem acopladas 
aos exercícios cartográficos. Daí as crônicas de fundações, como as 
Memórias do distrito diamantino..  publicadas a princípio em fo
lhetins, em O Jequitinhonha, entre janeiro de 1861 e setembro de 
1862 por Joaquim Felício dos Santos, ou O ermitão de Muquém 
(1866), “história da fundação da romaria de Muquém na província 
de Goiás”, de Bernardo Guimarães. Daí a série de "lendas” e “ ro
mances históricos” com que José de Alencar tenta rastrear a “ges
tação lenta” de um povo brasileiro.

Diferença evidente, porém, nessas duas figurações — cartográ
fica e genésica — de narrador com relação aos interlocutores leo- 
pardianos, fora a falta de humor mais corrosivo ou auto-reflexão 
no diálogo — via mapas, gêneses ou fundações — entre sujeito e 
natureza brasileira na prosa de ficção do século XIX: aí nem se 
parecem ensaiar fugas.

CARTA GEOGRÁFICA, ROTEIRO GENÉSICO

A própria afirmação de uma literatura nacional estava vin
culada à repetida representação desses “quadros naturais eufóricos” 
do país. Mesmo onde a irrupção de tais cenas parecia ameaçar a 
própria conquista de uma forma novelesca, como no caso das nove
las históricas em ambiente europeu ou no das histórias melodramá-



ticas em cenário doméstico. Mesmo aí irrompem em algum momento 
paisagens-só-natureza, mapas, coleções de vistas locais.

Cabe ao narrador, num primeiro momento, escrita pictográfica 
e olhar armado pela Ciência Natural e pelo paisagismo-em-trânsito
dos viajantes, etiquetá-los e deixar bem claro que o “Brasil”, enten
dido como uma espécie de álbum de vistas ou uma série de traços 
numa carta geográfica, jamais passaria ao largo por sua prosa. Nem 
que para isso fosse necessário inventar a rota Coimbra—Rio de 
Janeiro—Porto, como faz Pereira da Silva. Ou mumificar de ante
mão e expor à visitação pública o próprio foco narrativo.

Cabe ao narrador, num segundo momento, já fixada a própria 
figuração básica — viajante — , escrita histórico-genésica e olhar 
armado pela busca de origens, gestações e fundações, marcar nas 
cartas e álbuns, nascentes, fontes, marcos inaugurais, raízes. E, 
olhos nos olhos de sua interlocutora indescartável, ao contrário do 
cético islandés de Leopardi, tentar decifrá-la pela busca incessante 
de um retomo às “origens”, antes que leões e ventanias encerrem 
diálogos e histórias.

Estabilizada a prática novelesca nos anos 40, assim como um 
perfil básico de narrador, de um lado; consolidadas a monarquia e 
a representação territorializada de nação, de outro, parece possível 
testar mudanças ou outros ajustes formais, mantido um mapa 
romanesco-imperial como pano de fundo. O que se evidencia, por 
exemplo, nas críticas feitas por Alencar em 1856 ao tratamento 
que recebe a natureza brasileira na Confederação dos tamoios, de 
Gonçalves de Magalhães. “Se quisesse cantar a minha terra e as 
suas belezas”, diz ele, “pediria a Deus que me fizesse esquecer por 
um momento as minhas idéias de homem civilizado.” 53 Olhos vir
gens para uma natureza virgem? Mas não é bem um desarme total 
do olhar o que sugere a seguir, quando comenta os índios de 
Magalhães:

A  pintura da vida dos índios não tem, na minha opinião, a menor 
beleza; uma página de um viajante qualquer a respeito da vida 
nômade dos árabes do deserto é mais cheia dessa poesia da liber
dade selvagem do que a parte do poema a que me refiro. Demais 
o autor não aproveitou a idéia mais bela da pintura; o esboço 
histórico dessas raças extintas, a origem desses povos desconhe-



eidos, as tradições primitivas dos indígenas, davam por si só ma
téria a um grande poema, que talvez um dia alguém apresente sem 
ruído, sem aparato, como modesto fruto de suas vigílias.54

Não bastariam, pois, as descrições da natureza e as cenas da 
vida indígena. Faltariam à “pintura” de Magalhães três traços fun
damentais, na opinião de Alencar: “o esboço histórico”, “a origem”, 
“as tradições primitivas” desses índios de que fala o poema. Lacunas 
que, se de um lado já defendiam o projeto romanesco do próprio 
Alencar, de outro pareciam apontar na direção da máscara de cro
nista que o narrador varnhageniano procurava para si na Crônica 
do descobrimento do Brasil, de 1840.

Quem estava capacitado a “ ler” fisionomias e paisagens nessa 
narrativa sobre a expedição de Cabral? Caminha, o escrivão, o cro
nista da viagem, a quem o narrador, na descrição de um percurso 
de batel, chama inclusive de historiador. O que distinguiria, nas 
críticas de Alencar, a pintura lacunar de Gonçalves de Maga
lhães de um esboço correto da vida indígena e da natureza local? 
A preocupação com a história, a origem, as tradições primitivas. A 
tentativa de retraçar “a gestação lenta do povo americano” a partir 
do “consórcio do povo invasor com a terra americana”.55

Como na breve viagem de batel narrada na Crônica do desco
brimento do Brasil, onde um olhar de historiador adivinhava in
tenções e inventava tipologias para classificar os tripulantes e seus 
prováveis interesses nas terras recém-descobertas, no momento de 
escolher uma forma adequada de “pintura” para as cenas de natu
reza e os quadros de costumes indígenas, Alencar sugere trilha seme
lhante: a do “esboço histórico”. E, ainda como nesta narrativa de 
1840 de V arnhagen, ao escolher os interlocutores privilegiados para 
que se armasse essa mirada histórica, foi buscá-los nos tratados des
critivos, roteiros e relatos coloniais. Pois é com outro tipo de litera
tura de viagem — não mais apenas com os relatos de naturalistas — 
que parece dialogar preferencialmente o narrador que viaja em dire
ção aos primeiros tempos da colonização nos romances históricos e 
lendas de Alencar.

Porque, se um Denis e um Von Martius continuam interlo
cutores certos, quais os nomes mais freqüentes nas notas a O guarani 
(1857), Iracema (1865), ou Ubirajara (1874)? Gabriel Soares de



Sousa, Jean de Léry, Hans Staden, Simão de Vasconcelos, Femão 
Cardim, Ives d’Evreux, Thévet. O que evidentemente se explicaría 
em parte pelo fato de serem essas as fontes de consulta obrigatórias 
para quem quer que pretendesse escrever sobre o Brasil colonial. 
Isto posto, há ainda outro motivo bem compreensível: o fato de 
ser de impressão ou divulgação recente, à época, a maior parte 
desses tratados, cartas e informes sobre o país entre os séculos 
XVI e XVIII.

A própria Carta de Pero Vaz de Caminha, duplicada por Var- 
nhagen na Crônica do descobrimento do Brasil, de 1840, fora publi
cada integralmente apenas em 1817, no Rio de Janeiro, por Aires 
de Casal na sua Corografia, e, de novo, em 1826, em Lisboa, na 
“Coleção de noticias para a História e Geografia das nações ultra
marinas”. O tratado da terra do Brasil, de Pero de Magalhães 
Gândavo, seria editado na mesma coleção da Academia Real das 
Ciencias de Lisboa e no mesmo ano de 1826, enquanto a História 
da provincia de Santa Cruz, também de Gândavo, impressa pela 
primeira vez em 1576, seria editada em francés em 1837 e reeditada 
em portugués em 1858 na Revista do Instituto Histórico e Geográ
fico Brasileiro e pela Academia Real das Ciências de Lisboa. O 
Diário de navegação, de Pero Lopes de Sousa, seria editado por 
Vamhagen em Lisboa em 1839. E o Tratado descritivo do Brasil 
em 1587 teve sua primeira edição brasileira na Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, também a cargo de Vamhagen, 
em 1851. Cultura e opulência do Brasil, de André João Antonil, 
seria reeditado em parte pelo frei Conceição Veloso ainda em 1800, 
mas sua segunda edição integral, sob a responsabilidade de José 
Silvestre Rebelo, só sairia no Rio de Janeiro em 1837. O primeiro 
dos Diálogos das grandezas do Brasil sairia na revista Iris, no Rio 
de Janeiro, em 1848, a Narrativa epistolar, de Femão Cardim, em 
Lisboa, a cargo de Vamhagen, em 1847.

Quanto ao impacto dessa imensa “Brasiliana” , posta em cir
culação sobretudö desde fins dos anos 30 — bem em sintonia com 
o fortalecimento dessa obsessão pelas origens e mapas, portanto — : 
não só as notas aos romances históricos de Alencar o atestam, mas 
a citação explícita de trecho de Gabriel Soares numa das primeiras 
descrições de As minas de prata (1862-1865), o aproveitamento de



informações suas para se criar a figura de Peri em O Guarani, a 
transformação de Femão Cardim em personagem romanesco, a pró
pria escolha do período em que transcorre a ação em grande parte 
de sua prosa histórica, e o modo de armar o olhar de um narrador 
que, decidido, viaja agora não só em direção a “mapas nacionais” 
ou paisagens singulares, mas em busca das “origens” da naciona
lidade. Daí a exigência de um esboço não mais apenas cartográfico- 
paisagístico, mas histórico-genésico, tanto do cenário natural — 
convertido numa espécie de imenso esconderijo de velhos roteiros, 
diamantes valiosíssimos, minas e “origens” intemporais — , quanto 
dos personagens que nele se divisam.

Significativo ainda do ponto de vista do impacto dessa litera
tura descritiva sobre a literatura de ficção é a quantidade de roteiros, 
pergaminhos e relatos que começam a se multiplicar vertiginosa
mente nas narrativas. São os papéis que sempre parecem conter 
informações valiosíssimas sobre identidades e filiações, minas e he
ranças, figuração literária bastante evidente da importância atribuí
da por um Alencar, por exemplo, a esses relatos informativos. 
Objeto de busca durante as centenas de páginas de As minas de 
prata, é para outra caçada que parece apontar, por exemplo, o 
roteiro de Robério Dias perseguido por motivos diversos pelo padre 
Molina e por Estácio Dias Correia. Em direção aos "mapas de 
origens” agora obrigatórios para esse narrador-viajante dos roman
ces históricos e lendas.

E nessa expedição, se não cabem descrições como as de um 
Gonçalves de Magalhães, também não parece adequada postura 
como a de Spix e de Martius, por exemplo, diante dos quadros e 
“povos naturais” na sua Viagem pelo Brasil. Não parece ser tam
bém o seu, o roteiro agora acertado em direção às “origens” etno- 
históricas da nacionalidade. “ Privado de tradições, história ou do
cumentos históricos, resta apenas ao investigador observar esses 
homens da natureza”, dizem eles no seu relato, “quanto ao seu 
físico, seus costumes e, sobretudo, a sua língua, para depois decifrar 
pelo lado físico e psíquico, qual a posição da sua raça entre as 
demais, e qual a sua altura geral.” 56 Não é como observador apenas 
que se comporta o narrador-em-trânsito-por-outra-época de Alencar. 
Nem poderia fazê-lo: o objeto de suas descrições e buscas já não



está lá. Ao contrário do que acontece com o Júlio de O enjeitado, 
não basta viajar para o interior. Nem pelo litoral, como em Os dous 
casamentos. O Brasil para o qual se viaja nos romances históricos 
parece estar longe dali, de onde fala o narrador. Para aproximá-lo, 
antes de mais nada, o recurso a um duplo instrumental — diverso 
tanto do telescópio de Spix e de Martius, quanto do óculo de Belo- 
modo — se faz necessário. De um lado, a aproximação via teste
munho alheio; de outro a “crítica severa” — com “olhos de histo
riador” — desses cronistas que escreveram no calor da hora. De um 
lado, procedimento semelhante ao sugerido tanto por Varnhagen ao 
colar o seu narrador ao texto da Carta, de Caminha, quanto por 
Denis, em Brasil. De outro, a crença numa espécie de “aura” da terra 
capaz de impregnar a pena e dar-lhe o rastro das “gestações” das 
paisagens e dos povos que a habitam.

Quanto à sugestão de Denis, é claríssima:

Se alguma coisa pode dar uma idéia justa da simplicidade com que se 
efetuaram os acontecimentos históricos mais fecundos em resultados, 
são essas fontes primitivas, essas crônicas da época, que relatam sem 
exagero o fato em si, antes que ele seja envolvido em circunstâncias 
estranhas ao acontecimento principal, e que permitem ao leitor ter, por 
um momento, a perspectiva do historiador.57

Alencar, por sua vez, se vai buscar nessas crônicas até mesmo 
pequenos detalhes para seus quadros históricos, não deixa de 
descartá-las quando isso se mostra necessário sem pensar duas 
vezes. Exemplos do movimento de aproximação? A descrição de 
Peri d'aprés Gabriel Soares. Ou o fato de a índia aimoré, que é vista, 
a certa altura, fugindo, ter ao seu lado um cachorro, detalhe relevante 
para a intriga romanesca, mas significativo sobretudo para que o nar
rador se mostre um conhecedor dos usos e costumes dos índios da 
terra. Pois, segundo Gabriel Soares, “as fêmeas destes gentios são 
muito afeiçoadas a criar cachorros para os maridos levarem à caça, e 
quando elas vão fora levam-nos à costas”.58 Ou, traço bem mais sig
nificativo, cai como uma luva para Alencar a interpretação da vin
gança como mola mestra das atividades guerreiras dos índios por 
parte desses primeiros cronistas. Mesclam-se vinganças e ódios no
velescos a sentimentos que seriam “da terra”.



Colam-se Monte Cristos a aimorés, o que ajuda a “fazer andar” a 
trama folhetinesca.

E, nesse diálogo por aproximação com os cronistas coloniais, 
destaquemos um episódio em especial. Nem de certo modo detalhe 
a mais, como a presença do cachorro, que serve ao narrador para 
exibir-se como “conhecedor”; nem marca fundamental como a inter
pretação das lutas indígenas segundo a perspectiva da vingança, um 
episódio rápido, mas escrito no rastro de tratados e roteiros. Trata-se 
da descrição do tratamento de Peri pelos aimorés depois que se deixa 
prender por eles já quase ao final de O Guarani. Mesclam-se aí, à 
trama romântica, informações de Gabriel Soares e Gândavo, acres
cidas ao que já  se sabia pelos relatos de Léry e Staden sobre cati
veiros e sacrifícios. E, se de uma hora para outra, sem grandes 
motivos aparentes ou maior justificativa do ponto de vista da trama, 
a índia, designada para servir de esposa ao prisioneiro Peri nos 
seus últimos momentos, apaixona-se por ele, tenta fazê-lo fugir e 
ainda se deixa matar para salvá-lo, a explicação não está de fato 
na história, mas nos “conhecimentos históricos” do narrador, que 
se aproveita aí, sem grandes disfarces, dos comentários de Gândavo 
e Gabriel Soares sobre o “tratamento que fazem aos que cativam, 
e a mulher que lhes dão”.

Diz Gândavo no seu Tratado da terra do Brasil escrito nos anos 
70 do século xvi:

Lanção huma corda mui grossa ao pescoço do cativo pera que 
não possa fugir, e armão-lhe huma rede em que durma e dão-lhe 
huma india moça, a mais formosa e honrada que ha na aldêa, 
pera que durma com elle, e tambem tenha cuidado de o guardar, 
e não vai pera parte que não no acompanhe. Esta india tem 
cargo de lhe dar muito bem de comer e beber; e depois de o terem 
desta maneira cinco ou seis meses ou o tempo que querem, deter- 
minão de o matar, e fazem grandes cerimonias e festas aquelles 
dias [ ..

A possibilidade de um cativeiro longo não serve a Alencar em 
O Guarani. E os muitos frutos e bebidas oferecidos pela “pequena 
índia” e recusados sistematicamente por Peri, assim como sua súbita 
paixão, mesclada à missão de servir-lhe de esposa, e a sugestão de 
fuga sucedem-se em tempo acelerado, porque ao narrador interessa



exibir rapidamente cenas indígenas e o heroísmo de mártir de peri 
Mas mesmo a sugestão de fuga já estava prefigurada nos tratados 
de Gândavo e Gabriel Soares. “E acontece algumas vezes afeiçoar-se 
tanto a este cativo e tomar-lhe tanto amor que foge com ele para 
sua terra para o livrar da morte”, contava Gândavo. “Mas também 
há algumas, que tomaram tamanho amor aos cativos que as tomaram 
por mulheres”, referendaria Soares, “que lhes deram muito jeito 
para se acolherem e fugirem das prisões, que eles contam com algu
ma ferramenta, que elas às escondidas lhes deram, e lhes foram 
pôr no mato, antes de fugir, mantimentos para o caminho.”60 

É isso exatamente o que procura fazer a índia aimoré do ro
mance de Alencar. Busca “um instrumento de pedra que cortava 
como faca e um arco de guerra”, solta os laços que atavam os seus 
punhos, parte a muçurana que o prendia a uma árvore e, estendendo 
a mão “na direção da floresta”, parece dizer a Peri, segundo o 
narrador, “Tu és livre. Partamos!”. Oferta rejeitada, ainda lhe ca
beria morrer no seu lugar, “caindo atravessada por uma flecha”.61

“SE A CRÔNICA NÃO M E N T E ”

Se todo o breve cativeiro de Peri pode ser descrito em diálogo 
— semelhante ao mantido por Varnhagen com Caminha — com as 
informações dos cronistas coloniais, noutros momentos o narrador- 
viajante em busca de origens do romance histórico de Alencar os 
transforma claramente em antagonistas. Não faltam, aliás, indica
ções nesse sentido. Em As minas de prata, por exemplo, lê-se a todo 
momento um “Se a crônica não mente” ou um “A tradição mente” 
que solidificam o ponto de mira do próprio narrador-historiador em 
contraste com o de cronistas ou divulgadores de tradições.

Daí a defesa de uma postura de “crítico severo” diante de 
relatos e histórias, como se lê na “Advertência” que antecede a 
“lenda tupi” Ubirajara:

Os historiadores, cronistas e viajantes da primeira época, senão de 
todo o período colonial, devem ser lidos à luz de uma crítica se
vera. É indispensável sobretudo escoim ar os fatos comprovados,



das fábulas a que serviam de mote, e das apreciações a que os 
sujeitavam espíritos acanhados, por demais imbuídos de uma into
lerância ríspida.62

E quem seriam tais “espíritos acanhados”? Missionários e aven
tureiros, interessados em “figurarem os selvagens como feras hu
manas”. “Os missionários encareciam assim a importância da sua 
catequese”, explica Alencar, e “os aventureiros buscavam justifi
car-se da crueldade com que tratavam os índios.” 63 E ainda indica 
um guia de leitura para os eventuais interessados em relatos, ro
teiros e tratados:

Faço estas advertências para que ao lerem as palavras dos cronis
tas citados nas notas seguintes, não se deixem impressionar por 
suas apreciações muitas vezes ridículas. É indispensável escoimar 
o fato dos comentos de que vem acompanhado, para fazer uma 
idéia exata dos costumes e índole dos selvagens.64

E quem, para ele, estaria habilitado a escoimar fatos e comen
tos, a empreender uma crítica severa das crônicas e descrições de 
viajantes? O seu próprio narrador-historiador, olhar armado por 
mapas genésicos e marcos de fundação, naturalmente. Quem como 
ele é capaz de perceber as “duas fisionomias” que abrigaria o 
mesmo rosto do padre Molina em As minas de prata? Quem, como 
ele, sabe que as minas de prata tão procuradas são, na verdade, 
minas de diamantes? Ou que o perverso Loredano de O Guarani 
fora um jesuíta? Superpoderes a que se acrescentaria um outro: o 
de criticar severamente, e não apenas em notas à parte, mas em 
digressões que acompanham o desenrolar das tramas — “d. Antônio 
não se admirava; conhecia o caráter de nossos selvagens, tão injus
tamente caluniados pelos historiadores”,65 lê-se em O Guarani —, 
os diversos relatos de viajantes, jesuítas e aventureiros sobre o 
Brasil colonial, sobre esse período, segundo o escritor, de “gestação 
literal” — porque não só via aculturação, mas via mestiçagem, 
sobretudo — da nacionalidade.

Crítica severa e compromisso com o mapeamento de origens, 
além de “imparcialidade” , como a que se reclama em As minas 
de prata, que associariam esse narrador-historiador de Alencar ao 
narrador-juiz da História geral do Brasil, de Vamhagen, publicada



entre 1854 e 1857 e marcada por trabalho de Hércules semelhante 
ao desses prosadores de ficção da segunda metade do século passa- 
do: a fixação de um ponto de vista “histórico” que não desmontasse 
“paisagens paradisíacas” ou “mapas coesos” . Aliás, o modo como 
Varnhagen define o historiador ideal lembra de imediato o trio de 
qualidades “severidade —  imparcialidade —  crítica” destacadas 
por Alencar.

No prólogo à segunda edição de sua História geral do Brasil 
depois de situar a História como “um ramo da crítica, não da elo
qüência”, Varnhagen atribui ao “historiógrafo” o papel de um 
“verdadeiro juiz”. Caberia a ele, “depois de averiguar bem os fatos, 
ouvindo as testemunhas, com o devido critério” e “feito o seu ale
gado com possível laconismo”, “ sentenciar na conformidade das 
leis equitativas da sociedade e da humana justiça”.66 Perfil bem 
diverso do que atribuíra ao narrador-historiador calcado na figura 
de Pero Vaz de Caminha na Crônica do descobrimento do Brasil 
Agora não parece bastar a posse de um olhar que desvende fisio
nomias e paisagens. Caberia ao historiógrafo funcionar como uma 
espécie de “regulador” de versões e testemunhos. Regulador cujo 
modelo não seria mais um “escrivão d ’el rei” , mas o próprio Estado 
monárquico nacional tal como o descreve e transforma em prota
gonista de sua História geral do Brasil.

Se o exercício da crítica e a função de juiz associavam, pois, 
a sua definição de narrador à de Alencar, não só pelo desejado 
laconismo, mas sobretudo por essa conversa a dois com o Estado 
e seus representantes diretos, parecem se afastar decisivamente. Em 
Alencar, ao contrário, com recursos “verbosos e floridos” como os 
que se negam ao narrador-juiz, é bem outra a figura que parece 
ressaltar de seu painel ficcional do Brasil colonial.

Como observou Silviano Santiago em “ Liderança e hierarquia 
em Alencar”, as imagens feudais, distribuídas fartamente ao longo 
das suas lendas indígenas e romances históricos —  ora para carac
terizar d. Antônio de Mariz, ora o próprio Peri, ora festividades 
indígenas — , se parecem calcadas tanto nas de um texto colonial 
como Cultura e opulência do Brasil, do padre Andreoni, quanto nos 
comentários mais recentes à época de um Saint-Hilaire —  que nos 
seus relatos também chama a atenção para a “nobreza” de que se



cercava o título "senhor de engenho” no país — , têm, entretanto, 
rendimento próprio. “O feudalismo não é apenas um figura de 
retórica, se por figura de retórica se entende uma imagem gratuita e 
bela”, diz Silviano Santiago, “é uma figura de retórica utilizada pa
ra produzir um discurso onde exatamente se dá poder ao Senhor 
para que possa questionar os exageros do estamento burocrático.” 67

Assim como Vamhagen utiliza descrições de lutas, emboscadas 
e assinaturas de tratados de paz e limites para fixar bem quem são 
“os nossos”, em oposição a índios ou invasores franceses e holan
deses, Alencar se aproveitaria do repertório de imagens feudais já 
bastante disseminado então em relatos de viagem e tratados descri
tivos sobre o país para figurar um antagonista às elites burocráticas. 
Antagonista sempre leal, “patriota”, mas cujo comportamento se 
regeria por carta própria. Não apenas o seu, aliás, mas o de seus 
agregados e familiares, pautado pelas leis e hierarquias locais, pelo 
mando do senhor de terras.

E é de fato como um “senhor de terras” todo-poderoso que o 
narrador-historiador de Alencar parece organizar tramas e redes de 
imagens. Não é, como Vamhagen, da torre do Tombo que narra a 
“gênese” do “povo” e da “nação” brasileiros. Se bem que se utilize 
à vontade dos documentos e tratados divulgados por ele, quando 
isso interessa, é a partir de uma grande casa senhorial — a de 
d. Antônio de Mariz em O Guarani — que se inicia a caçada 
ficcional de Alencar às origens. Ou melhor: sua literatura de fun
dação de um passado histórico “nacional”. Mas fundação que deve 
se definir sempre como busca, descoberta de algo já lá, já — len
dária ou “factualmente” — passado.

AO CORRER DO TEMPO

O que distingue, no entanto, esse narrador-viajante de Alencar, 
não do historiógrafo de Vamhagen, mas das primeiras figurações 
de narrador na prosa de ficção brasileira dos anos 30 e 40? Não a 
necessidade do trânsito, está visto. Nem o persistente diálogo com 
a Natureza. Ou o andamento folhetinesco. Ou, ainda, a necessidade



de mapas e roteiros. Mas o que determina e o modo como se dão 
esse trânsito e esse diálogo e como se esboçam tais roteiros.

A diferença proposta por Alencar na crítica a Gonçalves de 
Magalhães já se sabe de cor: é a atribuição de uma dimensão his
tórica à paisagem-só-natureza. Entre o sujeito que narra e a paisa
gem que enquadra, portanto, terceiro termo agora aparentemente 
inevitável: o tempo. E o narrador alencarino parece divertir-se 
especialmente com a distribuição de marcas temporais diversas ao 
longo de suas histórias. Lembre-se, nesse sentido, o número de 
vezes em que se interpola alguma digressão opondo um “hoje” a 
um “naquele tempo” em As minas de prata. Ou a propositada 
historicização de rios e rochas na descrição inicial, bastante conhe
cida, de O Guarani, ou de um simples formigueiro, no mesmo ro
mance, por meio do qual Peri ouve a trama de Loredano e seus 
comparsas.

Observemos, pois, a princípio, arremedos de castelos, formi
gueiros e hierarquias fluviais. O que chama a atenção nas águas 
hierarquicamente organizadas do Paquequer e do Paraíba no pri
meiro capítulo de O Guarani? O vocabulário propositadamente — 
e nada ingênuo, conforme assinalou Silviano Santiago — feudali- 
zante. O Paquequer, “vassalo e tributário” do Paraíba, “altivo e 
sobranceiro” contra os rochedos. O Paraíba: “ rei”, “suserano”, 
“senhor” a cujos pés se curvam rios e ondas. Descrição da natureza 
que anteciparia a da casa-castelo de d. Antônio, “ senhor” de um 
bando de aventureiros e familiares. Funcional, pois, do ponto de 
vista do desenho dos personagens e da trama, mas marcada sobre
tudo pelo nítido interesse em dar armadura histórica ao modo de 
mirar a paisagem, e descrever a natureza brasileira.

E, se em A estátua amazônica, Araújo Porto-Alegre ironizava 
os que viam esculturas e sinais arqueológicos numa paisagem que se 
desejava só-natureza, um decênio mais tarde, o narrador-historiador 
de Alencar vê em rios suseranos e vassalos, numa grande proprie
dade rural uma espécie de castelo medieval, num simples formi
gueiro torres e abóbadas. E na paisagem baiana de As minas de 
prata, Estácio Correia percorre ruínas e é exatamente no pedestal 
de um lugar conhecido por “Cruz da Expiação”, então já “carco
mido pelo tempo”,68 como frisa o narrador, que esconde o roteiro



das minas encontradas por Robério Dias. A paisagem natural passa, 
portanto, por diversas transfigurações históricas possíveis. E por 
vezes se medievaliza em castelos, torres, abobadas e águas que se 
encontram em relação de vassalagem, por vezes se converte numa 
curiosa duplicata da torre do Tombo, funcionando também como 
depósito de pergaminhos e itinerários a rigor importantíssimos para 
o desenrolar das tramas. Transfiguração obediente — como o Pa- 
quequer ao Paraíba, ou os agregados a d. Antonio de Mariz — ao 
olhar desse narrador, que, de posse de um mapa histórico-genésico 
peculiar, vai colando-o romanescamente, aos poucos, em vários to
mos, às cenas da natureza.

E, armado por um ponto de mira senhorial, deve assegurar, 
roteiro de origens à mão, a legitimidade do domínio desses proprie
tários, encastelados, mas dóceis, e mais propensos a um beija-mão 
de agregados que a ataques e conquistas. A não ser quando já sob 
as flechas aimorés, como no caso de d. António de Mariz.

Ponto de mira fixo — “a gestação do povo” americano”, as 
origens da nacionalidade — , que obriga o narrador a repetidas 
viagens no tempo e esboços de “paisagens históricas” . Como o 
"castelo” de O Guarani, a “Cruz da Expiação” ou o cenário — já 
historicizado — das minas em As minas de prata. Ponto de mira a 
rigor tão armado que o narrador nem sequer parece se importar, 
como acontecia na prosa da primeira metade do século xix, em 
esconder a diversidade que habita o próprio texto. Daí, em As minas 
de prata, a “ transcrição” de possível memória (já em cópia apócrifa 
de Molina) do padre Manuel Soares sobre as histórias em tomo de 
Robério Dias. Daí se poder até dar alguma voz a outros narradores, 
tão diversos quanto Dulcita, mulher de Vilarzito (o verdadeiro nome 
do padre Molina) — com o que se introduz no romance uma pe
quena novela de molde próximo ao picaresco sobre as suas aventuras 
até tornar-se jesuíta — , ou quanto a alfeloeira Joaninha e suas his
tórias que recontam, à maneira dos narradores orais, a própria trama 
romanesca. Daí se poder, ainda, mesclar a informações “factuais” 
sobre a Companhia de Jesus ou à história política do país uma longa 
série de embuçados, vinganças, amores proibidos e viradas das 
viradas o mais folhetinescas possível. Como se o narrador se diver
tisse de fato com a exibição de modos de narrar tão diversos, com



o recurso ora ao documento, ora à tradição oral, com a mistura 
de figuras como as de Cervantes ou de Femão Cardim às de Inesitas, 
Dulcitas e Molinas.

Mas as “paisagens históricas”, a natureza senhorialmente do
mesticada e convertida em cenário medieval, por mais seguras que 
parecessem suas muralhas de rochas, em determinado momento 
começam a ruir em O Guarani. E a ruir de modo espetacular, sob 
um incêndio triplamente ativado —  pelas flechas dos aimorés, pela 
pira armada para Loredano e pela explosão final provocada por 
d. Antônio — , como descreve em detalhes, sob o ponto de vista 
de Peri, o mesmo narrador que as construíra:

A frente da casa estava às escuras; o fogo ganhara as outras faces 
do edifício e o vento o lançava para o fundo. [ . . . ]

De repente a fachada do edifício tombou sobre a esplanada, 
esmagando na sua queda um grande número de selvagens. Foi 
então que o quadro fantástico se desenhou aos olhos de Peri.

A sala era um mar de fogo; os vultos que se moviam nessa 
esfera luminosa pareciam nadar em vagas de chamas.

No fundo destacava o vulto majestoso de d. Antônio de Mariz, 
de pé no meio do gabinete, elevando com a mão esquerda uma 
imagem do Cristo e com a direita abaixando a pistola para a cava 
escura onde dormia o vulcão.

Sua mulher abraçava os seus joelhos calma e resignada; Aires 
Gomes e os poucos aventureiros que restavam, imóveis e ajoelha
dos a seus pés, formavam o baixo-relevo dessa estátua digna de 
um grande cinzel.69

No dia seguinte, no lugar onde estivera a casa dos Mariz, 
viam-se apenas uma larga fenda e algumas lascas de rochedos. Mais 
nada. Uma paisagem natural em vez do quase-“castelo” construído 
pelo fidalgo português. Alguma coisa parece ter escapado ao enqua
dramento histórico da natureza, que, no final do romance, destruída 
a casa, e soltos na selva Peri e Ceei, retoma a cena sem hierarquias 
ou controles de qualquer espécie. E as águas em relação de vassala
gem do primeiro capítulo são substituídas pela tempestade incontro- 
lável, pela “água furiosa, invencível” sobre a floresta e pelos dois 
sobreviventes agarrados a uma palmeira.

E não são apenas os “cenários históricos” que se incendeiam 
no final desses romances sobre a "gestação” do “povo brasileiro” .



Manuscritos, testamentos, documentos são destruídos, ora proposi
tadamente, como o relato do padre Manuel Soares por Molina, ora 
por acaso, também em As minas de prata, como acontece com a 
“grande obra” que o advogado Vaz Caminha passara parte de sua 
vida escrevendo. E, exatamente quando chegava às últimas folhas, 
adormece até acordar sobressaltado e perceber que quase tudo já 
fora devorado pelo fogo:

A candeia, que alumiava o trabalho, estava mui próxima da parte 
já corrigida do volume; o morrão, desprendendo-se com alguns 
focos de chama, caiu sobre as folhas, e as foi consumindo em 
mais de um terço até a capa de pergaminho. Avaliando o estrago 
já produzido, vendo a obra de tantos anos de laboriosas investiga
ções destruída por uma centelha, Vaz Caminha ficou estúpido, 
com os olhos pasmos e o movimento paralisado. Seguia o progresso 
da chama sem força nem vontade de extingui-la.70

O incêndio se propagaria rapidamente impedindo o advogado 
de salvar, inclusive, o testamento de Dulce a favor de Estácio. O 
fogo toma todo o edifício. E, antes de o teto desabar e, com ele, 
toda a casa, descreve-se cena bastante semelhante à que Peri vê no 
solar incendiado de d. Antônio de Mariz. Só que desta vez é Estácio 
Correia quem assiste à “nobre” morte do seu mestre e amigo em 
posição idêntica à de d. Antônio com o Cristo na mão:

No fundo do aposento já completamente invadido pelas chamas, 
via-se a estátua de Vaz Caminha em uma atitude eloqüente e 
sublime. O velho erguia acima da cabeça a destra que segurava o 
testamento de Dulce, tentando salvá-lo em derradeiro esforço. Seus 
olhos cheios de angústia envolviam o papel que a chama enegre
cia; impassível às torturas que sofria seu corpo já meio devorado 
pelo fogo, ele só lembrava-se nesse instante de salvar a herança 
do filho amado. Sua sensibilidade estava naquele papel mais que 
na sua própria carne.71

As citações longas procuram chamar a atenção para o prazer 
minucioso com que o narrador incendeia alguns de seus persona
gens, cenários e objetos favoritos nos últimos capítulos de seus 
romances históricos. Não quaisquer cenários e objetos, porém. So
bretudo aqueles que guardam contornos históricos mais evidentes:



a casa-castelo, o fidalgo “quase feudal”, os documentos do mestre 
Caminha.

Sobre essa passagem de um cenário “grande e pomposo” para 
a fúria “majestosa dos elementos” numa “paisagem sem tempo”, que 
interpreta como uma oscilação, da parte do romancista, entre uma 
“perspectiva histórica” e um “ romantismo selvagem, pré-social”, co
menta Alfredo Bosi em “ Imagens do Romantismo no Brasil” : “Re
solve-se, enfim, pelo segundo pólo, que está contido no primeiro, na 
medida em que o primitivo natural é ainda mais remoto, mais puro, 
logo mais romântico que a simples evocação dos tempos antigos” .72 
Explica-se, assim, também o fato de o que era romance histórico 
nos dois casos encerrar-se como “lenda” — a de Tamandaré e o 
dilúvio revivida por Peri em O Guarani, a dos dois casais abençoa
dos “em eras remotas” numa capela nas cercanias da baía de 
Camamu em As minas de prata. E a diluição de contornos “históri
cos” em prol do “lendário”, nas duas narrativas, prefiguraria o 
destino do próprio projeto alencarino de rastrear a gênese da nacio
nalidade, que optaria, em seguida, pela forma da “lenda” . Vide 
Iracema e Ubirajara.

Talvez seja possível, no entanto, repensar esses incêndios, essa 
destruição de castelos e documentos, essa passagem do romance 
histórico à lenda. E não apenas como testemunhos do “ romantismo 
selvagem” de Alencar. Talvez seja possível refletir sobre esse jogo 
entre história e lenda não apenas em termos desta ou daquela dicção 
romântica, mas a partir dos recursos formais de que dispunha o 
romance brasileiro naquele momento para figurar um diálogo mais 
corrosivo que o proposto por lendas e quadros históricos atempora- 
lizados com o tempo-que-corre.

Uma das acusações mais duras lançadas pelo islandês-em-fuga 
de Leopardi à Natureza era justo o envelhecimento, a irresistível e 
amarga ação do tempo sobre todas as criaturas vivas, o que já 
anunciava ao leitor, não só a idade do viajante, mas a possibilidade 
de aquele ser um diálogo final, como de fato seria. No diálogo — 
via historicização da paisagem — estabelecido pelo narrador alen
carino com a Natureza, o cuidado em demarcar a própria posição — 
de fora, noutro tempo —  parecia resguardá-lo do movimento tem
poral progressivo que atuava sobre todos os personagens. Movimento



que, aliás, explicita-se com clareza numa fala de d. Antônio dirigida 
a seu filho Diogo de Mariz em O Guarani:

Tenho sessenta anos; estou velho. O contato deste solo virgem 
do Brasil, o ar puro destes desertos, remoçou-me durante os últi
mos anos; mas a natureza reassume os seus direitos, e sinto que 
o antigo vigor cede à lei da criação que manda voltar à terra 
aquilo que veio da terra.73

Historicização do cenário, incorporação de temporalidade in
terna à trama e aos personagens, exibição de materiais de extração 
bastante diversa: tudo isso parecia possível à narrativa de ficção 
brasileira da segunda metade do século passado. A própria forma 
romanesca já parecia ter desenvoltura suficiente para que de algum 
modo o tempo passasse na história e corroesse personagens, como 
d. Antônio, e cenários, como o pedestal da “Cruz da Expiação” em 
As minas de prata. Mas, se o recurso a um gênero como o romance 
histórico e o trabalho sistemático com uma temporalidade própria 
ao universo ficcional posto em andamento na narrativa indicam a 
presença crescente do terceiro interlocutor — o tempo — , que Alen
car incorporara ao diálogo obrigatório com a Natureza “brasileira”, 
sugerem também a quase inevitável imersão do narrador nesse 
processo e a possível corrosão — como a do esconderijo do roteiro 
das minas —  de seu próprio ponto de mira. E para essa tirada de 
tapete nem o narrador, nem uma prática romanesca recém-estabi- 
lizada pareciam preparados.

Porque é, em parte, a manutenção do ponto de mira fixo que 
possibilita os jogos entre documento e tradição oral, a exposição do 
recurso simultâneo ao folhetim, ao romance histórico e às narrativas 
populares, o trabalho com uma temporalidade interna ao narrado 
ao lado de datas e personagens pertencentes a um contexto extra- 
literário. Exposto o sujeito francamente ao fluxo temporal, nessa 
viagem em direção às origens e fundações, arrisca-se a prosa de 
ficção brasileira a perder o que lhe serviu a princípio de susten
táculo: um narrador marcado simultaneamente pela mobilidade 
obrigatória e pela garantia de um ponto de mira fixo e armado.

A possibilidade de um desarme, no entanto, seria pressentida 
e posta ao largo pelo narrador alencarino. Não é à toa, aliás, que, 
ao caracterizar o padre Gusmão de Molina, o grande vilão de As



minas de prata, chame a atenção particularmente para a sua com
preensão do tempo. Compreensão, segundo o narrador, não apenas 
sua, mas da Companhia de Jesus em geral. E, enquanto Molina 
tentava chegar ao Rio de Janeiro no galeão Santo Inácio em busca 
do roteiro das minas de Robério Dias, comenta-se no romance:

Navegava o galeão Santo Inácio na altura dos Abrolhos, mas um 
tanto amarrado. A Companhia de Jesus sabia o valor do tempo. 
Antes que os ingleses inventassem o conhecido anexim industrial, 
tinham os padres descoberto e aplicado a equação desse precioso 
capital, que uma vez consumido, não mais se reproduz.74

Ironias à parte com a esperteza de um padre que ensinava 
os fiéis a desmaterializar o tempo, enquanto o capitalizava em 
proveito próprio, que consciência temporal se insinua nesse relato 
da viagem marítima de Molina? A analogia com o capital é clara. 
E meio irônica. No caso do tempo trata-se de algo que, "consumi
do”, “não mais se reproduz”. Definição em claro desacordo com 
o projeto de reconstrução histórica que norteia o romance e com o 
desejo de repetir a trajetória paterna por parte de Estácio Correia. 
Não é só Molina que funciona como antagonista-ideal de Estácio, 
sua compreensão da temporalidade parece igualmente pôr em guarda 
um narrador interessado em paisagens e quadros históricos, não 
num auto-redimensionamento ao correr do tempo.

“ Pois que revelação mais terrível que a de se sentir que este 
é o momento presente?”,75 poderia o narrador alencarino ver-se 
forçado a refletir, à maneira da questão posta em Orlando. Mas não 
é para a própria temporalidade que ele se volta, e sim, com toda a 
força, contra o próprio Molina e a possibilidade de os seus quadros 
históricos não serem vistos exatamente assim, como quadros. Daí a 
necessidade das grandes cenas de destruição, minuciosas, lentas, que 
singularizam num único quadro o que a passagem do tempo já fazia 
com d. Antônio e Vaz Caminha, e resolvem, num incêndio, con
frontos que se processariam, do ponto de vista histórico, com outra 
duração. Porque parece caber ao narrador-historiador de Alencar 
fixar roteiros genésicos, quadros de origens e fundações, paisagens 
históricas, mas não se deixar desarmar por eles.

Há, aliás, uma cena rápida de As minas de prata, em que se 
fala do destino de Diogo, o filho de d. Antônio de Mariz, guardião



do roteiro das minas, que, se serve à narrativa para lembrar o leitor 
de O Guarani, serve igualmente ao seu narrador para figurar o que 
se esperava então de um paisagista histórico. Descrevem-se primeiro 
a fisionomia de d. Diogo e seu envelhecimento precoce depois do 
incêndio da casa paterna, em seguida a sala em que se achava 
quando Molina vai procurá-lo e, por fim, o lugar em que costumava 
ficar e o que o cercava ali:

[ . . .  ] e em frente à papeleira onde escrevia, um pintor do tempo 
imaginara sob as indicações do fidalgo uma cópia muito seme
lhante da casa do Paquequer assentada sobre o rochedo à margem 
do rio. A um lado via-se uma palhoça, e encaminhando-se a ela 
um índio que figurava Peri; no terreiro d. Antônio passeando 
com um mancebo fidalgo que representava Álvaro de Sá. Mais 
longe, perto do casarão dos aventureiros, a desengonçada figura 
de Aires Gomes. D. Lauriana e as moças apareciam sentadas nos 
degraus da escada, trabalhando em obras de agulha e debuxo.76

Graças ao quadro, “bastava ao fidalgo erguer os olhos e circular 
esse aposento para se imaginar ainda no Paquequer”.77 A “paisagem 
histórica” assegura a presença da casa do Paquequer na casa do pro- 
vedor-mor da Alfândega do Rio de Janeiro. Assim como os painéis 
romanescos de Alencar deveriam traçar um roteiro seguro de gêneses 
e fundações. Deveriam se mostrar capazes de “atemporalizar” qua
dros históricos determinados e etiquetá-los com algo como “mestiça
gem inaugural, neste ponto”, “origens, aqui”, e assim por diante. 
Não esquecendo, nesse sentido, que romances como O Guarani e 
As minas de prata são contemporâneos de um paisagismo histórico 
de tendência semelhante, de que é exemplar uma obra como Pri
meira missa no Brasil (1860), de Vítor Meireles de Lima, igualmente 
voltada para a representação de marcos inaugurais.

Transformar a duração em quadros e mapas, cortar possíveis 
laços entre História e Tempo-Corrosão se tomam tarefas obrigató
rias, pois, para esse narrador-historiador da segunda metade do 
século passado. Por isso, não é de estranhar a preferência não pelos 
relatos de viagem escritos em trânsito, e marcados diretamente pela 
passagem cotidiana do tempo, pelo caráter de “diários de bordo” , 
mas sim pelos tratados e roteiros escritos de pontos ainda mais



fixos, como o do proprietário de terras Gabriel Soares, como inter
locutores de sua escrita ficcional.

Nem é de espantar, também, que, em meio aos incêndios de 
O Guarani e As minas de prata, o narrador se refira a Vaz Caminha 
como uma “estátua em atitude eloqüente e sublime”, ou ao grupo 
formado por d. Antônio, sua mulher, Aires Gomes, e os aventureiros 
como uma “estátua digna de um grande cinzel”. Acrescenta-se uma 
dimensão temporal à “armadura” do olhar que descreve paisagens, 
cenas e períodos históricos — acréscimo evidenciado pelas analogias 
entre o que se narra e a tridimensionalidade dos grupos escultóricos 
— , mas parece necessário manter o tempo sob rédea curta.

Pois, se se fala de um processo de “gestação da nacionalidade”, 
é sobretudo por meio de cenas paradigmáticas, figurações singulares, 
quadros, estátuas, ou de uma temporalidade ficcional secionável ou 
cristalizável de acordo com o “cinzel” desse narrador senhoria] de 
Alencar. Daí os incêndios, a queima de documentos, os finais len
dários. Se, de um lado, trabalha-se uma dimensão temporal, de 
outro, reduz-se a sua amplitude a coleções de quadros e esculturas 
histórico-lendários, aos domínios senhoriais do narrador. E com 
delimitação nítida o suficiente para que esse tempo não transborde 
a província histórico-lendária que lhe é atribuída. E exponha à 
corrosão o sujeito que narra e o acrescenta, como traço a mais, na 
prosa de ficção brasileira dos anos 50-70.

Um não-ultrapassar províncias pré-demarcadas pelo narrador 
que tanto encaminharia essa prosa histórica para o relato lendário 
quanto para os roteiros literalmente “provinciais”, para a crônica 
de alguma vila ou para as histórias e os casos regionais. Movimento 
em direção aos relatos e mapas histórico-geográficos da província 
de que seriam exemplares textos como as Memórias do distrito 
diamantino. . .  — em que se misturam a recriação de casos, a 
ficcionalização do narrado e o registro histórico — , de Joaquim 
Felício dos Santos, O ermitão de Muquém, escrito em 1858 e publi
cado pela primeira vez em O Constitucional, de Ouro Preto, em 
1866, e O garimpeiro (1872), de Bernardo Guimarães, e Inocência 
(1872), do visconde de Taunay, este último um dos mais belos diá
logos entre literatura de ficção e relato de viagem produzidos pela 
prosa brasileira do século passado.



Se a opção pelo romance histórico fora prefigurada por um 
Pereira da Silva nos anos 30-40, mas só se encontraria um melhor 
ajuste formal entre obrigatoriedade de um cenário local e viagem 
no tempo em Alencar, também os quadros regionais tinham sido 
ensaiados nessa primeira prosa de ficção brasileira — vide os contos 
“Luisa”, de Pereira da Silva, “Os três desejos”, de Firmino Rodri
gues da Silva, ou o romance de Caldre e Fião, O corsário. Nesses 
três casos, entretanto, o subtítulo já indicaria a preocupação com 
uma “cartografia nacional” e a necessidade de afirmar, antes mesmo 
que se começasse a leitura, tratar-se de material a serviço da afir
mação de uma literatura brasileira. Subtítulo de “Luisa”: “Legenda 
brasileira”; de “Os três desejos” : “Costumes brasileiros”; de O 
corsário: “Romance original brasileiro por José Antônio do Vale”. 
0  enredo demarcava províncias, o subtítulo mapas “nacionais”.

Exemplar, nesse sentido, é o caso de O corsário. Quando de 
sua publicação em folhetins no periódico O Americano, iniciada 
em 24 de janeiro de 1849, talvez pela lembrança ainda recente da 
Farroupilha, define-se a narrativa como “romance brasileiro”. Dois 
anos depois, editado em livro pela Tipografia Filantrópica no Rio 
de Janeiro, trocava-se o subtítulo, então para “romance rio-gran- 
dense”. Em dois anos, substituía-se a etiqueta “nacional” por outra 
“regional” .

Mapas “ imperiais” à mão, prática romanesca popularizada, 
toma-se mais fácil viajar no tempo ou traçar cartas regionais na 
segunda metade do século xix. Ou, misturando os dois itinerários: 
empreender peregrinações em busca do momento de fundação e da 
história de determinada província ou das origens de um “causo” 
ou lenda.

Como os viajantes naturalistas, a opção em geral é pelas via
gens ao interior e, nelas, pelo levantamento de tipos, usos e cos
tumes locais. Não é à toa que, como Saint-Hilaire, um Bernardo 
Guimarães se veja obrigado a descrever detalhadamente uma cava
lhada em O garimpeiro, ou que em Inocência se mencione tantas 
vezes e quase com as mesmas palavras observação repetida na maior 
parte dos relatos de viagens do século x ix  sobre a reclusão das



mulheres, escondidas dos olhos dos hóspedes, sobretudo no interior 
do país. Ou que, em O ermitão de Muquém, o narrador, como um 
colecionador de cenas regionais, arrole batuques, crendices, desafios 
e romarias e, em seguida, procure repetir, na história de Gonçalo 
feito prisioneiro pelos xavantes, o que se sabia do cativeiro de 
Hans Staden três séculos antes. Ou, ainda, que, em Memórias do 
distrito diamantino. . . ,  a todo momento o narrador interrompa um 
percurso que poderia ser linear — a história de Diamantina, de sua 
fundação no século x v i i  aos anos 50 do século xix, período-limite 
das memórias —, para contar casos, descrever festas, tipos e curio
sidades. Pois é com olhos insaciáveis de colecionador que se descre
vem e demarcam aí províncias e costumes. Olhos de colecionador 
e paixão classificatória e descritiva de viajante, de quem se sabe 
meio fora do quadro, não de todo ali e que, por isso mesmo, com 
recursos histórico-paisagisticos tenta aproximar cenas, personagens 
e vistas: essa a marca do narrador dessas “viagens provinciais” da 
segunda metade do século xix.

A imagem do viajante, aliás, parece colar-se à desse narrador 
mesmo quando a sua trilha se define no tempo, como é o caso do 
Alencar dos romances históricos e lendas, ou do cronista de Me
mórias do distrito diamantino. . . ,  que, a princípio, vagueia em 
pleno século xvii.

Lembre-se, nessa linha, trecho de O Guarani, em que, pressu
pondo como interlocutores ideais, para sua descrição das “moitas 
de carrascos”, leitores-viajantes, o narrador busca, na verdade, por 
extensão, atribuir a si mesmo tal qualificação. Diz ele:

Só quem tem viajado nos sertões e visto esses cardos gigantes, 
cujas largas palmas crivadas de espinhos se entrelaçam estreita
mente formando uma alta muralha de alguns pés de grossura, po
derá fazer idéia da barreira impenetrável que cercava por todos 
os lados as pessoas cuja voz Peri ouvia sem distinguir as palavras.78

Ê claro que aí a exigência de já se ter passado pelos sertões 
para compreender o local descrito funciona como recurso retórico 
para ampliar a impressão de muralha intransponível que se pro
curava criar para as moitas e para valorizar ainda mais a escuta de 
Peri por meio do “oco” de uma árvore. Mas há mais do que isso.



Há a expressão clara, da parte de Alencar, de que desejava dar 
ao seu narrador um perfil de viajante. Mas não de qualquer visi
tante, e sim de um capaz de fixar paisagens, descrevê-las, nomeá-las. 
Um perfil atento e armado de viajante-naturalista ou de paisagista 
de expedição científica. O que não deixa de ser curioso, já que 
são os tratados e roteiros descritivos coloniais os interlocutores- 
de-viagem fundamentais à escrita dos seus romances históricos. Até 
mesmo, como se viu, na sugestão de imagens feudais ou na figu
ração dos indígenas e de  ̂alguns de seus costumes. Mas a mirada 
paisagístico-classificatória dos viajantes-cientistas do século xix 
também está lá. É ela quem permite ao narrador alencarino “aproxi
mar" seus objetos de descrição. Ainda que se trate de cerradas 
moitas de carrascos.

Aproximá-los porque, mesmo falando com dois séculos de dis
tância, munido do repertório de “cenas da natureza brasileira” de 
um viajante do século XIX, o narrador alencarino crê poder projetá- 
las sem qualquer problema noutro contexto histórico. Pois, do mes
mo modo que singulariza e petrifica em grupos escultóricos e qua
dros algumas cenas do passado histórico — o que permite a sua 
transposição de um romance a outro e a impressão por parte de 
d. Diogo de que ainda estava na casa do Paquequer, graças à cópia 
feita por um pintor — , também o movimento inverso — o trans
porte de paisagens recém-traçadas à época em relatos de viagem 
para uma ação que se passava no século x v i i  — parece possível a 
esse narrador-historiador. Desde que devidamente etiquetadas como 
“cenas da natureza” ou “cenas do passado histórico”, viajam de 
um tempo a outro de acordo com os desígnios desse narrador-guia 
e vão servir à construção de suas narrativas “históricas”.

Não é, porém, a segurança de observador em contato direto com 
povos e paisagens que um Joaquim Felício dos Santos escolhe como 
traço fundamental do viajante que esboça, logo no primeiro capítulo 
das Memórias do distrito diamantino. . . ,  como uma espécie de 
paradigma para o seu narrador. Qual a sua marca? A viagem aven- 
turesca em busca de ouro nas cabeceiras e margens de rios. Viagem 
sem plano prévio, ao sabor do que se encontra no caminho, tendo 
como ponto de orientação apenas o pico do Itambé. Como assinala 
esse capítulo inicial, que fala dos primeiros descobridores de ouro
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às margens do rio Piruruca e do seu método particular de escolher 
a direção a seguir:

Onde se achavam? Era preciso sabê-lo para não perderem o rumo. 
Mas não traziam bússola, não possuíam relógio, não conheciam 
as estrelas: —  e para quê? Olhavam para o Itambé, que se asso
berbava sobranceiro no horizonte, com seu pico sempre coroado 
de vapores, como o cone gigantesco de um vulcão extinto, perfu
rando as nuvens: —  era o farol granítico dos viajantes, era o 
centro de um círculo de sessenta léguas de diâmetro, que podiam 
revolver sem receio de extraviarem-se. [ . . .  ]

Depois de um dia de jornada penosa, por terrenos ínvios, fra
gosos, quase intransitáveis, costeando serras, evitando pauis, vol
teando rios chegaram à confluência de dois córregos, que poste
riormente tiveram os nomes de Piruruca e rio Grande.

Por qual dos rios deviam subir? Uns opinavam pelo da direita, 
outros pelo da esquerda: cumpria tomar-se uma decisão. Louva
ram-se no acaso: não havia razão de preferência. Desenrolaram 
a bandeira e levantaram-na ao ar; o vento soprava de sudeste, a 
flâmula voltou-se para a esquerda: foi isso interpretado como um 
sinal da Providência. Os aventureiros seguiram pelo Piruruca 
acima.79

Viajantes a rigor antitéticos aos integrantes de expedições cien
tíficas durante o século xix. Sem bússola, sem relógio, sem carta 
celeste, é o acaso que parece guiar os passos dos aventureiros em 
busca de ouro. Assim como é na memória popular, e não em diários 
de viagem, que tais passos parecem ter ecoado com mais intensi
dade. Daí, aliás, o diálogo incessante desse que narra com acasos 
e casos oriundos da tradição oral. Daí o perfil de viagem meio ao 
léu que Joaquim Felício atribui propositadamente à sua narrativa, 
assim como o de um misto de cronista histórico e contador de casos 
ao seu narrador. Ambos parecem desejar-se sem bússola, relógio ou 
mapas rigorosos. “E para quê?”, pergunta com todas as letras o 
narrador-cronista das Memórias do distrito diamantino. . .  “Eis a 
carta dos céus: tudo se move” :80 como no poema de Orides Fontela, 
a incerteza parece ser o seu mote.

Daí a mescla de trechos de processos a anedotas, datas e fatos 
documentados a lendas e casos. Ou as interrupções da narrativa da 
história de Diamantina para digressões diversas, relatos ouvidos de



alguém, histórias de que não sabe sequer o finai, defesas apaixona
das dos garimpeiros. E não faltam interrupções-de-interrupções. 
Como a que se inicia com uma pergunta dirigida ao público — 
“ Quer o leitor saber quem também garimpava, ou acompanhava os 
garimpeiros?” — , logo respondida com mais um caso:

No ano de 1742 uma partida de dragões sustentou um renhido 
combate com alguns garimpeiros nas vizinhanças do rio Manso. 
Entre estes sobressaíra um mais jovem, que, talvez por ser mais 
audaz e intrépido, foi aprisionado; os outros fugiram. Trazido 
preso e metido no tronco da cadeia, aí foi o escrivão da Intendên
cia fazer o que se chamava auto de prisão, hábito e tonsura. 
Deste auto consta que o preso era de estatura baixa e delicada, 
olhos e cabelos negros, cor morena, feições finas e regulares, 
sem barba alguma [ . . . ] .

No mesmo dia, —  não sabemos por que meio, e nem o consta 
dos autos — , reconheceu-se que o garimpeiro era uma bela rapa
riga, disfarçada em homem.

No dia seguinte, —  também ignoramos por que meio —  quan
do o escrivão voltou à cadeia só achou o tronco da bela prisionei
ra, que se tinha evadido durante a noite.

De nada mais sabemos e nem ousaremos asseverar se nesta fuga 
houve cumplicidade da parte das autoridades. Quem o sabe?81

O narrador a princípio parece se comportar como um historia- 
dor-juiz à maneira do de Varnhagen. Data precisa, citações retiradas 
de um auto de prisão lavrado pelo escrivão da Intendência, indicação 
do local exato onde se dera a ocorrência: o que se conta vai se 
definindo, então, como “fato histórico” exemplar e indiscutível. 
Aos poucos, porém, vão aparecendo sinais de ambigüidade, dúvidas, 
inconclusões. O rapaz de que se falara inicialmente era, na verdade, 
uma bela moça. Sobre sua “fuga” e o reconhecimento de sua “iden
tidade sexual” diz-se apenas: “não sabemos”, “ignoramos por que 
meio”, “Quem o sabe?”. O narrador das Memórias do distrito 
diamantino. . .  não vê maiores problemas em contrapor testemunhos 
pessoais ou pedaços de casos guardados pela tradição oral a do
cumentos, ou em contar uma história e deixá-la pelo meio ou sem 
qualquer explicação. Como bom cronista, não explica, só conta. 
Daí o simples registro da história da moça-garimpeiro. O resto, 
“quem o sabe?”. Mas às vezes é exatamente com esses casos, restos



e contos fixados pela memória popular que tenta desmontar “ver- 
sões e histórias oficiais” .

É assim, por sinal, que tenta desmentir os elogios de Varnha- 
gen ao conde de Valadares, governador da capitania e responsável 
pela execução da intimação de Pombal para que o contratador João 
Fernandes voltasse a Lisboa nos anos 70 do século xvii i . O que 
se diz dele na História geral do Brasil? Que zelara pela fazenda 
pública e evitara roubos e extorsões. O que se diz nas Memórias,. 
de Joaquim Felício? Que, antes de revelar a intimação, aproveitara 
para extorquir o máximo possível ao contratador sob os pretextos 
mais diversos; que, além de folhetas de ouro que lhe eram ofer
tadas diariamente durante o jantar, ainda teria mencionado uma 
hipoteca e uma possível falta de recursos dos parentes em Portugal 
para receber outra quantia vultosa da parte do contratador. E como 
se justifica o desmentido da fama de homem probo do conde nas 
Memórias.. . ?  “ Podemos asseverar a autenticidade dos fatos” , diz 
o narrador, “ nós os sabemos da tradição e testemunho de pessoas 
respeitáveis e fidedignas [ . . .  ] que os ouviram dos contemporâneos 
de João Fernandes, que os conheceram e foram testemunhas ocula
res.” 82 O procedimento fundamental: a escuta dos contemporâneos 
e do que a tradição oral teria filtrado das histórias e conversas.

Para o narrador-juiz de Varnhagen, ao contrário, fundamen
tais eram os documentos encontrados na torre do Tombo ou a de
marcação de lugares bastante diferenciados para o “ fato”  — este, 
“comprovado” , ia para a História geral do Brasil —  e para a “ lenda” 
— esta deveria ser apenas objeto de recriação poética ou romanesca, 
como procuraria fazer em O matrimônio de um bisavô ou O Cara- 
muru (1853) ou em Sumé (1855). Enquanto isso, para o narrador- 
aventureiro de Joaquim Felício dos Santos, tudo pode ser colecio
nado, tudo parece caber na sua crônica. Fato, lenda, descrições de 
festas, detalhes cotidianos, anedotas. Como a de Xica da Silva 
mandando “ Cabeças” , o seu “ mordomo” , levar os “ marotinhos” 
(os portugueses) para trabalharem junto aos escravos na mineração. 
Ou como a da tentativa do ouvidor José Pinto de Morais Bacelar 
de atrair a atenção de uma jovem da família Caldeira lançando-lhe 
ao colo, na igreja, uma flor, imediatamente repelida com a indig
nação da moça e dos presentes. Ou, ainda, a história da frase que



Felisberto Caldeira Brandt teria gritado em meio às ruínas de Lisboa 
depois do terremoto de 1755: “ Ladrões! restituí o dinheiro que me 
roubastes!”.

Histórias e mais histórias, inúmeras começadas ou terminadas 
com um “não se sabe” ou algum “diz a tradição”. É mesmo ao 
sabor da própria narrativa, e das histórias-que-puxam-histórias, que 
se vai fundando e transformando o Arraial do Tijuco. É como cro
nista, como alguém que se permite passear ao léu por três séculos 
de história do distrito, colhendo casos e escrevendo impressões sobre 
isso ou aquilo, que se define o narrador das Memórias do distrito 
diamantino. . .

Neste caso, a demarcação histórico-geográfica precisa teria am
pliado a mobilidade de um narrador que não se intimida absolu
tamente ao exibir histórias ouvidas de segunda mão ou anedotas 
ao lado de documentos e trechos de autos e processos. Mobilidade 
amparada, no entanto, por alguns pontos fixos. Como a certeza do 
tempo (“hoje”) a partir do qual fala esse narrador-cronista a res
peito de um “outrora”, este sim “móvel” ao longo das Memórias. . .  
Às vezes comentários feitos de passagem ratificam o próprio lugar. 
“Nossas estradas eram seguras, e talvez mais seguras do que hoje” , 
lê-se a certa altura. Tempos verbais e cenários históricos diversos 
para o narrador-viajante do século x ix  e os viajantes e garimpeiros 
do século XVIII. Em comum? Outra das certezas desse narrador- 
cronista: quanto à região de que fala, Diamantina.

Carta geográfica e calendário confiáveis à disposição, parece 
possível, assim, a esse narrador-cronista, ensaiar passeios ao léu, 
enxertar impressões pessoais — como as que se sugeriam ao “sobri
nh o ” de A  carteira do meu tio, de Macedo —  no seu relato de via
gem histórica pelo distrito diamantino, ou esboçar um auto-retrato 
como aventureiro sem bússolas ou relógios.

Mapa provincial e cartas citadinas, narrador-cronista? No caso 
de um Joaquim Felício dos Santos ou do Macedo de Um passeio 
pela cidade do Rio de Janeiro e de Memórias da rua do Ouvidor, 
sim. No das histórias regionais de Bernardo Guimarães; como O 
ermitão de Muquém ou O garimpeiro, se o seu narrador busca o 
perfil do contador-de-histórias, do cronista, se, como os demais,



viaja pelas províncias de Goiás e Minas e coleciona histórias, alguma 
coisa, além do foco narrativo único, parece travar-lhe a mobilidade.

Não que faltem referências à viagem. Em O ermitão de Mu- 
quém, por exemplo, o perfil de viajante, e de ouvinte atento de 
outros viajantes, do narrador é definido desde a “ Introdução”. Tra
ta-se de alguém que, junto a dois outros companheiros, dirige-se à 
corte e, no meio do caminho, “arranchados em um belo sítio”, 
junta-se a eles um romeiro, vindo da abadia do Muquém, que du
rante quatro noites conta a história de edificação dessa capelinha. 
História que o narrador-primeiro do romance se dispõe a ouvir 
meio em repouso, deitado numa rede que arma durante os serões 
do percurso:

De feito, quem não gostará, ao descair de uma noite pura e silen
ciosa, em um aprazível e tranqüilo pouso em meio das solidões, 
recostado preguiçosamente em uma rede, a fumar um bom cigarro 
depois de ter saboreado uma xícara de café. quem não gostará de 
escutar a narração de uma lenda popular? 83

É bem pouco em termos de atenção o que se exige, pois, do 
leitor dos romances de Bernardo Guimarães. Rede, preguiça, cigarro 
e café: o que se narra parece contar apenas como detalhe a mais 
em meio a tanto e tão estável bem-estar. Mas o que de fato ressalta 
no quadro é o modo como o narrador encara a própria posição. 
O pouso é "aprazível e tranqüilo”, a viagem aparentemente não 
envolve qualquer tensão. Nada parece capaz de tirar-lhe o tapete 
enquanto coleciona casos, tipos e costumes regionais, enquanto se 
delineia a história da fundação da igreja de Muquém e de suas 
romarias.

Se fala de romarias, não deixa escapar a oportunidade para 
tecer considerações a respeito da “grande dose de superstição” de 
que estariam cheias, ou do fato de “o povo” tê-las “feito perder 
muito da sua importância e prestígio, multiplicando-as infinitamen
te”.84 Se o caso são os batuques, não se deixa de chamar a atenção 
para os seus possíveis desfechos trágicos, para os excessos alcoóli
cos ou para o “castigo de Deus” que poderia se seguir a um com
portamento “ leviano” como o de Maroca, que, numa festa, resolvera 
trocar Reinaldo por Gonçalo, motivando o desafio e a morte do
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primeiro. Se o objeto de descrição é uma tribo indígena, lá estão 
a etiqueta e o aviso colados pelo narrador: “Os selvagens, como 
as crianças, passam com extrema facilidade de um sentimento a 
outro, da coragem ao desânimo, da mais violenta e arrogante insu
bordinação à mais humilde submissão” .85 Se o caso é a existência 
“desregrada” de Gonçalo, o valentão, a prescrição é clara: só uma 
vida "de orações, de rudes penitências e de obras de piedade” 86 
poderia salvá-lo.

Chega a impressionar a quantidade de certezas e conselhos 
desse narrador. Ao contrário do narrador-cronista das Memórias 
do distrito diamantino. . . ,  não esquece nunca as explicações ou a 
moral da história. Está muito mais para o “peregrino da América” 
e seus casos-com-chave-certa que para as incertezas e inconclusões 
de um cronista. Mesmo sendo a crônica da província, a coleção de 
tipos, casos e paisagens o que parece movê-lo, os repetidos “fechos 
de ouro” exemplares ou a fixação de alguma impressão pessoal ou 
sugestão de classificação geral impedem os relatos de ser apenas 
relatos e o narrador que se deseja cronista de funcionar como tal.

Coisa semelhante acontece em O garimpeiro. A associação 
entre narrar e viajar também está lá desde o começo. “Quem uma 
vez tem percorrido esses férteis e pitorescos sertões nunca mais os 
perde da lembrança”,87 lê-se logo no primeiro parágrafo. “A cada 
eminência que se transpõe, uma nova perspectiva nos surpreende, 
um novo panorama se desenrola aos olhos do viandante”,88 explica-se 
em seguida. Isto é: as paisagens e histórias locais, em sua diversi
dade, se apresentam aos olhos e ouvidos do viajante e este, com 
seu ponto de mira exemplar, as homogeneíza e etiqueta ao narrar. 
Ao menos é isso o que sugerem essas histórias regionais de Bernardo 
Guimarães.

As histórias e descrições não se sucedem simplesmente. A todo 
momento o narrador de O garimpeiro parece se sentir impelido a 
alguma explicação ou justificativa para esta ou aquela descrição. 
Como no caso da cavalhada, que ocupa todo um capítulo do livro. 
E, mesmo utilizando a festa para a definição da trama amorosa do 
romance — o interesse mútuo de Elias e Lúcia e a existência de 
um rival apadrinhado pelo pai-fazendeiro da moça — , o narrador 
ainda se vê na obrigação de explicar em detalhes o que são as ca-



valhadas e, de certo modo, de defendê-las e justificar o seu “ retrato” 
enquanto simulacro incruento das “antigas justas e torneios” 89 aos 
olhos do seu provável leitor citadino.

Para isso arma-se uma discussão quase didática entre Elias e 
o negociante Azevedo, que as considera ridículas, “espetáculo para 
bobos ou crianças”, “divertimento do tempo d’el-rei”.90 Elias passa, 
então, a defendê-las, e, por tabela, o interesse de tomá-las como 
objeto de descrição, como se faz no romance. “O senhor acha ri
dícula a cavalhada”, diz a certa altura, “mas, pergunto eu, qual 
será mais ridículo, uma cavalhada ou um baile?” 91 A pergunta de 
Elias a Azevedo parece duplicar o interesse do narrador em justi
ficar a própria opção pelos relatos regionais, pela transcrição vez 
por outra de costumes interioranos, pela preferência pelos “tipos 
da terra” — o romeiro, o valentão, o garimpeiro — , ou pela lis
tagem de uma ou outra expressão popular, como o “Dito e feito” , 
que serve de título a um capítulo de O ermitão de Muquém, ou o 
“Além de queda, coice”, que nomeia um outro de O garimpeiro.

Listagem que, no entanto, como a de usos e festas, raramente 
vem desacompanhada de explicações e tradução noutro registro 
menos “popular” . É o que acontece neste trecho tirado do capítulo 
“Na roça”, de O garimpeiro:

Festas acabadas, músicos a pé. Por vir muito a pêlo, cai-me agora 
do bico da pena este anexim popular.

Acabada a festa, tudo caiu na tristeza e na monotonia, não direi 
ordinária, porém muito pior ainda, pois contrastava horrivelmente 
com a alegria e festivo alvoroço dos dias que acabavam de es
coar-se, e dos quais somente restavam as saudades.92

O anexim inicia o parágrafo, mas para ser traduzido imedia
tamente e “poetizado” a seu modo pelo narrador. Ao contrário do 
que se diz, ele não parece “cair do bico da pena” naturalmente, 
mas ter sido posto ali — como acontece em parte com as cenas de 
garimpo e a cavalhada — apenas para acentuar o localismo da pai
sagem romanesca. Anexins, cavalhadas, garimpeiros, valentões, ro
meiros, indígenas: objetos em exibição numa vitrine histórico-regio- 
nal especialmente voltada para o que se apresenta como quase- 
passado, como passível de extinção ou mudança. Vitrine em que



tudo recebe de cara sua etiqueta ou explicação por um narrador 
que se pretende cronista, mas comporta-se como antiquário. E que, 
na sua listagem cuidadosa e melancólica, de objetos em extinção, 
não esquece, ao mesmo tempo, de marcar sempre as devidas dis
tâncias. Entre a própria narrativa e os anexins que coleciona, a 
cavalhada e o aviso de que se trata de divertimento “hoje caindo 
em completo desuso e esquecimento”, o narrador-antiquário e o 
que descreve, mas sabe à beira da desaparição.

Não deixa de ser curioso estabelecer um contraste entre as 
certezas do romancista, no prefácio de 1858 a O ermitão de Mu- 
quém, quanto ao fato de “costumes e usanças se conservarem inal
teráveis durante séculos” 93 nos sertões, e o registro de mudanças e 
descartes inevitáveis em O garimpeiro. Não é de estranhar, então, 
que o narrador demarque com tanto cuidado seu afastamento com 
relação ao que narra. É como se assim, como bom antiquário, 
guardasse junto às usanças, aos ditos e tipos a pique de serem 
postos de lado, o próprio tempo que os minou. E detivesse, com 
isso, qualquer possibilidade de ele também se ver transportado de 
uma hora para outra nesse fluxo e forçado a voltar-se para si mesmo 
como peça a mais de coleção.

Ê como se, no entanto, apenas com o seu olhar, o narrador 
de passagem pelo sertão ativasse transformações e extinções. E. 
apesar de resguardado em pontos de mira fixos e armaduras anti- 
corrosão, medusa-às-avessas, petrificasse o próprio foco narrativo 
enquanto - deixa que corra o tempo pelas histórias e paisagens re
gionais. v:.'

E é exatamente desse contraste entre o narrador-viajante, que 
passa, colhe e registra o que interessa à sua coleção, e o alvo-pai- 
sagístico —  ou não — de sua mirada, que parece secar, pronto 
para ser guardado e etiquetado sob esse mesmo olhar, que fala o 
visconde de Taunay em Inocência. Narrativa habilmente seca, des
crições com variações de planos — ora de grandes extensões terri
toriais, ora de insetos minúsculos — , muitos diálogos e interven
ções precisas do narrador, é, assim, com prosa calculadamente 
fria de viajante-naturalista, que Taunay figura os assassinatos ine
vitáveis empreendidos por quem coleciona tipos, usos e paisagens.



Não há digressões nostálgicas como em Bernardo Guimarães 
ou atemporalizações plásticas de uma ou outra cena como em Alen
car. A simpática figura de Meyer, o naturalista alemão que caça, 
classifica e guarda borboletas em caixinhas de folhas-de-flandres, 
espécie de duplo-cômico do narrador-viajante que o caricaturiza em 
Inocência, não dá margem a muitas dúvidas: nomear e matar for
mam aí par constante. E não é gratuito que o narrador se detenha 
na descrição da maior descoberta feita por Meyer nos sertões bra
sileiros, a de uma borboleta a que daria o nome de Papilio inno- 
centia:

Pregada em larga tábua de pita, via-se formosa e grande borbo
leta, com asas meio abertas, como que disposta a tomar vôo.

Eram essas asas de maravilhoso colorido; as superiores, do bran
co mais puro e luzidio; as de baixo, de um azul metálico de brilho 
vivíssimo.

Dir-se-ia a combinação aprimorada dos mais belos lepidópteros 
das matas virgens do Rio de Janeiro, Laertes, e Adônis, estes, 
azuis como cerúleo cantinho do céu, aqueles, alvinitentes como 
pétalas de magnolia recém-desabrochada.

Era sem contestação lindíssimo espécime, verdadeiro capricho 
da esplêndida natureza daqueles páramos.94

O narrador não se detém nos outros espécimes coletados por 
Meyer, nem costuma se dispor a tentar ele mesmo sua classificação, 
como fez nesse caso, associando a borboleta a dois outros lepidóp
teros. É como se o achado devesse passar simultaneamente por 
duas descrições — a sua e a de Meyer, minuciosa, científica, que 
seria feita logo em seguida. Descrição dupla, pois o viajante ale
mão tomara emprestado nome de “espécime” já classificado pelo 
narrador-viajante de Taunay ao longo de sua história. E cabia a 
este, portanto, referendar ou não a analogia entre a “formosa” 
borboleta apanhada com as asas ainda meio abertas, antes do vôo, 
e a moça Inocência, disposta a livrar-se de um casamento imposto 
pelo pai desde que se apaixonara pelo doutor Cirino. A classifica
ção de ambos se revelaria, por fim, acertada. Inocência, na sua 
versão feminina ou lepidóptera, não escaparia à caixinha de vidro 
do viajante, na sua versão científica ou romanesca. E é exatamente 
no momento em que se fala da esplêndida acolhida da descoberta



de Meyer pela Sociedade Geral Entomológica e pelas gazetas de 
Magdeburgo, que o narrador, quase de passagem, em pouquíssimas 
palavras, noticia a morte da moça Inocência. Sem maiores detalhes, 
a seco, com um distante “Coitadinha. . . ” apenas. E encerra a 
narrativa.

Sem comentários, sem explicações, o narrador-viajante de 
Taunay apenas registra, descreve, classifica. Com traços cuidados, 
mas poucos, rápidos, como os de um paisagista-em-trânsito. Capaz, 
no entanto, de, em alguns momentos, voltar-se para a própria fisio
nomia de viajante e caricaturizá-la sob a forma de um atrapalhado 
naturalista alemão perdido no interior do país. Caricatura que cha
maria a atenção, com um misto de ironia e afeto, mas decisivamen
te, para essa figuração reiterada e necessária, na prosa brasileira 
do século passado, do narrador de ficção como viajante.

Da afetuosa caricatura verbal de Meyer, desdobrada em per
ceptível auto-ironia por parte do narrador de Inocência, passemos, 
no entanto, a outras, aliás, a inúmeras outras, já que a segunda 
metade do século x ix  no Brasil é um tempo de crônicas e charges 
e não apenas de romances históricos ou regionais.

PASSEIOS A PÉ

Numa nota relativa ao dia 25 de março de 1822, já viajando 
rumo ao Chile, Maria Graham tece algumas considerações parti
cularmente irônicas, no seu diário, sobre a contiguidade do sublime 
e do ridículo quando se está num navio em alto-mar, como era o 
seu caso naquele momento. E particularm ente sugestivas da possi
bilidade de, nesse diálogo com relatos de viagem, ter se delineado 
com maior nitidez para os primeiros prosadores de ficção locais a 
trilha da observação miúda de assuntos, lugares e personagens 
pouco “nobres”, como os que costumam atrair a atenção da via
jante inglesa no seu percurso. Mesmo em meio a reflexões sobre 
sublimidades e lutas grandiosas entre o homem e o mar. Como 
aquelas de que se ocupa no dia 25 até o ridículo simplesmente 
irromper aos seus olhos e mudar o rumo de suas anotações.



Nesse caso as considerações irônicas são, em grande parte, 
dirigidas a ela mesma, à sua interrupção do registro do cotidiano, 
da viagem, em prol de digressões "elevadas” diversas. Como aca
bara de acontecer. Diante de um oceano especialmente agitado e 
violento, encetara comentários sobre o grandioso espetáculo do 
homem em confronto com os elementos e coisas assim. Até que, 
de repente, se dá conta de que o navio jogara tanto que causara 
“acidentes irresistivelmente burlescos” 95 ao seu redor, para os quais 
estivera desatenta em meio à maravilhada contemplação. A mesa 
do almoço estava desfeita, os objetos caídos no chão; havia livros 
rasgados e tinteiros derramados. E, cúmulo do ridículo, o professor 
do navio-escola acabara de se estatelar no tombadilho no exato 
momento em que repreendia os alunos pelo estado dos livros e das 
ardósias.

O que parece haver de mais interessante nessa anotação é a 
sugestão de um  jogo duplo necessário entre contemplação reflexiva 
da Natureza e observação miúda do cotidiano que, se Maria Graham 
procura levar a cabo no seu Diário de uma viagem ao Brasil, no 
caso da prosa de ficção brasileira dos anos 30-40 do século xix, 
que se forma em linha direta com essa literatura de viagem sobre 
o país, passa meio em branco. Onde se sugere contemplação, há de 
fato, coleção. Onde se lê observação atenta, lembrem-se novelas 
domésticas como as de um Paula Brito e suas tramas-só-lágrimas 
pré-traçadas, previsíveis, exemplares. Passíveis de leitura quase 
desatenta.

Mas, se o registro de miudezas, episódios desprovidos de qual
quer aura, cenas ridículas e banais só se tornará mais freqüente 
na prosa brasileira da segunda metade do século passado, com a 
expansão e delimitação de um espaço próprio para a crônica e a 
charge nas folhas diárias e revistas ilustradas, nos decênios de 30 
e 40 já se anunciam e configuram exemplos do gênero.

O "OBSERVADOR DE COSTUMES”

Desde fins dos anos 20, aliás, que se fala da possibilidade de 
uma seção voltada para a listagem de costumes e fatos corriqueiros



nas folhas recreativas locais. Numa delas em especial, no oitavo 
número de O Espelho Diamantino, de 21 de janeiro de 1828, em 
artigo intitulado “Ensaios sobre os costumes”, se sugere como "par
te integrante” obrigatória de todo jornal a presença de um observa
dor de costumes, que ficaria comprometido a registrar tudo que 
visse ou ouvisse de curioso pelas ruas da cidade. Veja-se como se 
autodefine esse observador depois de desafiar o leitor a resolver se 
o acha ou não “em posição de observar costumes” :

Eu sou de manhã um ativo negociante armando negócios à porta 
da Alfândega, um empregado, chalaçando a seu escritório, e com
pondo a crônica escandalosa do dia; eu sou um comprador visi
tando as lojas das modistas da rua do Ouvidor; eu sou um papa- 
moscas escutando tremendas petas assentado à porta de um boti
cário; pelo meio-dia já sou um dilettanti, conversando no Rocio 
sobre música e dançarinas, no mesmo instante sigo na Assembléia 
os debates políticos, e os comentários de meus vizinhos; às duas 
horas já jantei em três ou quatro casas de amigos, e quatro ou 
cinco casas de pasto; quando chega a noite já fiz vinte visitas no 
Botafogo, já sei notícias do caminho do Brocó, do Catete, do 
Catumbi e quem acende lampiões do teatro, já me acha passeando 
no vestíbulo colhendo novidades, retratos, modas; observo os na
moros da platéia para os camarotes, também às vezes os da cena 
para a platéia, et vice-versa: enfim não há dia em que eu não 
tomo chá da rua da Vala para baixo e não caio do Rocio para 
cima.96

A mobilidade na paisagem urbana da corte e uma troca cons
tante de máscaras seriam suas marcas registradas. Passear, visitar, 
conversar, escutar, observar: esses os seus movimentos para compor 
a crônica do dia. E mapear, de um lado a outro, a cidade. Alguma 
coisa, no entanto, parece tolher os passos desse cronista em forma
ção. E no próprio O Espelho Diamantino se enumeram empecilhos. 
Como o fato de um Addison ou um Jovy já terem observado o sufi
ciente sobre os costumes das grandes capitais ou a possibilidade de 
muita gente se melindrar com tais “pinturas de costumes”. Ou, 
ainda, argumento decisivo, a dificuldade de se considerar crível 
tamanha capacidade de movimentação:

Quem há de acreditar que podeis ser um negociante no mesmo 
instante que sois um empregado; que podeis salvar as modistas da



rua do Ouvidor e na mesma hora estar na Assembléia; e quem 
jamais pode jantar seis ou sete vezes no mesmo dia sem falar do 
chá e da ceia [ . . . ] ? 57

Esse "Quem há de acreditar?”, mais que para um auto-retrato 
particularmente inverossímil, chama a atenção para o fato de não 
se ter ainda um perfil estabilizado de cronista no país então. Daí 
a necessidade, aliás, de esse projeto de um “observador de costu
mes” obrigatório na folha se fazer acompanhar de explicações e 
autodefinições para o leitor. Tentativa a princípio baldada, exce
tuando-se, mas já nos anos 30-40, o exercício regular da crônica de 
costumes pelo padre Lopes Gama em O Carapuceiro (1832-47) e 
alguns textos de Martins Pena para o Correio das Modas, em 1839, 
ou de Josino do Nascimento Silva para O Cronista, em 1837.

Quanto ao padre Lopes Gama e seu O Carapuceiro, publicado 
em Recife, sua repercussão na corte era enorme. Como atestam as 
republicações de suas crônicas nas folhas diárias fluminenses. Es
creve sobre “Os bazófios” em Pernambuco? Pois em 19 de feve
reiro de 1838 a crônica já se acha impressa na seção de “Varieda
des” do Jornal do Commercio. Satiriza “ O progresso das modas” 
e o mesmo jornal divulga o texto no Rio de Janeiro em 15 de ja
neiro de 1839. Os exemplos se multiplicam. Isto sem falar na série 
“O carapuceiro na corte” publicada também na seção “Variedades” 
de O Despertador em 1840, na qual tanto descreveria “Os bailes”, 
como no texto de 13 de agosto de 1840, quanto implicaria com o 
comportamento feminino à época, como nas crônicas divulgadas em 
17 de agosto e 16 de junho do mesmo ano.

Mesmo Lopes Gama, no entanto, com toda essa popularidade, 
via-se por vezes impelido a explicar suas “observações sobre os 
costumes” diante de acusações de “ imoralidade” 98 por parte de um 
ou outro leitor. Os argumentos principais: o fato de os usos e tipos 
por ele enfocados poderem ser encontrados em qualquer lugar, an
darem às dúzias pelas ruas do Recife; de só escrever “verdades” e 
utilizar os episódios das crônicas como exemplos, lições em “estilo 
faceto”. Ao mesmo tempo, sugerindo hipocrisia da parte dos que 
o acusavam, taxava de imorais as leituras mais populares então nas 
grandes cidades brasileiras, como Bocage ou as Liras de José Anas
tácio, e em especial as novelas:



[ . . . ]  só não são imorais tantas novelas, disseminadas por quase 
todas as famílias, novelas em muitas das quais se dão as mais 
miúdas regras para namorar, onde se ensinam quais as melhores 
e mais proveitosas traças para uma filha iludir a vigilância dos 
pais, e até (custa a crer) para uma senhora casada ser infiel a 
seu esposo!!!99

É sobretudo aos enredos mirabolantes e cheios de "maus exem
plos” das novelas que opõe a simplicidade, o verismo e o caráter 
exemplar de suas observações de costumes. Nelas, se descreve sinha- 
zinhas é para enfatizar sua indolência, se fala de viúvas é para cri
ticar a cupidez de algumas, e de beatas para torná-las sinônimo de 
boataria e maledicência. E, assim por diante, vão se enfileirando 
tipos “paroleiros”, “perdulários”, “dissipadores”, “bazófios” e 
“gamenhos” sob o olhar satírico-severo do cronista. Sempre de 
modo descritivo-exemplar.

Porque, se em 1828 o próprio O Espelho Diamantino, que 
sugeria uma seção voltada para a observação dos costumes, duvi
dava de sua eficácia junto aos leitores, nos anos 30 Lopes Gama 
também parecia impelido a justificar com exemplaridades e a cons
tante exibição de uma perspectiva moral o exercício da crônica. O 
que parece referendar o gênero, no seu caso, é não apenas a repre
sentação satírica do cotidiano pernambucano, mas sobretudo a pos
sibilidade de tal coleção de tipos, de tal representação “corrigir” 
os costumes. O perfil do cronista é, pois, para Lopes Gama o de 
um moralista, o de um guardião zeloso de preceitos e virtudes.

Dicção moralizante que também parece percorrer as crônicas 
de Josino do Nascimento Silva. O que não livra o seu narrador 
de um movimento imperioso que o impele a se auto-retratar conti
nuamente. Em “Um enforcado — o carrasco”, por exemplo, fala-se 
da excitação de toda a população para assistir à execução de um 
condenado —  um escravo que matara o caixeiro de seu senhor — 
num sábado como outro qualquer. O que dá o tom da crônica? 
A ojeriza crescente do narrador primeiro pelo deslumbramento de 
pessoas, na sua opinião, por vezes boas, diante de uma execução 
pública, depois pelo ofício de carrasco e pelo espetáculo da morte 
de alguém. São as impressões do narrador, que, desde cedo, pres
sentira algo estranho naquele sábado triste, e não propriamente o



desenho de tipos ou a dicção anedótica, o eixo da crônica no caso 
de Josino do Nascimento Silva. O mesmo acontecendo em textos 
como “Fui ao baile”, em que o cronista descreve sua atrapalhada 
performance num dos muitos bailes da corte, ou em “Sou escritor 
dramático!”, em que se descrevem simultaneamente a expectativa 
do narrador em estrear como autor dramático e os bastidores e 
vaidades do meio teatral à época.

O centro das atenções e das crônicas, no entanto, é, em todos 
esses textos publicados em 1837 por Nascimento Silva, a figura 
mesmo do cronista. O que aponta com nitidez para o fato de o 
gênero não se encontrar ainda suficientemente estabilizado. Daí as 
justificativas exemplares para a sua prática. Ou a multiplicação de 
esboços possíveis de narrador.

O CRONISTA COMO VIAJANTE

Quanto às crônicas de costumes de Martins Pena, apresentam 
característica um pouco diversa. Ê em analogia à figura do viajante 
que nelas se define, desde o título, o seu narrador. Com isso se 
justificam tanto a sua mobilidade, quanto a diversidade de tipos e 
assuntos que atraem sua atenção. Fala apenas do que é possível 
registrar em trânsito. Mas, trajetos bastante curtos, são diários de 
viagens em barca de vapor e em ônibus que escreve o “observador 
de costumes” de Martins Pena. O que, nesse momento, no entanto, 
não parece servir de garantia suficiente para estabilizar qualquer 
narrador-cronista. Quando a questão ainda são os grandes mapas 
do território nacional ou a demarcação de um “Brasil-pitoresco” 
em quadros que se pretendem só-natureza, os minúsculos roteiros 
das barcas a vapor e dos ônibus não parecem “viagens” suficiente
mente “nobres” para justificar-se maior interesse por seus relatos.

Mas, quando o gênero se firma na segunda metade do século 
passado — vide Alencar, Macedo, França Júnior, Guimarães Jú
nior — , e quando parecem menos problemáticas as cartas relativas 
a extensões territoriais reduzidas — de províncias, vilas, da corte, 
de ruas e regiões — , e os registros de "impressões” e miudezas co
tidianas, é com analogia semelhante à sugerida por Martins Pena em



1839 que os cronistas delineiam o próprio perfil. E, sob esse ponto 
de vista, Joaquim Manuel de Macedo é verdadeiramente exemplar.

Observem-se, nesse sentido, três “relatos de viagem” de Mace
do —  A carteira do meu tio (1855), Um passeio pela cidade do 
Rio de Janeiro (1862) e Memórias da rua do Ouvidor (1878) — e 
o modo como neles se vai solidificando a imagem do cronista-via
jante para o seu narrador.

Começando por A carteira do meu tio, não deixa de ser curio
so que um livro que se inicia com descrição pouquíssimo lisonjeira 
do viajante — “estimo que sejas o avesso de todos os viajantes”, 
diz o tio, “isto é, que não pregues mentiras” — 100 o tome por mo
delo para o seu protagonista. É curioso igualmente que, antes mesmo 
de o sobrinho partir, o tio já lhe diga com todas as letras o resul
tado da viagem pela própria terra:

[ . . . ]  porque quando a Carteira de teu tio estiver cheia das tuas 
impressões de viagem, e enfim, voltares a ter comigo, terás já 
aprendido a grande verdade, a única tábua de salvação do Estado, 
o remédio santo e exclusivo para curar todos os nossos sofrimen
tos políticos; isto é, terás reconhecido por experiência, que a 
Constituição nunca foi e não é ainda hoje executada; e que, quando 
o for, o Brasil será feliz e apreciará devidamente e mais que até 
agora a sua bela monarquia.101

Ê, portanto, quase como um antiviajante, como alguém que 
sabe de antemão o que vai ver, e como interpretá-lo, que se com
porta esse sobrinho em viagem alegórica pelo país. A seu lado, 
como companheiro de percurso, o compadre “ Paciência” . Na baga
gem, uma edição da Constituição, consultada a cada novo encontro, 
a cada parada, para que se reafirme o já-dito: que ela não seria 
devidamente respeitada. E, neste caso a peregrinação pela própria 
terra é muito mais uma peregrinação crítica pela política imperial 
do que qualquer outra coisa.

O estado das estradas aponta para o prestígio ou desprestígio 
dos presidentes de província, um atoleiro para o desleixo do gover
no provincial, se alguém chama um “desvio” de “atalho” isso é de 
imediato associado ao uso trocado de palavras nos programas mi
nisteriais, a permanência numa estalagem de beira de estrada é 
ocasião para criticar a política de conciliação e o vira-casaca cons-



tan te dos políticos pulando de um partido para outro. Sempre com 
chave alegórica, o sobrinho-cronista praticamente não viaja, inter
preta apenas a situação do país. E se, a todo momento, elogia-se a 
experiência, não é ela que parece orientar o relato. Mas o óculo 
exemplar fornecido pelo tio previamente. E pelo qual o cronista 
enxerga o Império brasileiro como um “mundo às avessas”, com 
imprudências, imoralidades políticas, corrupções, individualismos, 
prepotências e mentiras dominando direitos constitucionais, honra, 
mérito, lógica e equilíbrio dos poderes.

A paisagem que constrói — alegórica, demasiado alegórica — , 
engole a viagem, mero pretexto para se repetirem a cada capítulo, 
em tom didático, os males políticos e a saída legalista — via “res
peito à Constituição” — para eles. Utilizando-se aparentemente 
Macedo da imagem do viajante, nesse conjunto de crônicas políti
cas, como referendum e nada mais. Não só pela popularidade dos 
diários de visitantes estrangeiros ou das Viagens na m inha terra, 
de Garrett, como pelo caráter de texto escrito a partir da própria 
experiência, do que foi visto com os próprios olhos, que guardavam 
então os relatos de viagem. Sobretudo dos viajantes-naturalistas.

Noutro livro, que reúne folhetins publicados no Jornal do 
Commercio — Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro — , Ma
cedo voltaria a se utilizar do modelo do relato de viagem e da figu
ra do viajante como gêmea da do cronista para definir a coletânea. 
Definição que, nesse caso, porém, se afastaria da alegoria política 
de A carteira do meu tio. E se iniciaria com referências diretas às 
expedições científicas de viajantes estrangeiros e à discutida “Co
missão das Borboletas” “nacional”.

Afirmando que os brasileiros conhecem muito pouco a sua 
terra, o cronista, mais que depressa, avisa aí não pretender sugerir 
qualquer viagem às províncias centrais do Império ou a regiões 
distantes da corte. “Devemos contentar-nos com as comissões dessa 
natureza que têm sido e hão de ser mandadas ao Brasil por nações 
estrangeiras”, lamenta, com nativismo irônico, “nós não temos a 
menor necessidade de conhecer a nossa própria casa: basta que os 
estranhos nos ensinem o que ela é e o que temos dentro dela.” 102

O narrador-cronista afirma, está posto, o contrário do que 
seria o projeto de Macedo de mapeamento histórico-geográfico da



corte —  que levaria a cabo nesse Um passeio pela cidade do Rio 
de Janeiro e em Memórias da rua do Ouvidor — e de registro das 
mazelas políticas imperiais — como fizera em A carteira do meu 
tio e faria, em 1867 e 1868, nos dois volumes das Memórias do 
sobrinho do meu tio.

A ironia é pouquíssimo sutil. A implicância de Macedo com 
alguns viajantes, sobretudo franceses, foi explicitada diversas vezes. 
Inclusive no relato alegórico de 1855, em que fizera do visitante 
estrangeiro um misto de modelo e antagonista potencial para o seu 
cronista-em-trânsito. Veja-se, nesse sentido, o que diz sobre eles o 
sobrinho, depois de alguma relutância (chega até a se imaginar na 
corte com os 600 mil-réis da viagem) em prosseguir no roteiro de
terminado pelo tio:

[ . . . ]  uns sem sair do Pharoux já têm passeado por Minas, Goiás 
e Mato Grosso, e milagrosamente escapado de serem lambidos 
pelos bugres e pelas onças: outros, depois de devorar um lauto 
jantar, e de escorropichar algumas garrafas do bordeaux e de 
champagne, juram ter no mesmo dia e à mesma hora estado a 
ponto de morrer de febre e de sede nos campos de São Paulo, 
onde os caipiras negam pão e água aos estrangeiros; estas inocen
tes mentiras tiram um imenso trabalho à gente, e é até um belo 
meio de apurar a imaginação: os tais viajantes franceses são pela 
maior parte homens de mão cheia! consciência até ali! . . . 103

Fica difícil, porém, para Macedo, tornar suficientemente veros
símil que o sobrinho escreva “verdades, só verdades”, ao contrário 
das “patranhas e mentiras” dos estrangeiros, quando o seu registro 
de impressões parece prescindir inteiramente da viagem. Daí a rede
finição mesma de viagem que se vê impelido a empreender em Um 
passeio pela cidade do Rio de Janeiro e que passa pela reabilitação 
da tão criticada Comissão Científica brasileira (o grifo é de Mace
do) de 1859, segundo ele tão “desestimada” e “sem recursos” que 
parara no meio "porque era inevitável que se apagasse a lâmpada, 
quando não lhe puseram mais azeite”.104 Reabilitação baseada não 
apenas no material e nas informações que poderiam ter sido colhi
dos, mas sobretudo no seu caráter de empresa local. É, pois, em 
parte, como possível viajante-substituto brasileiro aos estrangeiros



que Macedo delineia o seu narrador-cronista e determina o seu tipo 
de viagem e o modo de relatá-la.

De A carteira do meu tio para as crônicas de 1862, mudança 
significativa, passa-se a falar sobretudo em passeio. O que chama 
a atenção para o trabalho de redução do roteiro a percorrer pelo 
cronista empreendido por Macedo. Redução em parte ligada à pos
sibilidade de, mapa imperial à mão, traçarem-se outros menores. 
Em parte explicável pelo desejo de tomar mais “confiável” o pró
prio narrador. E seu moto-contínuo, agora limitado não por itine
rário alegórico, mas pela paisagem histórico-geográfica da corte. 
Pela qual convida os leitores do Jornal do Commercio a passearem.

E, no convite, aproveita para sublinhar que, no caso da crôni
ca, trata-se de viagem imaginária e ao léu. Da qual se excluiriam 
qualquer necessidade maior de movimentação por parte de seus 
companheiros de passeio e quaisquer cronologias, caminhos ou dire
ções impostos previam ente. “ Um passeio cronológico obrigar-nos-ia 
a começar dando um salto do Pão de Açúcar ao morro do Castelo, 
e um salto desses”, explica o narrador-cronista, “somente com li
geireza e com as pernas dos volantins políticos se poderia dar.” 105

Evita-se o pulo do Pão de Açúcar, mas não as trocas de tempo 
histórico, a passagem de “ fatos comprovados” para casos oriundos 
da tradição popular ou histórias recém-inventadas pelo cronista. 
Passa-se, por exemplo, da descrição do palácio imperial e de comen
tários sobre o ano de 1808 para o Rio de Janeiro de dois séculos 
antes e o convento das carmelitas, de um parágrafo a outro. E das 
“crônicas do tempo” para a tradição oral e, desta, outra vez para 
a “fiel narração dos fatos” com a maior sem-cerimônia. Por outro 
lado, imóvel, no mesmo banco de mármore e azulejo, de costas para 
o mar, o narrador passeia pelo passado, pela criação do Passeio 
Público, pelo seu abandono naquele momento e pelas suas possi
bilidades futuras. £ a imagem-guia do “passeio” que permite a ele 
alinhavar, com sua cartografia miúda de cronista, tantos lugares, 
casos e épocas diversas por que se passa, ora rapidamente, ora com 
vagar e atenção nos menores detalhes.

£ também como registros de viagens curtas, de casa em casa, 
quarteirão a quarteirão, que o narrador das Memórias da rua do 
Ouvidor se refere aí às suas crônicas. Principalmente a partir do



momento em que passa a falar da moderna rua do Ouvidor de seu 
tempo. “ Eia, pois, a viajar!” : é com esse convite que inicia a des
crição minuciosa da rua, de suas lojas, modistas e confeitarias. E as 
imagens ligadas sobretudo às viagens marítimas se sucedem de fo
lhetim a folhetim. “ Apenas sujeitas a freqüentes ventos contrários 
no encontro de importunos amoladores” , lê-se a certa altura. 
“Ancoremos aqui por hoje” ,107 diz-se noutro dia para “fechar” a 
crônica. “ Um caminhante, homem de experiência, dizia aos compa
nheiros de jornada: —  devagar, que eu tenho pressa”,108 conta o 
narrador macediano, noutro momento. E aproveita para definir o 
ritmo de passeio ao léu característico à crônica: “Eu não digo o 
mesmo aos meus leitores, porque em viagem pela rua do Ouvidor 
não há meio de andar depressa” .109 

No caso do narrador-cronista, a redução do espaço geográfico 
a percorrer parece, de um lado, ter ampliado as possibilidades de 
movimentação inesperada, de captação de detalhes, e, de outro, ter 
dado margem ao registro constante de “impressões pessoais e in
transferíveis” . Agora, em vez de matas densas, imensas, fala-se de 
algum jardim público, em vez de uma sucessão de cachoeiras, des- 
crevem-se confeitarias e conventos, com porta de entrada, muros e 
limites bastante visíveis, e, miniaturizado o mapa, parece aumentar 
o espaço para os auto-retratos e digressões de cronistas ao léu. 
Tomando-se a “ fisionomia” do narrador espécie de paisagem obri
gatória nessas descrições citadinas e nesses comentários sobre “usos 
e costumes” que enchem as folhas diárias e revistas ilustradas da 
segunda metade do século passado.

Não é gratuita, no entanto, a referência à viagem no Macedo- 
cronista. Nem funciona como imagem a mais apenas. Ou como 
simples recurso para ampliar a mobilidade do narrador. De fato se 
passa rapidamente de um tempo a outro, de um lugar a outro, de 
um caso a outro nessas crônicas. E é como passeio, viagem ao léu, 
que se explicam tais saltos e desvios. Mas em momento algum o 
narrador permite que tais diversidades realmente façam o seu ponto 
de mira “ passear ao léu” . As trocas e mudanças rápidas servem 
fundamentalmente de ocasião para alguma digressão, para o registro 
de alguma “ lição” a se tirar ou coisa assim.



É por vezes tão nítido esse papel "ordenador” do cronista que, 
a certa altura, em Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, chega 
a ensaiar desculpas retóricas dirigidas ao leitor-companheiro de 
viagem. "Desculpem-me estas liçõezinhas de moral e economia”, 
diz. “Não é de reparar que eu pregue de vez em quando o meu 
sermão, quando estou passeando em um mosteiro e conversando a 
respeito de frades.” 110 O fato de estar num mosteiro justificaria, 
nesse caso, seu tom de pregador. Desculpas espertas, portanto. Com 
elas o narrador, se chama a atenção para o caráter exemplar de 
tantas de suas histórias, tenta controlar algum possível enfado dos 
leitores, justificando-o como adequado ao cenário monástico.

Mas há algo mais nessas reiteradas referências à viagem e nas 
farpas lançadas em direção aos relatos de visitantes estrangeiros. 
Algumas vezes acompanhadas de exibições de conhecimentos do 
país da parte do cronista de costumes local. Como, nas Memórias 
da rua do Ouvidor, quando se fala dos barris destampados — co
nhecidos por “ tigres” —  e usados para carregar o lixo das casas 
em idos tempos nas ruas do Rio de Janeiro à noite, é para dizer 
como alguns viajantes estrangeiros transmitiam “ informações ri
dículas e falsas” :

Um francês (viajante charlatão) passou pela cidade do Rio de 
Janeiro, e demorando-se nela alguns dias, ouviu aos patrícios da 
rua do Ouvidor queixas dos incômodos tigres que freqüentes pas
savam ali de noite. Sábio e consciencioso observador que era, o 
viajante tomou nota do fato, e poucos anos depois publicou, no 
seu livro de viagens, esta famosa notícia:

N a cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, 
feras terríveis, os tigres vagam, durante a noite, pelas ruas, 
etc. etc.!!!

E é assim que se escreve a História! 111

Toma-se emprestado dos relatos de viajantes estrangeiros não 
só o cuidado com o registro minucioso de “usos e costumes”, mas 
ainda modos de narrar e até mesmo a imagem-guia da viagem. Ao 
mesmo tempo, quando se fala deles nessas crônicas, é para chamá- 
los de inverídicos ou pouco informativos. E, por oposição, a esses 
relatos curtos e passeios a pé, que são as crônicas, de “verdadeiros”, 
“confiáveis” e cheios de informação de todo tipo. É em parte porque
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demasiado próximos, em parte para tentar captar a sua populari
dade, que os cronistas de costumes parecem duel ar às vezes com 
esses narradores de viagem que enformaram o seu próprio ponto de 
vista. É o que parece acontecer com o Macedo dessas viagens de 
sobrinhos e passeios citadinos.

De todo modo, a popularidade das crônicas, dessas revisões 
semanais ou quinzenais de bailes e episódios recém-acontecidos, 
dessas impressões sobre fatos corriqueiros e hábitos do dia-a-dia, 
descritos com jeito de “eterno Adão”, de quem parece não estar de 
todo — mesmo estando — no quadro, só faria crescer no Brasil das 
últimas décadas do século xix. E ocupam, nos periódicos de então, 
lugar semelhante ao das descrições de usos e costumes exóticos na 
imprensa recreativa e nas seções de “Variedades” das folhas diárias 
nas décadas de 30 e 40 do mesmo século, quando do aparecimento 
de uma prosa de ficção local.

E, se era em diálogo sobretudo com os relatos de viajantes 
estrangeiros sobre o Brasil que se fixava um ponto de mira e uma 
figuração para esse primeiro narrador-de-ficção, em meados do 
século, mantidos a mira e os traços básicos da figura, e em diálogo 
com uma espécie de desdobramento de tais relatos — as crônicas 
de costumes — , sugerem-se mudanças de inflexão e algumas alte
rações no quadro.

Não é apenas em historiador ou cartógrafo de mapas histórico- 
lendários regionais que se desdobra o narrador de ficção cujo perfil 
se formara, no Brasil, nos anos 30-40 do século xix. Em freqüente 
conversa a dois com essas crônicas de costumes fixa-se a figura do 
narrador-cronista. Desdobramento que se examinará aqui, mas não 
com base nas muitas descrições de festas, ruas e trajes ou nos regis
tros de impressões, treinados nas crônicas, que invadem a prosa de 
ficção —  como acontece com o Macedo dos romances de A Se
mana, de A M oreninha, O moço loiro e tantos outros, ou com o 
Alencar dos “perfis de m ulher”. O recorte para observação na nar
rativa brasileira da segunda metade do século x ix  será outro. A 
atenção aqui é para um tipo de romance que mantém protagonistas 
meio bilontras e narrador-cronista e nos quais o enredo pratica
mente se limita a passeios e mais passeios pelo espaço citadino que 
lhe serve de cenário. Trata-se, pois, de observar o narrador-cro-



nista nessa série de romances que inclui Memórias de um sargento 

de milícias (1852-53), de Manuel Antônio de Almeida, A luneta 

mágica (1869), de Macedo, A família Agulha (1870), de Luís Gui
marães Júnior, O garatuja (1872), de Alencar, em que se vê obri
gado a acompanhar protagonistas em moto-contínuo, bem diversos 
dos personagens domésticos da prosa de ficção urbana mais corrente 
à época.

Falta um elemento, porém, nessa recomposição do narrador. 
Pois, assim como os relatos de viagem costumam se fazer acompa
nhar de grande número de pranchas e desenhos de paisagens, tipos 
e espécimes vegetais e animais, também as crônicas de costumes 
tiveram um par constante na imprensa brasileira do século passado 
— a charge. Acompanhante que também sugeriria variações ao nar- 
rador-de-ficção do período, principalmente na composição plástico- 
humorística de personagens. Antes de observar, portanto, o modo 
como se comporta o narrador-cronista das andanças de Leonardo, 
Simplicio, Anastácio Agulha e Ivo “das Ervas” , parada tática. Para 
que se defina esse seu outro interlocutor: o caricaturista.

PASSA A CHARGE

Se a prática da caricatura manuscrita e das sátiras em folhas 
volantes parecia já estar disseminada no Brasil das primeiras déca
das do século passado, só seria possível, segundo Herman Lima, na 
sua História da caricatura no Brasil, datar de dezembro de 1837 o 
aparecimento do gênero e a estabilização do termo caricatura no 
país.

A data diz respeito à divulgação de duas charges contra Justi
niano ]osé da Rocha, litografadas na oficina de Victor Larée, sem 
indicação de autor e alusivas ambas à nomeação do jornalista como 
diretor do Correio Oficial. E, como indicações a mais para só se 
nomear o gênero no Brasil a partir de fins dos anos 30, Herman 
Lima chama a atenção para dois anúncios publicados no Jornal do 
Commercio respectivamente em 14 e 15 de dezembro de 1837. O 
primeiro deles, referente à impressão da primeira charge contra 
Justiniano José da Rocha, avisava: “A bela invenção de caricaturas



tão apreciada na Europa, aparece hoje pela primeira vez no nosso 
país”.112 O segundo, de 15 de dezembro, anuncia para o dia seguinte 
o segundo número da Caricatura e comenta a repercussão da charge 
anterior:

O favorável e generoso acolhimento com que recebeu o público 
o primeiro número deste nosso periódico de gravuras, havendo-se 
esgotado já toda a primeira edição, anima aos artistas que se 
acham encarregados de tão necessária, útil e patriótica empresa, 
a continuarem sua publicação, que doravante será composta com 
o maior desvelo e perfeição.113

A simples necessidade de se definir a publicação de caricaturas 
como empreitada “útil” e “patriótica” sugere, no entanto, que o 
gênero ainda não estaria tão assimilado assim. O que a sua defesa 
no jornal L ’Argus, periódico “francês” divulgado na corte, a partir 
de uma charge aparecida no país em 1838, só viria a referendar. 
“Uma importação notável e que deve fazer época no Brasil”, dizia- 
se em L‘Argus, “é, sem contradição, a caricatura, de que temos tido 
alguns exemplares sob os olhos.” "4 Seus principais argumentos? 
Fora “o poder que adquiriu entre os povos civilizados”, o fato de, 
no Brasil, a charge ter se ocupado até então não “da ralé”, mas de 
personagens e episódios “merecedores”, a seu ver, de atenção pictó
rica:

Se a caricatura, assim como todas as artes que começam, se tivesse 
inspirado, como o fez na França, em cenas tiradas da ralé, de 
seus vícios, de suas torpezas e, muitas vezes, em vez de instruir, 
apresentasse apenas um exemplo de depravação e de obscenidade, 
não teríamos senão que deplorar seu nascimento no Brasil; mas, 
felizmente, não foi assim, e o anônimo compreendeu a tarefa que 
se impusera.115

Utilidade, patriotismo, instrução, caráter exemplar: é a uma 
tentativa de sedimentação da prática da caricatura e de definição 
de contornos “elevados” para o gênero que se assiste, pois, nessas 
décadas de 30 e 40, marcadas sobretudo pela divulgação de charges 
e séries de caricaturas avulsas. E por uma conceituação ainda instá
vel não apenas desse gênero, mas dos diversos desdobramentos 
apresentados então pela prática novelesca e pelo exercício da crô
nica nas folhas diárias e periódicos locais.



Mas já em 1844, a partir do aparecimento da Lanterna Mágica 
— “Periódico plástico-filosófico”, de Manuel de Araújo Porto-Ale- 
gre, se intensificaria a publicação de caricaturas e desenhos cômi
cos nas revistas da corte. No caso desse periódico, de modo ainda 
bastante acanhado, a princípio em folhas avulsas, mais tarde já no 
interior da revista, mas sem maior ligação com os textos impressos. 
O mesmo acontecendo com a Marmota Fluminense, de Paula Brito, 
que, se passa a incluir em 1852 vinhetas caricaturais a alguns 
textos, além de músicas e figurinos litografados, quando se trata de 
charges propriamente ditas ou de séries de caricaturas sobre um 
mesmo assunto, como a da “Guerra dos Chouriços” — que aparece 
em números de agosto a outubro de 1853 — , a publicação é ainda 
em grandes estampas avulsas.

Ainda na década de 50, porém, a Ilustração Brasileira publi
caria em 1854, no seu primeiro número, uma página apenas com 
caricaturas provavelmente de Francisco Moreau, e o Brasil Ilustrado 
(1855-56), com os “quadros de costumes” de Sebastien Auguste 
Sisson, daria a partida para “a voga dos periódicos ilustrados com 
charges”, conforme salienta Herman Lima. Nesse momento as cari
caturas já pareciam tornar especialmente “distintos” os periódicos 
que as incluíam. Daí a explicação do periódico “bilíngüe” L ’Iride 
Italiana para as “ilustrazioni, e caricature disegnate e lithographate 
del Signor A. S i s s o n “Esperamos, pois, que não desagradará que, 
nesta grande capital, onde tudo caminha a largos passos para o mais 
elevado progresso, decoremos a nossa folha hebdomadária com 
caricaturas” .116

De elemento "decorativo”, no entanto, as charges passariam a 
personagens centrais das revistas ilustradas brasileiras nas décadas 
de 60 e 70 do século passado. Repercussão que se pode avaliar por 
comentário incluído na “Carta de um provinciano”, de João Carlos 
de Souza Ferreira, mas assinada “G.” e publicada em 24 de outu
bro de 1863 no Correio Mercantil, na qual, assumindo ares de 
roceiro recém-chegado à corte, o cronista epistolar fala do que mais 
o espanta para um amigo que ficara no interior. Entre essas curio
sidades, chama a atenção para a mania do povo pelos desenhos, 
em especial pelas charges das revistas ilustradas:



Publica-se aqui desde algum tempo uma folha semanal, cheia de 
caricaturas. Agrada a crítica sempre que ela é justa, e principal
mente quando é feita com graça. Os primeiros números de Semana 
Ilustrada tinham essas duas condições; o povo aplaudiu e favoreceu 
o novo periódico. Dir-te-ei de passagem que nestes últimos tempos 
os desenhos e caricaturas de A Semana têm sido em demasia 
severos [ . . . ].

Há pouco, dous periódicos do mesmo gênero vieram lutar com 
a Semana: chamam-se eles: Bazar Volante e O Merrimac. Dedi- 
cam-se ambos à mesma missão: censura dos costumes ridículos, 
das faltas, dos vícios da sociedade fluminense: ambos dão prefe
rência ao lápis sobre a pena, no que talvez tenham razão, porque 
esta entre nós pouco vale.117

É com indisfarçável amargura que o articulista do Correio 
Mercantil registra a importância crescente da charge na imprensa 
e no cotidiano fluminense. E, se deixa transparecer certa censura 
à severidade de algumas caricaturas de Henrique Fleuiss na sua 
Semana Ilustrada (1860-1876) e ao privilégio da ilustração sobre 
o texto nas outras duas — O Merrimac, aparecido em 18 de outu
bro de 1863, e o Bazar Volante, dirigido por Joseph Mill e lançado 
em 27 de setembro de 1863 — , tais repreensões e o travo amargo 
do cronista — que se imagina sob ameaça de perder o próprio 
espaço na imprensa — realçam ainda mais a popularização da cari
catura como gênero nas décadas de 60 e 70 no país.

Para a qual apontaria igualmente a proliferação de revistas 
ilustradas em moldes semelhantes no período. Às três citadas se 
seguiriam Arlequim, em 1867; a Vida Fluminense, em janeiro de 
1868, na qual colaboravam Angelo Agostini e Cândido Aragonês 
de Faria, regularmente, e Luigi Borgomainerio, nos anos de 1874 e 
1875, sobretudo; O Mosquito, “jornal caricato e crítico”, publicado 
de 1869 a 1877; Mefistófeles (1874-75); O Mequetrefe (1875-93); 
a Comédia Social (1870-71), de Pedro Américo e Aurélio Figuei
redo; Figaro, de 1876; Diabrete (1877); O Mundo da Lua (1871), 
de Pinheiro Guimarães e Luís Guimarães Júnior, e o periódico do 
gênero talvez de maior repercussão no país nas últimas décadas do 
século passado — a Revista Ilustrada de Angelo Agostini, aparecida 
em 1.° de janeiro de 1876, que durante alguns anos se sustentou 
apenas com o dinheiro arrecadado com as assinaturas e chegou a



ter uma tiragem de 4 mil exemplares em fins dos anos 80. Além de 
outras publicações de curta duração, como Psitt (1877), O Besouro 
(1878), A Lanterna (1878), Zigue-Zague (1878), e do periódico de 
Charles Berry, o Ba-ta-clan (1867-71), em francês, e cujos portraits- 
charges, desenhados por Alf Michon, entre eles os de Caxias, Torres 
Homem, Rio Branco e Alencar, fariam bastante sucesso à época.

Essa voga das charges não ficaria sem registro, é claro, na 
prosa de ficção brasileira dos anos 60-70. Há, como se procurará 
analisar na série de romances com Leonardos, Simplicios e Agulhas, 
uma espécie de registro que atinge a dicção narrativa. E outro, 
mais direto, em que se faz com o chargista o mesmo que ele costu
ma fazer com tudo que se lhe apresenta aos olhos. Isto é: em que 
se passa a figurá-lo como personagem de ficção. £  o que faz, por 
exemplo, Alencar, em certas ocasiões, colocando alguns garatujas 
em ação diante dos olhos do mesmo leitor ávido por revistas ilus
tradas de todo tipo. Para observar, então, os contatos entre prosa 
de ficção e charge no panorama intelectual brasileiro da segunda 
metade do século passado, tomemos como ponto de partida dois 
romances com personagens-caricaturistas de Alencar.

GARATUJAS

Dois caricaturistas em ação, portanto. Um pelas ruas e paredes 
de Sevilha, o outro pelo Rio de Janeiro do século x v i i . Ambos, 
personagens de Alencar, já se sabe. O primeiro: o jovem Vilarzito, 
que mais tarde se transformaria no padre Molina, o grande antago
nista de Estácio Correia em As minas de prata. O segundo: Ivo 
“das Ervas”, que põe a cidade em polvorosa com seus traços anti- 
clericais, mas que acabaria domesticado em escrevente e nada mais 
no final de O garatuja (1872). Sabido o seu destino — clerical, 
num caso, jurídico, no outro — , observe-se como o narrador alen- 
carino os caracteriza nos dois romances.

Aprendiz de pintor é apenas um dos muitos ofícios a que se 
dedica Vilarzito na sua busca incansável de fama e fortuna antes 
de ingressar na Companhia de Jesus e dirigir afinal para as minas



de Robério Dias suas maiores ambições. É, aliás, apenas a admira
ção da multidão pelos quadros de Francisco Pacheco, atenção que 
desejava para si, que o impele ao ofício de pintor e à oficina de 
Pacheco. Aí, no entanto, todos os esboços e “obras sérias” que 
recebia como tarefa eram, segundo o narrador, imediatamente estra
gados. Não que o aprendiz fosse inteiramente desprovido de talento. 
Mas qualquer traço, qualquer desenho seu parecia pender irresisti
velmente para a caricatura. O que, aos poucos, se transformaria 
em verdadeira arma nas mãos de Vilarzito. Contra qualquer um que 
o aborrecesse. A começar pelo próprio Pacheco. Viravam todos, no 
ato, figuras de animais com rosto de gente, desenhadas a carvão nos 
muros da cidade pelo implicante caricaturista.

Não poupa nem mesmo um cavalheiro que, passando por ele 
e vendo-o retratar-se sob a forma de um rato e ao seu mestre como 
um gato, pergunta o motivo de tais caracterizações, pára e assiste 
à conclusão de sua “pintura de muro”, explicada em detalhes pelo 
próprio Vilarzito. “ Este gato é meu mestre, o grande Pacheco, 
quando lhe chegam a mostarda ao nariz, crescem-lhe as unhas, e 
bufa como se ficara espritado” , descreve, “este ratinho que zomba 
do gato e lhe rói os bigodes, aqui o tem você em pessoa diante de 
si.” 118 E, como o passante continua com perguntas, o aprendiz re
solve acrescentar uma terceira figura ao “quadro”: um jumento 
com um rosto que lembra inequivocamente o de seu interlocutor. 
“Vê. É um asno com cara de perguntador!”,119 arremata e tenta 
escapulir depressa. Mas o recente alvo do traço impiedoso de Vilar
zito, que se descobriria tratar-se de Cervantes, parecendo divertir-se 
com isso, leva-o, pelas orelhas, de volta à oficina de Francisco 
Pacheco. E ainda o defende para o pintor. “Deixai-o dar pasto ao 
seu gênio. Há de sair daí alguma coisa”, comenta. “Vossa arte, 
mestre, assim como tem os seus Virgilios e Horácios, por que não 
terá seus Plautos e Marciais?” 120

Mas pouca coisa “ sairia daí” como se veria no decorrer do 
romance. O jovem aprendiz deixaria esse ofício, como todos os 
demais sucessivamente, até encontrar melhores possibilidades de 
fortuna como jesuíta. Desistência na qual, segundo o narrador de 
As minas de prata, o Cervantes-personagem teria papel decisivo:



O ¡mortal autor de D. Quixote em que ele já trabalhava nessa 
época, tomou-se de simpatía por Vilarzito. O pequeno caricaturista 
a carvão também de sua parte começou a admirar o grande cari
caturista da pena, que ia dar ao mundo a sua sátira-epopéia. O fel 
de ironia que vazava desse grande espírito, embebeu-se n’alma 
infantil e foi a pouco e pouco corroendo as suas doces ilusões 
O menino descreu das glórias que sonhara; e acabou por imaginar 
que não havia maior do que aluí-las a todas pelo sarcasmo e 
escárnio.121

Se o narrador não parece ter qualquer dúvida em referir-se 
a Cervantes com adjetivação grandiloqüente — “imortal”, “gran
de” — , num ponto quase busca distância do “caricaturista da 
pena” : no fel que, vazando do seu “grande espírito”, teria corroído 
definitivamente as ilusões do jovem aprendiz. Não é de estranhar 
num cultor de painéis históricos e perfis de mulher, como Alencar, 
posição em guarda com relação ao fel de um Cervantes ou ao que 
chama de “caricaturas da pena”. Ê preciso não esquecer, nesse sen
tido, que é o antagonista-mor do romance, Molina-Vilarzito, que 
nele aparece como um caricaturista ocasional. Porque na escrita 
de restaurador de um Alencar, se cabe eventuais referências às 
narrativas cômico-populares de Joaninha ou aos desenhos de muro 
de Vilarzito, elas têm de se manter sob o controle desse narrador- 
historiador. Sob risco de corrosão semelhante à que faz Cervantes 
na “alma infantil” do jovem caricaturista, em meio a um quadro 
histórico como o que se delineia em As minas de prata, não é de 
estranhar que à caricatura só se atribua aí espaço reduzido e epi
sódico.

O episódio de Vilarzito-caricaturista, no entanto, nem beira a 
gratuidade, nem serve unicamente de exemplo a mais das sucessi
vas atividades exercidas pelo personagem. Em certo momento pa
rece haver quase uma identificação entre o modo como Alencar 
entende a escrita romanesca e a dificuldade de Vilarzito em copiar 
e obedecer a modelos e normas, deixando-se guiar pelas próprias 
impressões, pelo seu “gênio”. Mas a aproximação fica pelo meio. 
A máscara de caricaturista não se ajusta bem ao narrador de Alen
car. Poderia, como no caso do diálogo com o tempo, forçá-lo a 
voltar-se sobre si mesmo, a duplicar-se numa fisionomia irônico-



crítica capaz de deixá-lo sem pontos fixos de sustentação. Sempre 
em guarda, ele a evita. Mas não pode evitar o diálogo, por alguns 
instantes, com ela. Assim como não evitaria a referência, em meio 
a quadros históricos que procura singularizar e isolar temporaria
mente de corrosões, ao tempo como capital-que-só-se-consome em 
que parece pensar Molina no galeão Santo Inácio.

Não é só a busca ansiosa do roteiro das minas que se faz sob 
a sensação do tempo-que-passa, também as charges a carvão de 
Vilarzito-Molina marcam Sevilha com cenas de um presente cada 
vez mais imediato, com referências e episódios que ou acabaram de 
se passar, ou estão ainda se processando. A procura do roteiro, 
assim como as caricaturas nas paredes ou as trocas constantes de 
ocupação do quase pícaro Molina se fazem sob uma urgência que 
a temporalidade sob controle do painel histórico-romanesco procura 
driblar. E que as aparições e maquinações do padre Molina sempre 
acabam por acelerar.

Mas o narrador, por seu turno, se encarrega de reenquadrá-las 
e assimilar apenas ao enredo a movimentação do ex-caricaturista, 
pondo-se prudentemente ao largo. Com mirada atenta, porém, a essa 
corrosão — via tempo-que-passa ou via caricatura — figurada em 
Molina, com quem não apenas Estácio Correia, mas também ele 
parece duelar sem cessar enquanto conta a história da busca do 
roteiro das minas de prata de Robério Dias.

Dez anos depois do início da publicação de As minas de prata, 
em O garatuja, o narrador alencarino voltaria a se defrontar, agora 
de modo bem menos belicoso, com um personagem-caricaturista. 
Dessa vez, porém, trata-se do protagonista da história, descrito com 
nítida simpatia pelo narrador. Dele se diz que é alguém sera “más
cara de cera”, o único em quem a “flor de uma mocidade isenta e 
viçosa, não a fanara ainda o bafio do cartório” 122 do tabelião Sebas
tião Freire onde trabalhava. É Ivo quem se encarrega ainda de 
narrar cómicamente pelos muros e paredes o que vai pela cidade e 
de implicar com poderosos de todo tipo, em especial clérigos, em 
animalizações pintadas em painéis ambulantes ou diretamente nas 
ruas, que divertiam e incendiavam o “poviléu”. Cabe a ele fazer a 
crônica, em caricaturas traçadas no próprio espaço citadino, do que 
por aí aconteceu ou está acontecendo. Excomunhão à vista, rapida-



mente aparece uma versão de Ivo para os fatos. Uma velha ricaça 
de quem a Companhia de Jes us esperava receber “gorda herança” 
morre e deixa tudo para os parentes. O que faz o caricaturista na 
taipa da descida do Castelo para o Boqueirão da Carioca?

Primeiro pintara um bicho que se conhecia bem ser um carneiro 
a correr com uma velha trepada nas costas, e a cauda a abanar. 
Atrás, mas logo atrás, enfiava uma pinha de narizes, de vários 
tamanhos e feitios, todos a farejarem com olfato de perdigueiro o 
objeto que lhes estava adiante. Cada qual desses vultos era um 
retrato; mas não havia mais que uma roupeta e um nariz, porém 
tal expressão lhes dera em dois riscos o diabrete do rapaz, que ali 
estava a Companhia em peso representada pela fiel efígie de suas 
reverendíssimas ventas.123

O que descreve aí o narrador de O garatujai Fora o implicante 
registro do logro das expectativas da Companhia de ficar com os 
bens da falecida, a forma característica de expressão dos caricatu
ristas. O rabisco de um vulto, um retrato; dois riscos, uma efígie 
fiel. Isto é: traçado rápido e econômico. A que se acrescentaria 
outro elemento — a possibilidade de os passantes reconhecerem na 
cena cômica algo sabido pelos boatos e mexericos cotidianos. Isto é: 
cabe ao caricaturista dar a ver, com a máxima presteza possível, o 
próprio dia-a-dia. Economia de meios, traçado rápido, reconhecível, 
cômico, representação no calor da hora: com isso parecem se fazer 
as caricaturas.

E é passeando ao léu pela cidade que Ivo do Vai colhe seus 
assuntos e os remodela “grotescamente” segundo impressões que, 
como paisagem-segunda, interferência pessoal, inscreve nas taipas 
e muretas da paisagem urbana. Esta passa, pois, a ser mapeada em 
caricaturais cartas citadinas, variáveis de acordo com os aconteci
mentos mais recentes e as impressões que esse observador-a-carvao 
decide registrar sobre eles. Ê como se esses caricaturistas-persona- 
gens de Alencar transformassem a própria paisagem citadina numa 
espécie de “carteira do meu tio” ampliada. Diário de viagens bem 
rápidas pelo cotidiano e por ruas e arrabaldes que se sabem de cor, 
aos quais se acrescentam apenas alguns traços cômicos e o modo de 
vê-los desse passante “impiedoso”, que, no entanto, tanto no caso 
de Vilarzito, quanto no de Ivo, teria curta duração. A ndarilhos



domesticados, Ivo do Val terminaría escrevente de cartório mesmo, 
mas mediante a promessa de nunca mais ocupar-se de pinturas e, 
assim, ser aceito como noivo de Marta e futuro sucessor do tabe
lião, e Vilarzito, já se sabe, com hábito clerical e, mais tarde, com 
trajes de peregrino, em busca de expiação para seus “erros” .

Se em ambos os casos se procura deixar bem claro que o exer
cício da caricatura não é mais que coisa temporária, a posição do 
narrador com relação a esses caricaturistas é nitidamente diversa 
em As minas de prata e em O garatuja. O que já se percebe no 
próprio título deste segundo romance. De atividade entre outras de 
Molina, no romance histórico, em O garatuja trata-se especifica
mente do período da vida de Ivo em que este exercita a todo mo
mento seu "talento trocista” pelo Rio de Janeiro do século x v i i . 
É o personagem enquanto “garatuja” que interessa à narrativa. 
E, nesse romance de 1872, não só ao enredo, mas a um narrador 
que, por vezes, procura ensaiar alguns traços caricaturais semelhan
tes aos de seu protagonista. Como na descrição da regateira senhora 
Pôncia da Encarnação ou na do futuro sogro de Ivo, o dono do 
cartório e tabelião Sebastião Ferreira Freire.

O que se diz de Pôncia? Chama-se a atenção para “a trunfa 
bem riçada em topete”, para “uns olhos tão pequenos que pareciam 
dois caroços de feijão-preto embutidos na testa”, boca desdentada 
e grande, pestanas comidas pela “sapiranga que lhe arroxeava as 
pálpebras”, e para “uma língua fina e ligeira, que espevitava os 
beiços delgados, como o ferrão de uma vespa devorando por dentro 
a casca de uma goiaba”.124 O cabelo: um topete; os olhos: caroços 
de feijão; a boca: imensa e sem dentes; a língua: o ferrão de uma 
vespa. Busca-se o perfil caricatural por meio de traços grotescos ou 
exagerados ou de analogias com bichos ou alimentos cotidianos. 
Coisa semelhante acontecendo na apresentação da figura do tabelião. 
Dele salientam-se “olhinhos redondos, vivos, espertos” pulando das 
órbitas “como a pupila do molusco”, queixo fino e agudo como o 
“gume de uma fouce revirada”, faces “chatas e batidas, pareciam 
chanfradas em carão de pau, coberto de velho pergaminho”, orelhas 
como as de um perdigueiro e mãos que poderiam “servir de bitola 
ao palmo craveiro” .125



Não é só Ivo que “garatuja”, portanto. O narrador do romance 
também se diverte com alguns portraits-charges nesse seu diário de 
viagem pelos tempos coloniais. Charges mais comportadas, porém, 
que as de seu personagem — que empresta logo traços de carneiro 
ou perdigueiro a seus retratados — , o narrador jamais esquece os 
muitos “como” ou “pareciam” com que, de certo modo, guarda 
distância entre os seus caricaturados e os elementos a que os asso
cia. E, se utiliza elementos da charge na descrição dos personagens, 
estes, entretanto, não chegam a afetar o comportamento, o modo 
de agir desses caricaturados. O tamanho das mãos ou o formato 
das orelhas do tabelião, por exemplo, servem apenas para tomar 
um pouco mais engraçada a sua caricatura romanesca; não serão 
invocados mais durante toda a narrativa. A ligação entre narrador 
e chargista, então, parece se limitar a uma ou outra descrição de 
personagens. Não chega a afetar a narração — em geral pouco eco
nômica — dos episódios ou as digressões nostálgicas em que se 
compara o Rio do século x v i i  ao do século xix.

Se, no entanto, em O garatuja, os laços com a charge ficam 
cuidadosamente restritos ao campo da apresentação plástico-verbal 
de alguns personagens, é nítido o estreitamento da ligação entre 
romance e caricatura de As minas de prata para esse romance de 
1872. O que, em parte, tem a ver com a própria popularização da 
charge e das revistas ilustradas no país exatamente nos anos 60-70. 
Mas, em parte, no que diz respeito à prática romanesca propria
mente dita, parece sugerir que esses laços se teriam estreitado há 
algum tempo, que o contato entre os dois gêneros já se intensificara 
a ponto de o personagem-caricaturista de Alencar poder passar de 
antagonista declarado, em As minas de prata, a simpático protago
nista, do qual até se imitam alguns traços, em O garatuja. Porque, 
mantida a moldura histórica, neste texto de 1872 é de outra espécie 
de romance que Alencar se aproxima. Deste de Leonardos e Agu
lhas, cujas marcas particulares foram se definindo — sobretudo em 
diálogo com esses registros de pequenas viagens e observações sobre 
o dia-a-dia e a paisagem cotidiana que são as crônicas e as charges 
— ao longo da segunda metade do século.



É claro que não é exclusivo desta ou daquela espécie roma
nesca o diálogo com a crônica de costumes, com as revistas ilus
tradas e folhas diárias da época, com os relatos de viagem propria
mente ditos — cuja repercussão na segunda metade do século 
passado as constantes implicâncias de Macedo com os “viajantes 
franceses” atestam — ou com “sínteses pitorescas” do país como 
a de Charles Ribeyrolles e Victor Frond nos três tomos de O Brasil 
pitoresco, que começaria a ser publicado em 1859, com tradução, 
entre outros, de Manuel Antônio de Almeida e Machado de Assis.

Com relação a O Brasil pitoresco, de Ribeyrolles, aliás, é sig
nificativo que se chegue a sugerir aí, talvez de modo meio indireto, 
mas claramente perceptível, a trilha da crônica de ruas, praças, 
mercados, plantas e flores municipais para os escritores locais. Tri
lha que se configura paradoxalmente logo depois de o narrador do 
que se pretendia uma súmula histórico-descritiva do país e de suas 
instituições, falando do Rio de Janeiro, lamentar a falta de monu
mentos e “pedras animadas da História” na cidade. “Salvo o aque
duto, de bom aspecto, realmente, com suas duas arcadas”, registra, 
“não existe no Rio um único monumento público, nem uma colu
nata, nem uma estátua.” 126 Lacunas a seu ver de monta, dada a 
função instrutiva que poderiam ter tais marcos para os passantes 
locais e estrangeiros:

Nas cidades do mundo antigo havia, nas praças públicas, uma 
multidão de estátuas que falavam aos olhos e despertavam o pen
samento. Os pórticos de Atenas eram livros viventes onde a mito
logia pagã, a história nacional, as maravilhas das artes ostentavam 
suas galas. Nas estradas, nos marcos de pedra, inscreviam-se as 
divisas do dever cívico e da sabedoria humana. O viajante, o 
artista, o soldado e o cidadão encontravam pelos caminhos os 
graves ensinamentos que inspiram e disciplinam. Eram uma educa
ção vigorosa esses anais da pedra, do pontal, do monumento.127

Registrada a lacuna, ficava, porém, o narrador dessa elegia- 
de-encomenda sobre o país às voltas com a necessidade de encontrar 
marcos que falassem aos olhos, pontos positivos não só naturais na 
paisagem-sem-monumentos que acabara de descrever. Sem voltar



atrás nos seus lamentos, passa em seguida a historicizar ruas e 
praças e sugerir observação “ de visitante de museu” para os “qUa. 
dros de costumes” e cenas do dia-a-dia:

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, porventura, 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? 
E se o pensador, sempre inquieto de almas, se o pintor, seu irmão 
na luz, buscam estudo, nada terão a recolher nessas fisionomias, 
nessas multidões? 128

As perguntas sucessivas, naturalmente pura retórica, são, na 
verdade, afirmações e instruções precisas dirigidas a “pensadores” 
e “pintores” sobretudo locais. Tomem as ruas como museus, os 
mercados e praças públicas como galerias, façam deles objeto de 
crônica e registro pictórico, façam-nos falar aos olhos do leitor- 
passante talvez distraído: é o que afirma por via interrogativa. 
Listagem de objetos de interesse, a que acrescentaria, em comentá
rio dirigido à imprensa de fora da corte, a sugestão de “estudos 
especiais sobre as necessidades, os interesses, as culturas dos pe
quenos centros, as paisagens, as terras, os produtos, etc.”.129 “Por 
que não recensear o território, organizar seu erbário, classificar os 
terrenos, despertar as municipalidades, ativar as administrações, 
propor e discutir os melhoramentos possíveis?” , indaga Ribeyrolles, 
“Por que não olhar por si mesmo? Seria melhor do que saborear, 
durante a sesta Paulo de Kock ou M ontépin.” 130

No lugar de de Kock e Montépin, portanto, “viagens pela pró
pria terra”, esquadrinhamento cuidadoso de ruas, praças e muni
cípios, pequenos relatos de incursões cotidianas aos lugares a rigor 
mais familiares, mas para os quais se deve olhar como para paisa
gens expostas em museus e galerias, com jeito de quem lida com 
material absolutamente novo e singular. O destino de tantas inter
rogações de O Brasil pitoresco? Ao que parece, a crônica.

Não seria, então, exclusividade da série de romances com Pró
tagonistas a meio caminho do picaresco a proximidade da crônica 
Ela mesma a meio caminho —  ou talvez numa encruzilhada



especial — entre o relato de viagens pela própria terra e a matéria 
ficcional, parecia presença obrigatória na produção literária brasi
leira da segunda metade do século passado. Segundo Davi Arrigucci 
Júnior, nos seus “Fragmentos sobre a crônica”, seria em parte via 
exercício constante da crônica que escritores como Alencar, Macha
do, Macedo se preparariam para o romance e “experimentariam a 
mão” diante de uma “matéria literária nova e complicada”, das 
“novidades burguesas trazidas pelo processo de modernização do 
país, de que o jornal era um dos instrumentos”, misturadas “ao 
material do passado, herança persistente da sociedade tradicional” .131 
Experiências cujo roteiro o próprio Arrigucci se encarregaria de 
delinear:

Os jovens escritores aprendiam a tratar com eventos de todo tipo: 
convulsões de ministério e fofocas de alcova, a grande e a pequena 
história, tudo de cambulhada, como se costumava dizer. E logo 
essa matéria mista e palpitante reaparecia trabalhada numa forma 
nova, sem cânon preciso, dada à paródia e à autocrítica, posta 
em contínuo contato com o presente e flexível a toda sorte de 
transformações —  uma forma agora nitidamente ficcional, capaz 
de ressurgir muitas vezes na própria imprensa, metamorfoseada 
em romance de folhetim.132

Não se trata, evidentemente, de um “experimentar a mão” na 
crônica e depois passar ao romance assim em linha reta, evolutiva. 
O movimento do diálogo entre crônica e romance é o ziguezague, 
o ir-e-vir. Basta pensar na atividade continuada como cronista de 
um Machado, por exemplo. Não é à toa que Arrigucci se utiliza 
de expressões como “reaparecer”, “transformar”, “ ressurgir”, “me
tamorfosear”. Expressões que sugerem muito mais contatos-em- 
processo que conquistas formais acabadas.

E é, pois, apenas de uma das formas que assume a conversa 
a três em processo durante a segunda metade do século passado 
entre a crônica de costumes, a matéria (caricatural ou não) das 
revistas ilustradas e da imprensa joco-séria do período e o romance, 
e de sua ligação com a escrita-em-trânsito dos relatos de viagem, 
que se tratará agora.
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Comentando a adoção da novela picaresca como modelo para 
uma série de romances americanos — como A historia de Cons
tantius e Pulchera, Vida e aventuras do doutor Updike Undermill 
ou M. Penrose — bastante populares à época de sua publicação, 
entre as duas últimas décadas do século x v in  e a primeira do xix, 
Cathy N. Davidson, em Revolution and the world, estudo sobre o 
surgimento do romance nos Estados Unidos, chama a atenção, de 
cara, para a estreita ligação entre esta série ficcional em particular 
e a narrativa não-ficcional de viagem. E para o fato de alguns 
desses romances — enfatizando, no seu herói-viajante, a oposição, 
característica aos relatos de viagem, entre um estar e um não-estar 
de todo ao mesmo tempo nos lugares percorridos — trabalharem 
explicitamente uma perspectiva ambivalente e certo ‘'dualismo nar
rativo”.133 Proporcionando-se, assim, por vezes, ao seu protagonista 
transformações de fato significativas a partir das próprias experiên
cias. O que o distingue, aliás decisivamente, da imagem “sempre 
igual” do pícaro, mesmo em meio às maiores variações de status e 
fortuna. E o aproxima, nessas ocasiões, bem mais das “viagens 
ilustradas” de aprendizado.

No caso desta outra série, agora de romances brasileiros pu
blicados durante a segunda metade do século xix, e que passa 
pelas Memórias de um sargento de milícias, por A luneta mágica, 
A família Agulha e O garatuja, se há uma aproximação semelhante 
tanto dos relatos de viagem, quanto da novela picaresca, a história 
é bem outra. Se há, por exemplo, o flerte com o romance picaresco, 
ele não passa mesmo disso, de um flerte, e situado numa área pre
viamente delimitada — a da caracterização dos personagens. Mes
mo aí não é interlocutor exclusivo. E tanto a imprensa joco-séria 
fluminense quanto a popularização da charge no período seriam 
decisivos na configuração dos protagonistas e personagens secun
dários desses romances. Quanto ao enlace com o relato de viagem, 
se também envolve o “não-estar de todo” do viajante, assumiria 
características diversas na prosa de ficção brasileira da segunda 
metade do século passado, sobretudo pela mediação da crônica e 
dos quadros caricaturais de costumes.



O que caracterizaría, então, esta série de romances? Algumas 
observações feitas sobre O garatuja de algum modo dizem respeito 
aos demais. Como o perfil propositadamente caricatural dos perso
nagens. E não apenas dos secundários, como neste romance de 
Alencar, mas inclusive do protagonista. Poucos traços, algumas 
ampliações ou reduções costumam bastar para delineá-los.

Como é o Leonardo-Pataca pai, das Memórias de um sargento 
de milícias, por exemplo? Uma “rotunda e gordíssima personagem 
de cabelos brancos e carão avermelhado” .134 E a comadre, quase 
sempre de mantilha? Uma “mulher baixa, excessivamente gorda, 
bonachona ingênua ou tola até um certo ponto, e finória até ou
tro”.135 D. Maria, a que adora as demandas judiciais, também recebe 
a sua cota: “uma mulher velha, muito gorda; devia ter sido muito 
formosa no seu tempo, porém dessa formosura só lhe restavam o 
rosado das faces e a alvura dos dentes” .136 É arredondando-as ao 
máximo que o narrador das Memórias de um sargento de milícias 
procura tomar cômicas quaisquer figuras a uma primeira descri
ção. Mas a gordura não é o seu único recurso. E a apresentação 
de um personagem por sinal bastante magro é das mais modelares 
no que diz respeito à necessidade literária de tais caricaturizações 
no romance.

Trata-se, neste caso, do rival de Leonardo, o senhor José Ma
nuel, recém-chegado da Bahia, homem “magro, narigudo, de olhar 
vivo e penetrante”, trajado de modo ridiculamente cuidado, com 
fivelas, calções, capote e chapéu armado. Estes os dados físicos for
necidos de imediato pelo narrador, mas para logo a seguir acres
centar:

[ . . . ]  quem olhasse para a cara do senhor José Manuel assinala
va-lhe logo um lugar distinto na família dos velhacos de quilate. 
E quem tal fizesse não se enganava de modo algum; o homem 
era o que parecia ser. Se tinha alguma virtude, era a de não 
enganar pela cara.137

Não é só losé Manuel. Os demais personagens-caricaturas 
também não podem “enganar pela cara”. Cada nova figura que 
se apresenta na narrativa se faz acompanhar de um mapa — fisio
nômico ou de corpo inteiro — que deve imediatamente falar aos

Material protegido por derechos de autor



olhos do leitor, e delimitar, desde a primeira intervenção, o modo 
de atuação possível daquele personagem. Além da sua ligação — 
que o narrador se encarrega de evidenciar em digressões que Ie- 
gendam esses mapas caricaturais — a algum comportamento típico 
da sociedade fluminense da época. No caso do futuro marido de 
Luizinha, a maledicência:

Entre todas as suas qualidades possuía uma que infelizmente ca
racterizava naquele tempo, e talvez que ainda hoje, positive e cla
ramente o fluminense, era a maledicência. José Manuel era uma 
crônica viva, porém crônica escandalosa, não só de todos os seus 
conhecidos e amigos, e das famílias destes, mas ainda dos conhe
cidos e de suas famílias.138

Primeiro a figuração, que deve, em poucas linhas, dizer a que 
vem o personagem, depois o registro, para o caso de ainda haver 
dúvidas, de seu traço comportamental básico, e, em seguida, breve 
comentário do narrador que define a sua exemplaridade, o seu 
caráter “ típico” e “ representativo” de singularidades nacionais. 
Porque — rotundos, narigudos, sem pescoço ou linguarudos — 
cabe a esses perfis fisionômico-caricaturais, como às cenas histó- 
rico-regionais ou às descrições explícitas de lugares e usanças, cum
prir o roteiro genésico-cartográfico em direção a um Brasil que se 
deve afirmar sempre perto dali, do que se conta. E, se territoria- 
lizado nos anos 30-40, rastreando sobretudo em paisagens históricas 
ou quadros de costumes e tipos na segunda metade do século xix.

É como se, além da listagem de cenas da Festa do Divino, da 
Via-Sacra, do campo dos Ciganos, do canto dos Meirinhos e corre
latas, ocasião para o narrador-cronista das Memórias de um sargen
to de milícias descrever “usos e costumes” fluminenses do tempo 
do rei, se acrescentasse a ela uma outra lista, uma outra paisagem 
— cheia de rostos e caretas — do Rio de Janeiro, ocasião igual
mente para que se legendem comportamentos, pontos fracos e cô
micos. No entanto, essa sucessão de faces e corpos cômicos não 
chega a indicar uma influência maior da charge no próprio enredo 
romanesco como aconteceria em A família Agulha. Estão ali como 
paisagens que o narrador se diverte em multiplicar e legendär, a
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seguir» para o leitor do Correio Mercantil, ele mesmo alvo poten
cial desta escrita trocista. Como na sugestão de que a maledicência 
seria traço típico de qualquer fluminense. Não só de José Manuel.

A paixão caricatural é evidente no romance de Manuel Antô
nio de Almeida. Não é à toa, aliás, que Leonardo acabe punido 
pelo Vidigal exatamente quando desiste de ajudar na captura de 
um especialista em “caretas”, o Teotônio. Caretas que incluíam a 
da “cara comprida e chupada” do próprio major; caricaturas ao 
vivo, sem lápis ou carvão, de quem se apresentasse à sua frente 
ou de tipos já catalogados, exemplares, como o velho, o tolo, o 
corcunda, sem qualquer referente pessoal imediato. Falando do 
encantamento de Leonardo pelas transfigurações de Teotônio, o 
narrador parece exibir, com certo humor, possível expectativa de 
que sua caricaturização incessante de todos os personagens encon
tre olhos-de-Leonardo para lê-las.

Expectativa que encontraria apoio na intensificação da pre
sença de charges, nos anos 40-50, em geral ainda como folhas 
avulsas em alguns periódicos da corte, como na Lanterna Mágica 
ou na Marmota Fluminense, e na popularidade de jornais joco-sérios 
como a “série humorística dos Simplicios” — o Simplicio (1831-44),
A filha única da mulher do Simplicio (1832), O Simplicio às di
reitas, posto no mundo às avessas (1833), O Simplicio na roça 
(1831), A Simpliciazinha (1833), A mulher do Simplicio ou A flu
minense exaltada (1832-44) — ou dos “tipos” delineados em O 
Carapuceiro do padre Lopes Gama.

Sobre a popularização da charge e as constantes republicações 
das crônicas de Lopes Gama já se sabe, quanto aos Simplicios, 
indício poderoso de sua repercussão, fora a duração de algumas 
dessas folhas e o desdobramento em tantas outras, é este pequeno 
anúncio aparecido sob a rubrica “Obras publicadas” no Diário do 
Rio de Janeiro de 2 de janeiro de 1840:

A Mulher do Simplicio n.° 63, que traz além de muitos artigos 
enfeitados, a interessante carta de Francina sobre a infidelidade 
dos homens, acha-se hoje reimpressa nas lojas do costume, por se 
ter acabado a primeira edição: duas folhas 160 rs. Todas as moças 
devem comprar este número.



A indicação do exemplar — de número 63 — e uma reim
pressão rápida já seriam atestado de popularidade suficiente. Veja- 
se, entretanto, o que comentava Paula Brito num soneto sobre a 
moda masculina, no qual, além de “bucres armados no cabelo”, 
chapéu de abas finas, camisas enfeitadas, meias rajadas, botões de 
metal amarelo, chamava os seus contemporâneos de “ toleirões”, e 
arrematava:

Mil graças sejam dadas ao SimpUcio,
Que, com suas freqüentes mangações,
Censura as modas e combate os vícios.139

“Mangações” que, no caso da prosa de ficção, assumiriam mui
tas vezes aspecto caricatural. Do qual não estavam livres sequer 
os protagonistas. O que são os Leonardos Patacas pai e filho ou os 
Agulhas, Anastácio e Bernardino? Duas duplas de atrapalhados 
“aventureiros” soltos pelas ruas da corte, ora sem tostão, ora rece
bendo heranças — como acontece com Leonardo — , ora prêmios 
de loteira — como por duas vezes acontece a Anastácio Agulha — , 
ora aplicando pequenos golpes — como o de Anastácio fingindo-se 
"cabo eleitoral” de Leocádio da Boa-Morte e embolsando todo o 
dinheiro da compra de votos, ou os de Bernardino, gastando pro
missórias "sem fundos” com a Caxuxa — , ora vivendo às custas 
do próximo — como Leonardo “vadiando” na casa do padrinho ou 
agregado à casa da família de Vidinha. Mas, se o leitor não pode 
deixar de simpatizar com esses Leonardos e Agulhas, o ridículo é 
sempre iminente quando aparecem em cena.

Sobretudo quando se trata da fantástica figura do Anastácio 
Agulha dos folhetins humorísticos de Luís Guimarães Júnior, e de 
seus sucessivos rompantes, geralmente regidos pelo nonsense. Ao 
contrário de Leonardo, cujos passos são marcados via de regra por 
um interesse vadio — ora em ciganos, ora em implicar com a vi
zinha, ora em mulheres — , mas sempre explicável pelo seu desejo 
de diversão e bem-estar. Ao contrário do garatuja Ivo do Vai, cujas 
ações são movidas ou por implicâncias contra os jesuítas ou por 
uma súbita paixão por Marta, a filha do tabelião. Usa o carvão e 
o pincel contra quem deseja, assim como o narrador contra a me
xeriqueira Pôncia da Encarnação e o futuro sogro de Ivo. Mas,



enquanto protagonista do romance de Alencar, fica inteiramente 
livre de caricaturas narrativas eventuais. Uma espécie de condição 
sine qua non para que pudesse servir de duplo ao narrador alen- 
carino, que se resguarda, assim, das possíveis desestabilizações que 
o contato com uma pena autotrocista de garatuja seria capaz de 
ativar. Nem um nem outro parecem caricaturáveis sob risco de 
desarme cômico do ponto de mira do romance. E da mola mestra 
de seu enredo: o caricaturista.

Pouco “malandro” se comparado aos demais personagens desta 
série de romances, a não ser na armação “mágica” do olhar e no 
ocultamento providencial da luneta quando isso lhe interessa, e ao 
mesmo tempo mais e menos ridículo é o Simplicio de A luneta 
mágica. Mais: porque, ao invés de agir segundo os próprios impul
sos, é guiado ou por familiares ou por óculo fornecido por um 
estranho armênio, já que, míope física e moralmente, seria, como 
ele mesmo explica, “sempre escravo das idéias dos outros; porque 
nunca pude ajustar duas idéias minhas”.140 Menos: porque Macedo, 
por fim, definiria a própria narrativa e seus personagens como 
apenas alegóricos e, enquanto tais, meio fora dos tropeços e ridí
culos com os quais convivem Leonardos e Agulhas.

Mas o que rege o comportamento do Simplicio de Macedo não 
é apenas a “lógica da alegoria” . Há algo mais nessa figura mio- 
píssima que passeia pela corte, ora se achando no melhor dos mun
dos, ora vislumbrando um verdadeiro inferno. E tendo por guias 
lunetas com lentes variáveis e um mago armênio que, no final de 
suas viagens pelo cenário cotidiano, acabaria se revelando um se
gundo narrador, ele sim dotado de “plenos poderes” para definir 
o que se passara e indicar ao sempre perplexo protagonista — e 
até então narrador — o caminho a seguir. Perplexidade, ao que 
parece, inerente não só ao Simplicio macediano, mas aos seus 
homônimos jornalísticos, publicados por Plancher e que tiveram 
em José Antônio do Amaral o seu primeiro redator.

Quanto a esses Simplicios jornalísticos, cujo nome talvez te
nha sido tomado à popularíssima narrativa de Grimmelshausen, o 
Simplicissimus (1668-69) — na qual, jogado no mundo desde ga
roto, Simplicius viaja sem parar pela Rússia, pela Turquia, pelo 
Japão, pelo Egito e por lugares cada vez mais longínquos, vivendo



aventuras invariavelmente burlescas — , parece ter sido mesmo 
dessa série jornalístico-humorística que Macedo tirou, por seu tur
no, o seu Simplicio de A luneta mágica.

Aproveitando-se das possibilidades crítico-caricaturais do olhar 
de um roceiro na corte, essas folhas joco-sérias implicavam em ver
sos com a moda imitada de Paris, com o luxo, com a vida mundana 
e a política imperial. Aproveitando-se da miopia e da ingenuidade 
inicial de seu protagonista, Macedo tenta fazer do seu aprendizado 
do “bom senso” meio para se criticarem alegóricamente “vícios” e 
“distorções morais” da sociedade fluminense. A diferença básica: 
o humor, com o qual Macedo não parece inteiramente à vontade. 
O principal ponto de contato: o caráter instrutivo, exemplar, dessas 
miradas caricaturalmente míopes do personagem de ficção e dessas 
observações “de quem está meio de fora” do Simplício-provinciano 
dos periódicos joco-sérios relativas ao dia-a-dia fluminense.

Exemplaridade e elogio final a um “bom senso” que se con
funde tanto com a rejeição da prática ficcional — já que, uma vez 
de posse do óculo da “normalidade”, cessa a capacidade de Sim
plicio de contar histórias — , quanto com uma indisfarçável satis
fação pela conquista de uma mediania ajustada ao mundo ao redor, 
que afastam o narrador-protagonista de A luneta mágica de qual
quer autocaricaturização mais cruel.

O começo do romance de Macedo bem que engana. O nome 
do seu protagonista, sua apresentação simplório-caricatural como 
alguém que, “a duas polegadas de distância”, não distingue “um 
girassol e uma violeta” 141 e, de passagem pelo Parlamento, é “con
secutiva e decididamente do parecer de todos os oradores”, falem 
eles contra ou a favor da matéria em discussão, além de sua evi
dente exploração pelos parentes, tudo leva a crer que a narrativa 
prosseguirá nessa deseroização anunciada de seu narrador. E que, 
assim, um elemento a mais fará parte da coleção dos caricaturados 
dessa série romanesca, puxada pelos próprios Leonardos, Agulhas 
e Simplicios que lhe servem de protagonistas.

No caso de A luneta mágica, o fato mesmo de ser em primeira 
pessoa e de o personagem central se autodefinir, desde as frases 
iniciais, como um pobre-diabo, sugere a possibilidade de um desar
me efetivo do ponto de mira fixo, do foco controlado do narrador



de ficção brasileiro nessa sua figuração enlaçada à do sujeito dos 
relatos de viagem. Mas não há desarme possível de um narrador 
que, no final do romance, trocaria literalmente o nome “Simplicio” 
por “Exemplo” .142 Não há, na verdade, auto-ironia possível, já que 
todos os episódios relatados — mesmo os mais ridículos — servi
riam apenas às lições romanescas. Funcionando essa definição da 
literatura como exemplo de molde a fixar ainda mais a mirada do 
narrador. Não importa o que se passe à sua frente ou o que pareça 
vivenciar; entre esse misto de cronista e guardião moral e as coisas 
de que fala ergue-se muralha aparentemente à prova de abalos: a 
luneta nada mágica do “bom senso” e suas lições e exemplos.

Já em O garatuja à evidente simpatia do narrador pelos dese
nhos de rua e vaivéns do Ivo “das Ervas” correspondia um pro
porcional distanciamento enquanto “cronista histórico”. Enquanto 
alguém que comenta as coisas de outro tempo, lamenta transfor
mações, expõe as próprias impressões sobre a cidade, as institui
ções e os edifícios, as mexeriqueiras, os letrados, beatas, jesuítas, 
escreventes ou mesmo caricaturistas, mas que, nesse movimento, 
parece definir para si mesmo um posto defeso de observação, in
teressado e afastado, ao mesmo tempo, das andanças do garatuja 
e de seus traços implicantes.

Exemplo desse interesse é a proliferação de informações his
tóricas e impressões particulares, que, no entanto, demarcam e dis
tanciam da trama o sujeito que a narra em primeira ou terceira 
pessoa. E tentam distinguir com nitidez este acompanhamento aten
to das trapaças e presentes da sorte, em meio aos quais se movi
mentam Leonardos e Simplicios, do moto-contínuo desses persona
gens pela paisagem citadina.

Nas Memórias de um sargento de milícias, são as descrições 
de festejos populares e pitorescos da geografia urbana do Rio de 
Janeiro no tempo do rei, os muitos quadros de costumes e a ga
leria caricatural de tipos que se diverte em colecionar que parecem 
demarcar uma província segura e pessoal para o seu narrador. 
Enquanto se assiste aos percalços e sucessos de Leonardo filho e 
se desenham caricaturas dos demais personagens, mesmo os episó
dicos, o narrador faz a sua crônica de costumes e tipos, registra 
fisionomias e paisagens. Faz o que sugerirá Ribeyrolles alguns anos



depois da publicação do romance: viaja, com olhos de cronista 
pelas ruas-museus e pelas praças-galerias da cidade. Viagem que 
chega por vezes até mesmo a se sobrepor ao ir-e-vir do protagonista 
Leonardo. Pois, como registrou Walnice Nogueira Galvão em “No 
tempo do rei”, pequeno ensaio de 1962 sobre o romance: “Leo
nardo, dos 48 capítulos do livro aparece apenas em trinta”.143

O que dominaria, sobretudo no primeiro tomo, seria o registro 
de costumes. Mas já na segunda parte, como salienta Walnice e a 
própria aceleração do andamento do romance já sugeriria, o qua
dro ficcional, o enredo, é que passam a dar, de certa forma, as 
cartas. Não inteiramente, é claro. Sempre podem servir de pretexto 
para alguma condenação das “uniões ilegítimas”,144 ou do “compa- 
dresco” como “mola real de todo movimento social”,145 para uma 
descrição do “Oratório de Pedra”, ou de um parto à moda da 
comadre-de-mantilha. E para que, assim, esse narrador-trocista das 
Memórias de um sargento de milícias mantenha “posição”. Não de 
instrutor exemplar ou de antiquário, mas de alguém que passeia ao 
léu, ora pelo enredo centrado em Leonardo, ora pela paisagem 
fisionômica ou geográfica citadina, sem “colar-se”, entretanto, de
masiadamente, a quaisquer dessas trilhas. Sua “voz fala de dentro 
da obra, mas sem participar do enredo, ou melhor, participando 
apenas como cronista”,146 poder-se-ia dizer sobre o narrador dos 
folhetins de Manuel Antônio de Almeida, repetindo observação de 
Walnice Nogueira Galvão e estendendo-a a toda essa série de his
tórias de Leonardos, Simplicios e Agulhas.

Em A família Agulha, romance humorístico de Luís Guimarães 
Júnior, publicado originalmente em folhetins no Diário do Rio de 
Janeiro de 21 de janeiro a 26 de abril de 1870, por vezes, alguns 
territórios bem demarcados nessa série de romances — como o 
exercício da charge verbal quando se trata apenas da caracteriza
ção de personagens, os quadros descritivos de costumes e locais 
pitorescos que devem servir de cenário, a movimentação da trama 
em geral exclusivamente sobre os passos do protagonista ou a 
reboque das digressões do cronista, o registro de impressões pes
soais e intransferíveis quando se trata de singularizar o posto de 
observação do narrador, a distância prudente da matéria ficcional

parecem se misturar um pouco. Sobretudo por uma espécie de



hipertrofia da charge, que invade os demais territórios e tensiona 
a sua delimitação e esse mapeamento prévio da prática novelesca.

Não que faltem ao romance as descrições plástico-caricaturais 
esperáveis. Neste caso elas atingem rigorosamente tudo e todos. 
E em alguns portraiís-charges ou charges de corpo inteiro de fato 
excelentes. Como a do busto colossal da incomensurável senhora 
Quitéria do Amor Divino ou a de Bernardino Agulha, “o sujeito 
mais frio do Rio de Janeiro”, que até os dezoito anos não tivera 
um único dente e já aos doze “ apresentava a configuração de uma 
velha” com “um rosto que era um pergaminho gasto” , “os olhos 
ensombrados pela fadiga da idade” 147 e apenas um cacho ruivo de 
cabelos na nuca. Ou, ainda, uma das mais detalhadas da narrativa, 
a de Eufrásia Sistema, futura mãe de Bernardino, “estreita como o 
esqueleto de um chapéu-de-sol inglês”, cabeça mínima, pescoço de 
milha e meia, tronco “cheio de anfractuosidades e desproporções 
gigantescas” , cintura tão fina “que os médicos fizeram um aparelho 
expressamente para apertá-la e salvá-la de algum desmancho fatal” 
e o seu ponto alto: “um par de pés que podiam servir de pedestal 
a ela, à família toda, e a algumas tribos mais!”.148 Pés 47 que se
duziram inteiramente Anastácio Agulha e o fizeram esquecer-se da 
pobreza e da feiúra de Eufrásia, casar-se o mais rápido possível 
com ela, e, no dia do casamento, ao abraçá-la, “em vez de chamar- 
lhe meu bem”, dizer “chorando de alegria” : “Meu pé!. . . ”.149

Nem sempre, porém, é o traçado fisionômico exagerado ou 
um corpo ridiculamente desproporcional, com esta ou aquela parte 
hiperbolizada de forma cômica, como o busto de d. Quitéria, os 
pés de Eufrásia ou o cacho de Bernardino, o processo de carica- 
turização utilizado pelo narrador de A família Agulha. Por vezes, 
em franca alusão à região do jornal que cabia ao seu romance 
ocupar, faz de alguns personagens verdadeiras seções de “Varie
dades” ambulantes. A senhora Leonarda, por exemplo, só fala por 
charadas, que ela mesma se encarrega de multiplicar e ir decifran
do ao longo da história. O curioso padrinho de Bernardino, que 
jamais diz qualquer coisa, quando emite algum som é para can
tarolar eventuais modinhas sem nexo aparente. D. Januária, uma 
das vizinhas dos Agulha, repete receitas sem parar, pouco impor
tando o assunto em pauta. Nesses casos não são os traços fisionô



micos que definem a charge, mas sim a fala, o modo como tais 
personagens interferem nos diálogos, quase sempre entregues a 
deriva proposital, do romance.

Nem só nas falas, nem só nos traços, é o comportamento que 
faz a charge no caso de Anastácio Agulha e de Bernardo José. 
Aliás, sobre este último o narrador avisa explicitamente: "Quero 
deixá-lo caracterizar-se a si próprio”.150 O que não tardaria. Logo 
que o escrivão Felisberto Canudo o apresenta a Anastácio como 
possível padrinho “ incomparável” para Bernardino, ele faz quatro 
ou cinco mesuras, vira de costas para os presentes e começa a dor
mir. Desperto, agarra a cadeira em que se estivera sentado, ergue-a 
por um dos pés e começa a passear assim solenemente pela sala 
com a cadeira levantada na mão. O que acontece, então? £ a im- 
previsibilidade cómicamente insensata de Bernardo José que passa 
a determinar a ação dos demais personagens e o nonsense a domi
nar a narrativa. Anastácio Agulha e Felisberto Canudo, diante da 
atitude do futuro padrinho, agarram, cada um por seu turno, uma 
cadeira e, inteiramente contagiados, imitam, em fila, os gestos de 
Bernardo José.

Quanto a Anastácio, o rompante é sua marca registrada. Se 
resolve que uma pessoa é outra, mantém a troca até o fim. Se deseja 
que a festa de batizado seja meio interminável, tenta quase encar
cerar os convidados, obrigados a fugir correndo. Se Eufrásia, grá
vida, sente o desejo súbito de comer as orelhas de um passageiro 
de ônibus, Anastácio imediatamente tenta comprá-las: “ Ponha o 
preço, senhor: eu pago-as por quatro!” .151 E, num dos episódios 
morbidamente mais engraçados do romance, quando, ao final, com
pra arsênico e resolve suicidar-se, decide que o velho Felisberto 
Canudo deve morrer junto com ele. Vai, então, à sua casa, tranca 
porta e janelas e o avisa de sua decisão. E nem diante da resistên
cia, da boca trincada e dos gritos de “socorro” do amigo desiste do 
seu intento sinistro. “Ah! isso é de propósito?”,152 brada. E, apa
nhando colchões, palhas, paus secos, lenha e tudo o que pode achar 
de útil para um incêndio, ateia fogo à casa e comunica ao deses
perado Felisberto que, tendo em vista sua recusa ao envenenamento 
seriam ambos, então, assados sumariamente.



É verdade que ambos acabariam projetados pela janela, e só 
Anastácio morreria logo a seguir, caindo fulminado em plena rua 
ao ver o filho perseguido como ladrão. Mas a habilidade do nar
rador está em tirar qualquer sublimidade possível dessas tentativas 
de suicídio e assassinato, assim como, no capítulo xxii i , da morte 
de Eufrásia Sistema, que desmancha literalmente enquanto treinava 
uma valsa. Bem diversas da postura heróica de d. Antônio de Mariz 
ou do advogado Vaz Caminha, que morrem como valorosas está
tuas nos incêndios de O Guarani e As minas de prata, de Alencar, 
são o corre-corre e a gritaria de Anastácio e Felisberto, em meio 
às prosaicas chamas ateadas a objetos achados na cozinha, que dão 
o tom ao quadro nos folhetins cômicos. Nem a morte escapa à 
charge em A família Agulha. Aí, o narrador, como sugeria Maria 
Graham no seu diário de viagem, parece estar particularmente 
atento para as irrupções do ridículo no cotidiano, nos quadros fa
miliares e nas cenas de amor e morte, geralmente sentimentalizadas 
ao excesso nos romances seus contemporâneos.

Desse deixar-vir-o-ridículo, nem mesmo a figura do narrador- 
cronista escapa sempre ilesa como Felisberto Canudo do tombo 
janela abaixo. Também ele se vê impelido a modular a própria voz, 
a figurar-se e à sua narrativa em curvas e ziguezagues. Daí algumas 
histórias que se iniciam e são interrompidas sem qualquer con
clusão, como a da vida e dos antecedentes de Bernardo José. O 
narrador até enceta alguns comentários, mas, logo depois, hesita, 
se desdiz, desiste inteiramente de levá-los adiante. E não retorna 
mais a eles. Daí, também, o Bernardino-criança se tornar freqüen
tador do Alcazar na virada de um capítulo para o outro. Ou o 
romance mesmo se encerrar, não com qualquer salto ou digressão, 
mas simplesmente com uma longuíssima série de reticências. Com 
Bernardino correndo, correndo ainda, correndo sempre. Em meio 
a uma longa trilha de sinais tipográficos de inconclusão. E mais 
nada. Numa sugestão de viagem figurada graficamente como trân
sito contínuo, apressado.

Quanto ao narrador de A família Agulha, se aponta, na figu
ração tipográfica final, para o inacabamento, a suspensão pura e 
simples da história, se trabalha uma escrita em curvas e ziguezagues, 
e se, nessa série de romances próximos à crônica de costumes e à



charge, é o que parece menos preocupado em manter-se em guar
da, algo, no entanto, protege sua máscara de cronista. De cara, a 
etiqueta “ romance humorístico” 153 com que parece domesticar a 
narrativa e os próprios volteios regidos pela lógica dos Agulha. 
É como se avisasse, a cada folhetim, que o que se passava ali não 
deveria ser lido com os mesmos olhos com que se devoravam outras 
espécies de romance. E, proteção-extra, não deixa de criticar o 
Alcazar, as “Caxuxas” e as fraudes eleitorais, resguardando, assim, 
de possíveis acusações de “gratuidade” os seus folhetins humorís
ticos. Amarra exemplar que, ao lado da etiqueta prévia, impedem 
o narrador de A família Agulha de trabalhar de modo mais inci
sivo a mobilidade que tantos volteios e charges lhe emprestaram. 
E que parece tomar apenas pela metade. Mas que noutro romance, 
de certo modo próximo a essa série, o Quincas Borba, na ficção de 
Machado de Assis, seria trabalhada “por inteiro”. E, com ela, essa 
figuração do narrador-viajante e suas recomposições que percorrem 
a prosa brasileira do século xix.

TAMBÉM EU ]Á FUI A PETRÔPOLIS

Esta história já foi contada por Alfredo Pujol e, mais tarde, 
repetida por Raimundo Magalhães Júnior num artigo sobre as pou
cas viagens empreendidas ao longo de sua vida por Machado de 
Assis, as mais distantes no máximo até Vassouras, Nova Friburgo 
ou Minas Gerais. Trata-se, ainda assim, de uma história de viagem. 
E envolve, como protagonistas, o próprio Machado e seu amigo 
Ramos Paz, que trabalhara com ele e Manuel Antônio de Almeida 
na tradução de O Brasil pitoresco, de Charles Ribeyrolles. Além 
deles, testemunhas provavelmente divertidas da conversa e, em es
pecial, de uma observação machadiana logo colecionada, recontada 
ao léu e transformada em peça de anedotário literário.

O episódio, corriqueiro, teria se passado da seguinte maneira. 
Ramos Paz, há tempos fora do país, voltara e dedicava-se a contar 
aventuras e descrever maravilhas, ouvidas com interesse por todos, 
inclusive por um atento Machado de Assis. Até que, concluída a 
narrativa de viagem do amigo cheio de pose, um comentário agri-
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doce machadiano lhe teria servido de arremate inesperadamente 
desapaixonado. O “Também eu já fui a Petrópolis.. .  ” do até então 
silencioso Machado parece ter ecoado, mais que como constatação 
irônica da própria “imobilidade”, como desarme prosaico e irrefu
tável à heroização aventuresca do viajante esboçada por Ramos Paz.

Desarme que, se, nesse caso, pertence apenas ao terreno ane- 
dótico-biográfico, teria uma contraparte ficcional ainda mais eficaz. 
Um exemplo, outra história. Desta vez narrada no conto “Um in
cêndio”, publicado no Almanaque Brasileiro Gamier em 1906. O 
protagonista: “B.”, um oficial britânico que, durante a convales
cença, no hospital inglês do Rio de Janeiro, de fratura numa das 
pernas, contara a outro interno e a Abel, um amigo do narrador, 
diversos casos marítimos e cenas de guerra, entre eles uma aven
tura vivida então recentemente por ele em Montevidéu, responsável 
direta pela sua hospitalização e assunto principal do conto.

B., recém-chegado, passeara pela cidade uruguaia, recordara 
casos passados e, quando já se encaminhava para o cais, vendo 
uma multidão no fim de uma rua próxima, acabara dirigindo-se 
para o local de um incêndio. Aí, misturado aos aflitos espectado
res, que se perguntavam a todo momento pelas moças da oficina de 
costura em chamas, veria, de repente, no meio da fumaça, a figura 
de uma mulher que, diante de uma janela, “parecia hesitar entre 
a morte pelo fogo e a morte pela queda”.154 Decidido a salvá-la, o 
oficial romperia a multidão, derrubaria um soldado que tentara 
impedi-lo de invadir a casa e, com muito esforço, chegaria ao se
gundo andar. Para só então descobrir que a mulher era, na ver
dade, apenas um manequim de costureira. E que tanto heroísmo 
servira apenas para colocar-se em perigo. Mas também ele escapa 
ileso ao fogo. Só que, no exato momento de transpor a porta da 
sala, alguma coisa, que nunca soube ao certo do que se tratava nem 
de onde viera, caíra ao acaso, quebrando-lhe a perna.

Nem se machuca no fogo, nem chega a salvar a mulher que 
imaginara em perigo. E mesmo o modo como se dá a sua fratura 
foge a quaisquer heroísmos. Um objeto qualquer que despenca aci
dentalmente, assim, sem mais nem menos, é o que resta de um ges
to cavalheiresco irrealizado, do seu “desejo de salvar ninguém”.155 
Acrescentando-se, dessa forma, um toque de ridículo à figura, até
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aquele momento interessante, enobrecida, do oficial machucado em 
repouso e ao que também prometia ser a narrativa espetacular de 
um incêndio cheio de lances de emoção e coragem. Expectativa 
frustrada, a mulher em perigo era, na verdade, uma boneca de 
madeira, o incêndio, fácil de ser controlado, o herói potencial, uma 
figura que se apequena nitidamente no decorrer da narrativa. E 
que, em vez de grandes feitos, consegue apenas uma perna que
brada por acaso e uma convalescença sem maiores emoções ao lado 
de um padre inglês e com as visitas constantes de um brasileiro 
curioso, que contaria depois sua “meia-aventura” ao narrador.

O que perpassa as duas histórias? O "Também já fui a Pe- 
trópolis” da anedota biográfica e a complicada operação de salva
mento de “ninguém” pelo oficial inglês do conto? Alta taxa de 
prosaísmo — perceptível na referência a local bem próximo e nada 
exótico, neste caso, a um instrumento de trabalho de costureiras 
tomado por uma delas, ou à queda acidental de um objeto qual
quer, no outro. Com isso se desfaz parte do encantamento que 
costumam produzir as narrativas maravilhadas ou misteriosas de 
viagens e da glorificação, por tabela, de seus protagonistas. Que 
parte? A que se acha ligada sobretudo a um andamento-só-em-aven- 
turas, a uma paisagem-só-maravilha, a uma intriga-só-mistério.

Ora, o que não falta em Machado são excursões milagrosas 
como a do poeta Tito ao país das quimeras num conto de 1866; 
diálogos delirantes do narrador com uma Natureza alegorizada 
numa figura imensa, e próxima à do “Diálogo da Natureza e do 
islandés”, de Leopardi, como acontece no delírio das Memórias 
póstumas de Brás Cubas; um conto-capítulo, inventado para “fazer 
parte” da Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, como é o caso 
de “O segredo do bonzo”, de 1882; ou viagens de além-túmulo, 
como a de Brás Cubas pela sua história pessoal ou algumas inquie
tantes semelhanças entre o Quincas Borba cão e seu antigo dono, 
ao menos aos olhos de Rubião. Nem faltam, por outro lado, como 
se sabe, referências constantes a Swift, De Maistre, Sterne, a As 
mil e uma noites, ao capitão Cook, ou mesmo a Alphonse Karr e 
suas viagens “pelo próprio jardim”, por exemplo.

O que indica não serem bem a “ aventura” , a “maravilha” , o 
“mistério” ou a viagem propriamente dita os alvos do desarme



machadiano para o qual se procurou chamar a atenção primeiro via 
historieta biográfica e, em seguida, por meio do conto “Um incên
dio” . Os alvos aí são outros: a quebra da expectativa aventuresca, 
o apequenamento propositado da intriga, a exibição da mediania 
dos personagens.

Não há evidentemente lugar para Peris ou Estácios Correias 
na ficção machadiana sobretudo pós-Brás Cubas. Nem para revela
ções estonteantes ou viradas e viradas da virada na trama. Às quais 
o leitor potencial parecia tão acostumado que o narrador macha
diano, não contente com uma história, como a de “Um incêndio”, 
em que o esvazaimento da trama é a própria trama, noutras oca
siões implica diretamente com o método “sugestão-dúvida-revela- 
ção” por meio do qual se teciam intrigas e reafirmava-se a voz 
todo-poderosa daquele que narrava então.

Um exemplo: a história de possíveis amores proibidos contada 
por acaso a Rubião pelo cocheiro que o leva da casa do Freitas 
moribundo em Quincas Borba. E que alimenta um mar de suspei
tas em torno de um romance entre Sofia e Carlos Maria. E não 
apenas em Rubião. Mas no público dos folhetins publicados, com 
algumas interrupções, entre 15 de junho de 1886 e 15 de setembro 
de 1891 no jornal ilustrado de modas A Estação. O narrador, aliás, 
parece mesmo se divertir em dar corda às suspeitas, deixar crescer 
o ciúme do protagonista e o interesse e a certeza de um adultério 
por parte dos leitores. Para, quando menos se espera, desarmá-los 
não sem ironia, no “ Capítulo cv i”, mantido integralmente na ver
são em livro do Quincas Borba:

[ . . .  ] ou mais propriamente, capítulo em que o leitor, desorien
tado, não pode combinar as tristezas de Sofia com a anedota do 
cocheiro. E pergunta confuso: — Então a entrevista da rua da 
Harmonia, Sofia, Carlos Maria, esse chocalho de rimas sonoras 
e delinqüentes é tudo calúnia? Calúnia do leitor e do Rubião, não 
do pobre cocheiro, que não proferiu nomes, não chegou sequer a 
contar uma anedota verdadeira. É o que terias visto, se lesses com 
pausa.156

O que faz aí, na verdade, o narrador machadiano? Não se 
trata apenas de brincar com a armadilha armada para o leitor e 
Rubião. Trata-se, sim, de pôr o próprio ponto de mira à mostra.



E convidar o leitor, de posse desta informação, ao exercício mais 
freqüente da dúvida diante do narrado, a uma recepção mais aten
ta, crítica. Convite que enformaria, aliás, todo o modo de narrar, 
centrado num único ponto de vista — o de Bentinho — , num livro 
como Dom Casmurro. Para o qual esse episódio da suspeita de 
Rubião parece ter servido, por sinal, de ensaio decisivo.

Mas não é só nesse pôr-se-à-mostra que o narrador machadiano 
se diferencia propositadamente das figuras do historiador, do pai
sagista ou do cronista de costumes. E redefine a idéia mesma de 
viagem que percorre tais figurações tão freqüentes na prosa de fic
ção brasileira do século passado.

Porque mesmo essa autofiguração já é sugerida nos registros 
de impressões, nas descrições de cenas típicas, e anunciada decisi
vamente nesse diálogo constante entre narrador de ficção e cro
nista de costumes, sobretudo na segunda metade do século. Assim 
como o apequenamento propositado do protagonista e quaisquer 
outros personagens, o registro atento de miudezas, ridículos e re
velações do dia-a-dia, também já eram cartas marcadas dos roman
ces enlaçados à crônica. O simples “pôr-se-à-mostra” de um nar
rador-cronista dava o tom, por exemplo, a uma narrativa como a 
das Memórias de um sargento de milícias, ou ao enlace entre epi
sódios corriqueiros, lugares mais que conhecidos, histórias curtas e 
exemplaridade operado, nas suas andanças na rua do Ouvidor, no 
Rio de Janeiro, pelo “passante a pé” de Macedo.

Não é a exibição, então, que distingue o narrador machadiano 
dos demais, nem o apequenamento das ações relatadas recurso ex
clusivo utilizado na sua retomada, com sentido diverso, da viagem. 
Agora não mais roteiro genésico-cartográfico obrigatório, mas pro
cedimento narrativo desestabilizador das “ idéias fixas” que susten
tam o “falso movimento” de narradores-viajantes com pontos de 
mira todo-poderosos, e sempre em guarda quanto a corrosões de 
qualquer tipo. As do tempo — de que se descartava o narrador 
alencarino em painéis históricos singularizados e enquadrados em 
molduras devidamente atemporalizadas. As da charge — a que se 
submetem os personagens de romances como Memórias de um sar
gento de milícias, O garatuja ou A família Agulha, mas de que 
parecem escapar sempre os seus narradores. Ou as da mobilidade



interna do sujeito ou as de uma possível troca de foco — a que 
convidam esses textos com protagonistas em moto-contínuo e an
damento movido a digressões, mas que não chega a se efetivar nem 
mesmo em meio ao jogo de interrupções e suspensões que constrói 
A família Agulha.

O oposto se daria na ficção machadiana. Aí, ao lado do desar
me propositado das “idéias fixas” (a natureza, o olhar de “eterno 
Adão”, o álbum de tipos, o leitor-aprendiz, a origem) que susten
tam o ponto de mira nessa primeira figuração de narrador ficcional, 
há imersão igualmente sistemática do seu narrador nesses solventes 
de que tentara escapar, com truques diversos, a prosa romanesca 
brasileira da segunda metade do século xix: o tempo, o ridículo, 
a mobilidade interna.

QUE BANQUETE É ESTE EM  QUE 
O CONVIDADO Ê QUE Ê COMIDO?

Quem observa a variedade da paisagem, o passado, as miu
dezas do dia-a-dia na prosa de ficção brasileira do século passado? 
Um sujeito narrativo que viaja, mas não perde a pose, nem roteiros 
que já se sabem de cor ou o ponto de mira fixo. Exceção gritante: 
a do narrador de A família Agulha, por exemplo, que se desdiz, 
hesita, interrompe um ou outro assunto, suspende definitivamente 
histórias. Sucedem-se os rompantes de Anastácio e o narrador pa
rece se deixar levar por eles em grande parte de um romance que 
se assemelha, ele também, a uma sucessão de rompantes humorís
ticos. Mas nos quais a própria etiqueta “humorísticos”, assim como 
uma ou outra digressão moralizante, servem de amarras a essa 
mobilidade ensaiada pelo narrador dos folhetins.

E, fora os folhetins de Luís Guimarães Júnior, é claro que 
essa pose é bastante tensionada na prosa da segunda metade do 
século xix. Lembre-se, nesse sentido, a definição do tempo como 
algo que se consome sem reposição possível em As minas de prata, 
de Alencar, ou a proximidade ao cotidiano, o registro do que passa 
rápido, as digressões no lugar de viagens literais dos narradores- 
cronistas. A corrosão mora ao lado da dicção de cronista. Assim



como o tempo parece correr na direção dos painéis romanescos do 
narrador-historiador. O que funciona como barreira? Pelo que se 
viu, a atemporalização de momentos históricos e paisagens singula
res ou a exposição de exemplaridades, impressões pessoais, intrans
feríveis, e de uma subjetividade coesa que faz a crônica e tenta fugir 
aos solventes. Diálogos com o tempo, com o prosaico e alguma 
cota cotidiana de ridículo, assim como duplicatas irônico-afetivas 
do narrador, como é o caso do Meyer de Inocência, delineiam, 
mas deixam a meio caminho os desarmes. E são exatamente eles 
que permitem ao narrador machadiano mudança decisiva de fi
guração.

Em vez de se incorporar familiarmente à série de mapas pri
meiro imensos, com delimitação territorial nacional, depois meno
res, regionais, citadinos, ou de extensão variável, mas cheios de 
marcos históricos, pitorescos ou subjetivos perceptíveis — é como 
se a narrativa de ficção m achadiana, num a cartografia cruel, fixasse 
as lacunas, os traços críticos da sucessão de mapas e, em vôo ra
sante sobre a série, descolando seus pontos de apoio, tivesse de 
movimentar e pôr à prova — e não apenas à mostra — seu nar
rador e sua capacidade de desarme frente a essas cartas, roteiros 
de origens e paisagens-só-natureza, alguns já em ruínas, mas ainda 
de pé, como no fragmento de história incluído em O fazedor.

Seria o caso de observar então esse narrador diante de algumas 
“idéias fixas” e seus recursos de desarme. A primeira delas, a 
natureza.

É mais que conhecida a crítica de Machado à ostentação da 
cor local e do espetáculo da natureza como forma única de se atri
buir “espírito nacional” às obras. Quando, ao contrário, segundo 
explica em “ Instinto da nacionalidade”, publicado em Novo Mundo 
em 24 de março de 1873, o que tomaria um escritor “homem do 
seu tempo e do seu país” seria “certo sentimento íntimo” .157 Não 
é de estranhar, nesse sentido, sua irritação contra Sarah Bernhardt 
quando a vê referir-se ao Brasil como “ce pays féerique”. “O meu 
sentimento nativista, ou como quer que lhe chamem”, diria o cro
nista no folhetim de 20 de agosto de 1893 de A Semana, “sempre 
se doeu desta adoração da natureza.” 158 E aproveitaria para acres
centar ao caso da atriz a história de um outro viajante estrangeiro,



que teria levado ao morro do Castelo para conhecer a igreja e seus 
altares:

Sei que não são ruínas de Atenas; mas cada um mostra o que 
possui. O viajante entrou, deu uma volta, saiu e foi postar-se junto 
à muralha, fitando o mar, o céu e as montanhas, e, ao cabo de 
cinco minutos: “Que natureza que vocês têm!” [ . . . ]  A admiração 
do nosso hóspede excluía qualquer idéia da ação humana. Não 
me perguntou pela fundação das fortalezas, nem pelos nomes dos 
navios que estavam ancorados. Foi só a natureza.155

Nem a exigência de cor local nos romances, nem as “cenas 
de natureza” colecionadas por visitantes estrangeiros parecem co- 
movê-lo muito. Pelo contrário. Tanto a definição do país como 
paisagem-só-natureza, quanto as “visões paradisíacas” de viajantes 
irritam-no particularmente. E não o obrigam em absoluto a incluir 
viagens rápidas ou descrições de lugares pitorescos para “abrasilei
rar” a própria escrita romanesca. Sobre isso, escreveria a Magalhães 
de Azeredo:

Quanto aos quadros naturais raro achará nos meus livros. Não é, 
relativamente a estes, que eu não receba a impressão estética que 
eles dão, é a minha preocupação exclusiva do homem que toma 
todo o papel nos meus escritos.160

Entre o sujeito que a observa e a paisagem, o que se destaca, 
do ponto de vista daquele que descreve a cena de contemplação, 
na ficção machadiana, costuma ser, então, o “sentimento íntimo”, 
a “impressão” do observador. Lembrem-se, nesse sentido, duas ex
celentes “cenas de vistas”, ligadas “organicamente” ao resto da 
narrativa, ambas envolvendo o Rubião de Quincas Borba. Numa 
delas, a que abre a versão em livro do romance e que nos folhetins 
de A Estação só apareceria no vigésimo capítulo, está o protago
nista de frente para a praia de Botafogo e “olha para si, para a 
casa, para as chinelas [ . . . ] ,  para o jardim da frente, para a en
seada, para a montanha e para o céu, e tudo, desde as chinelas 
até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade” .161 Olhar 
de proprietário recente, no entanto. Como se veria a seguir pelo 
misto de desconforto e satisfação com que se movimenta pela pró
pria casa, arranjada segundo o “bom tom” e não propriamente o 
gosto do morador.



Desconforto que se acentuaría no desenrolar da narrativa e 
daria o tom a outra descrição de paisagem no capítulo xc dos 
folhetins (capítulo l x x x v i  do livro). Desta vez, trata-se do passeio 
a pé de Rubião pela Saúde, pela Gamboa e pelo Saco do Alferes. 
Vê praias e ilhas, casas e canoas à beira d’água, meninos pobres 
brincando na terra, ladeiras, becos, construções antigas “lembrando 
construções do interior”. E, em vez de sensação de propriedade, 
“tudo isso lhe dava uma sensação de nostalgia”.1“ Ou, nas pala
vras do narrador: “era pura e simplesmente a nostalgia do farrapo, 
da vida escassa, acalcanhada e sem vexames; era, nos próprios 
termos, a visão da liberdade perdida”.163 Nesse caso, a caminhada, 
se permite a descrição de trecho da cidade até então ausente do 
romance, funciona bem mais como indicadora do deslocamento de 
Rubião na sua vida próspera, na casa em Botafogo, do que como 
exercício de paisagismo ou crônica de costumes. E o olhar-de-nos- 
talgia para a paisagem, em vez de apenas trazer de volta lembran
ças de outras casas, de outro tempo, pelo contrário, acentua a cer
teza de sua perda irremediável e do desenraizamento de Rubião na 
corte.

Nada que lembre o olhar-de-cientista para paisagens e espé
cimes a etiquetar, como o dos viajantes naturalistas em expedições 
de estudo pelo país — aliás, ironizados diretamente, mas com afeto 
indisfarçável, na figura do barão Segismundo de Kernoberg da peça 
Lição de Botânica, de Machado. Nada que se aproxime, tampouco, 
do jeito de “eterno Adão” de viajantes e escritores locais que, 
diante de paisagem que crêem só-natureza ou costumes e figuras 
visualizados como pitorescamente naives, intemporais, passam a 
colecioná-los e descrevê-los. Sem maior reflexão, como tábula rasa 
a que se colam de imediato etiquetas classificatórias e descrições. 
Olhar de eterno Adão que mereceria um capítulo crítico especial 
na primeira versão de Quincas Borba e que teria por mote o desin
teresse do narrador em “dar nome” a alguém referido anteriormen
te como “presidente” :

Não tem nome, é certo, mas é porque não o achei na lista das 
pessoas deste livro, que é um livro exato. Podia pôr-lhe um, à 
escolha; seria repetir o ato do pai Adão, a quem o Senhor levou



os animais todos, para que os nomeasse à vontade. Nem aqui se 
trata de animais nem eu imitaria, por mim mesmo, as ações do 
primeiro homem bíblico. Não gosto de Adão; é um simplório.164

O que significa em geral esse olhar-de-Adão? A pressuposição 
de que as paisagens, gentes e coisas do mundo estariam como que 
vazias de sentido, à espera de quem as definisse. De sujeito todo
poderoso que, com rede classificatória prévia e olhar armado, cra
vasse marcos, desse as cartas. Aliás, é a isso que se recusa expli
citamente o narrador de Quincas Borba. A dar os nomes, as cartas 
— “Não procureis esse rio em cartas geográficas”,165 avisa a certa 
altura — , as explicações detalhadas e conclusivas — “nem eu estou 
agora para explicar, senão para narrar”.166 Nem cartógrafo, nem 
instrutor, nem paisagista, nem Adão. É meio à maneira do “capí
tulo das negativas” que se adivinha o perfil do narrador macha- 
diano.

E também não parece divertir-se muito com o de caricaturista 
ou de retratista. Ou com as galerias de tipos. Chegando mesmo a 
implicar diretamente com o leitor quanto ao seu desejo de descri
ções, retratos acabados, perfis definidos para quaisquer personagens 
desde sua primeira aparição. Neste caso, depois de chamar a aten
ção para os modos “expansivos e francos” do Freitas, foge à des
crição detalhada em corpo inteiro ou à caricatura imediata de 
Carlos Maria e comenta:

“Expansivos e francos!” Imaginai o avesso disso, e tereis Carlos 
Maria; mas é que a preguiça do leitor lhe não consente; ela quer 
que se lhe ponha aqui no papel a cara do homem, toda a cara, 
a pessoa inteira, e não há fugir-lhe.

De mim digo que sou totalmente outro: arrenego de um autor 
que me diz tudo, que me não deixa colaborar no livro, com a 
minha própria imaginação. A melhor página não é só a que se relê, 
é também a que a gente completa de si para si.167

Mais uma vez a recusa da máscara de retratista ou chargista  
é também rejeição de um papel demasiado estático para o leitor. 
Instrutor, cartógrafo, paisagista, retratista: tais funções estão todas 
ligadas ao mapeamento exemplar ou territorial do país e a um 
compromisso de “exibi-lo” depois e ilustrar um leitor posto em 
sossego em redes e varandas. Sugerindo ao leitor que se mova —



“Eia, faze esforço, leitor amado” — ,m o narrador machadiano 
recusa atividades paradidáticas e obsessões ilustradas e amplia seus 
roteiros possíveis, sua própria mobilidade. Assim como a de seus 
personagens, que se recusa a etiquetar previamente e separar em 
tipos de fácil classificação. É o que se passa, por exemplo, com o 
Rubião.

Não é difícil aproximar o protagonista de Quincas Borba da 
bilontragem meio ingênua do Leonardo das Memórias de um sar
gento de milícias, do Anastácio de A família Agulha, do Ivo de 
O garatuja, e do jeito simplório, mas suficientemente finório para 
esconder a luneta quando lhe dá para isso, do Simplicio de A lu
neta mágica. Aliás, o narrador da primeira versão do romance chega 
a traçar rapidamente sua história pessoal anterior ao recebimento 
da herança de Quincas Borba, que, de fato, lembra bastante a dos 
demais protagonistas desses romances com dicção de crônica, dese
nho caricatural de personagens e enredo, ora ligado ao moto-con- 
tínuo desses “bilontras simplórios”, ora às impressões sobre os 
costumes e paisagens locais do cronista.

O que diz em 1886 o narrador de Quincas Borba sobre a vida 
de Rubião? Como na versão em livro, lembra que, antes da heran
ça, ao se aproximar de Quincas Borba, trabalhava como professor. 
Mas acrescenta que “era um desenganado da política” 169 e que, 
antes de ser professor, metera-se em três empresas todas elas fra
cassadas. E “não podendo ser nada, destinou-se ao ensino, para 
comer alguma cousa, e morrer em alguma parte”.170 Cavações, aca
sos e fracassos que bem lembram os altos e baixos de Leonardo e 
Anastácio Agulha.

Mas, ao contrário do pacto de empatia que parece reger o 
modo de olhar para os seus protagonistas — caricaturais, mas sim
páticos — do narrador desses romances próximos à crônica, no 
caso da ficção machadiana a relação entre narrador e personagem 
seria bem outra. Nem de tipificação, nem de mera utilização de 
suas andanças como motes para rápidas crônicas de costumes, nem 
de piedoso diagnóstico de sandice. Porque, se o narrador macha
diano se afasta do perfil do cronista de costumes ou do paisagista, 
distancia-se igualmente do olhar-de-médico, dos romances-casos-clí- 
nicos que dominariam a literatura brasileira nos anos 80-90 do
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século passado. Já aí com uma definição não mais “cartográfica” 
do país, mas sim “organológica” . E com o privilégio do “exame 
médico”, do diagnóstico, sobre as viagens e roteiros, da estética 
naturalista e de uma linguagem medicalizada sobre a dicção da crô
nica, as charges e os exercícios paisagísticos. Não é, evidentemente, 
em prol da figura do clínico que o narrador machadiano descarta 
olhares excessivamente simpáticos ou piedosos para Rubião.

O descarte da “ simpatia” incondicional — apesar de suposta 
a constante e fatal credulidade de Rubião — levaria à maliciosa 
demonstração de seus cuidados interesseiros com o Quincas Borba 
cão e o filósofo, de seu arrependimento imediato ao deixar dinheiro 
demais com a mãe do agonizante Freitas, de seus cálculos, senti
mentos de proprietário e sonhos políticos. E seria de molde a pro
vocar, como destacou Augusto Meyer em “Relendo”, “uma disso
ciação no interesse do leitor, de maneira que ficamos repartidos 
entre a perversidade do autor e a ingenuidade de Rubião”.171 Dis
sociação ampliada, porém, se pensamos que a “ingenuidade” de 
Rubião abrigaria uma boa dose de calculismo e que a “perversi
dade” do narrador estaria voltada bem mais para as expectativas 
de seu leitor que para o desequilíbrio entre cálculo, credulidade e 
loucura na figura do personagem. É ao leitor que sugere movimen
tar-se, completar descrições indefinidas, duvidar às vezes do nar
rado. E é dele o perfil crudelíssimo sugerido pelo narrador no final 
do romance, depois de relatadas as mortes de Rubião e do cachorro 
Quincas Borba: “Eia! chora os dous recentes mortos, se tens lá
grimas. Se só tens riso, ri-te. Ê a mesma cousa” .172

O próprio convite do narrador à escolha entre recepção melo
dramática e humorística, parece petrificar de imediato ambas as 
opções, dadas por ele mesmo como únicas possíveis. “É a mesma 
cousa” : o travo amargo com que se fala das duas mortes, que pas
sam meio em branco em Barbacena, talvez diga respeito em parte 
às reações —  tantas lágrimas, tanto riso — esperáveis de um leitor 
amante de melodramas ou de quadros caricaturais “reconhecíveis” 
de costumes. E em parte tolhe sorrisos de cumplicidade ou lágrimas 
piedosas. “É a mesma cousa” : e com isso se corroem leituras mais 
ou menos simpáticas. Sugerindo-se reação não listada diretamente: 
a (auto-)reflexão. Um implicante “pensa-te” em que se pousam os



olhos, em meio aos muitos figurinos e descrições de trajes que 
enchem as páginas de A Estação, e que logo vão atraí-los certa
mente noutra direção.

Desarme igualmente impiedoso de lágrimas potenciais, e so
bretudo da obsessão pelas origens, se faria, sem muito alarde, meio 
de passagem, numa crônica machadiana de 16 de junho de 1895 
de A Semana. Nela, aproveitando-se de notícia vinda do sul do 
país, o cronista inventa, a seu modo, a história do menino de dois 
anos que, abandonado pelos pais numa estrebaria, acabaria mor
rendo três dias depois de fome, sede e de numerosas bicadas de 
galinhas. Na versão machadiana, que já começa, à maneira de 
Swift, falando com certo humor do “mau quarto de hora de três 
dias” que deveria ter passado o menino Abílio na estrebaria, e 
salientando sua resistência física — “Se chegasse a homem, dava 
um lutador resistente; mas a prova de que não iria até lá, é que 
morreu” —,173 substituem-se as lamúrias dos cronistas piedosos e 
indignados da corte pela descrição detalhada, “cruel”, a seco, mas 
ironicamente às avessas, da miséria e dos sofrimentos da criança.

“Caso diminuto”, “simples notícia de gazetilha” , vai dizendo 
o cronista. E explica o seu interesse pela história apenas como 
demonstração de teorias de Schopenhauer sobre “as causas trans
cendentes do amor” . Teorias que, segundo a perspectiva humorística 
“cruel” de Machado, fariam do próprio Abílio o único responsável 
pelo seu nascimento. E exatamente daqueles pais que o abandona
riam na estrebaria e não de outros. Imaginando, então, a agonia 
do menino, já com pedaços de carne mariscados ou arrancados 
pelas galinhas, o cronista atribui a ele possível reflexão, meio me
tafísica, meio realista, sobre a própria origem e o sentido de sua 
curtíssima existência:

Quem mandou aqueles dous casarem-se para me trazerem a este 
mundo? Estava tão sossegado, tão fora dele, que bem podiam 
fazer-me o pequeno favor de me deixarem lá. Que mal lhes fiz eu 
antes, se não era nascido? Que banquete é este em que o convi
dado é que é comido? 174

A resposta viria de curioso interlocutor, o próprio Schope
nhauer, que culpa o menino devorado e ainda sugere que “apro-



veite o tempo que sobrar das galinhas” para ler o trecho de sua 
obra em que se explicariam tais coisas “pelo miúdo”. Mas a última 
fala o cronista deixa ao menino miserável, para quem, entre duas 
bicadas, de pouco adiantam explicações “metafísicas” ou exempla
res, roteiros genésicos ou coisas do género:

— Será verdade o que dizes, Artur; mas é também verdade que, 
antes de cá vir, não me doía nada, e se eu soubesse que teña de 
acabar assim, às mãos dos meus próprios autores, não teria vindo 
cá. Ui! A i!175

Não é só de uma miséria-sem-lágrimas-piedosas que se fala na 
crônica. Ou de descartáveis histórias e explicações genésicas, dadas 
as circunstâncias. Ou de uma mutuamente cruel aproximação entre 
indagação filosófica e notícia de gazetilha. Dando voz e perfil de 
personagem ao menino que fala, enquanto agoniza, Machado apro
veita, ainda, para tematizar, sem volteio algum, a ligação entre a 
crônica e seu registro do tempo que vai passando, miúdo, dia-a-dia, 
quase sem que se perceba. Mas, tomando-se por narrador, por al
guns momentos, um sujeito-que-agoniza, essa ligação se estreita 
extraordinariamente. E o tempo, que um d. Diogo de Mariz, pot 
exemplo, procurava driblar com paisagens históricas, tais quais as 
de sua juventude, em As minas de prata, parece sair do fundo do 
quadro, neste pequeno texto de Machado de Assis, e mostrar-se 
— por mais que dele fujam, com universalizações e exemplarida- 
des, alguns narradores-cronistas — como parceiro indescartável, e 
sabidamente corrosivo, do exercício da crônica. E do narrador ma- 
chadiano em especial.

AO REDOR DE SI MESMO

É, pois, nas páginas da Revista Brasileira, de A Semana, de 
A Estação, em meio a figurinos de modas, charadas e notícias di
versas, paisagem impressa semelhante àquela em que se formara 
nos anos 30-40 do século x ix  o narrador-viajante da prosa de ficção 
brasileira, que se assiste, nos anos 80, à discreta corrosão dessa sua 
figuração inicial.



Do ponto de vista do panorama literário da época, a dicção 
dominante é agora a do médico, que trata simultaneamente de 
casos individuais de histeria e do “organismo nacional”. Mas quem, 
em diálogo com esse primeiro narrador-viajante que serve de so
leira à prática novelesca no país, substitui cartas geográficas, ro
teiros genésicos, descrições de costumes e paisagens atemporaliza- 
dos, além de tentativas de homogeneizar, graças a um ponto de 
mira fixo os materiais diversos de que se compunha a prosa, por 
mergulhos decisivos num tempo-corrosão, no ridículo, na mobili
dade auto-reflexiva do sujeito-que-relata, é o narrador machadiano. 
É ele quem parece prefigurar viagens críticas — e às vezes cal
culadamente exibidas, ridículas — ao redor de si mesmo para o 
narrador. E dos materiais de que se compõe — entre eles o próprio 
relato de viagem — para a prosa de ficção.

O “não-estar de todo”, em vez de algo que se tenta resolver 
com repetidas viagens em direção às origens, às “fontes” da nacio
nalidade e mapeamentos obrigatórios, converte-se, assim, em modo 
particularmente trabalhado de composição. Em “volubilidade” ca
racterística do narrador machadiano, para a qual tem chamado a 
atenção Roberto Schwarz nas suas análises de Memórias póstumas 
de Brás Cubas e Quincas Borba.

Quanto ao Quincas Borba, enfatizando o vaivém entre “a ane
dota local e sua retomada reflexiva, no plano do universal”,176 que, 
como acontece na história do menino Abílio jogado às galinhas e 
posto em diálogo com Schopenhauer, formariam “uma dupla de 
comédia”, em processo de mútua desqualificação constante, refor
çando propositadamente certa “ impressão” de arbitrariedade e fu
tilidade já trabalhada — só que em volteios ainda mais numerosos 
— no romance anterior. Nas Memórias póstumas de Brás Cubas, 
publicadas em pedaços na Revista Brasileira em 1880 e em livro 
em 1881. Quanto a este livro, Schwarz, depois de salientar a im
portância do “capricho” do narrador para a determinação da "mes
cla de estilos”, dos rumos erráticos do enredo, do andamento — 
às vezes vertiginoso, às vezes lentíssimo — da narrativa, registra 
a “mudança de opinião, estilo ou assunto quase a cada frase” ,177 a 
volubilidade, portanto, como “princípio formal do romance” e ex



pressão cômico-literária do arbítrio que regeria, entre chicotes e 
favores, a vida social brasileira.

Nem aventura, nem expedição científica, nem regresso à ori
gem, a viagem do narrador machadiano é ao redor de si mesmo, 
das dicções narrativas, dos casos diminutos e posições ideológicas 
do seu tempo. O seu relato, em Memórias póstumas de Brás Cubas, 
por exemplo, se faz literalmente “enquanto os vermes lhe roem as 
carnes”. E se contam, irreversíveis, as horas que passam: Outra de 
menos. . .  Outra de menos. . .  Outra de menos. . .  E enquanto a 
explicitação do amor à nomeada como verdadeira causa mortis de 
Brás Cubas — já que a obsessão pelo emplasto que o faria famoso 
leva-o a descuidar-se de uma pneumonia — vai marcando, desde o 
início, a sua figura de indescartável ridículo. E, se o ridículo trava 
“leituras piedosas”, os vermes, como as bicadas de galinha no 
Abílio da crônica de A Semana, barram igualmente risos cúmpli
ces. E, piparote a mais, é também ao redor do leitor que viajam 
os narradores machadianos. De seu gosto por histórias de aventu
ras, “uma narração direta e nutrida”,178 cenários exóticos, “estilo 
regular e fluente”, muitas lágrimas, cor local, sustos, álbuns pito
rescos e coisas assim, também expostas ao tempo e postas às vezes 
cruelmente em exibição ao correr da pena e dos olhos pelas páginas 
das revistas ilustradas e folhas fluminenses.

Paisagem impressa — ela também submetida a mudanças cons
tantes — que contribui decisivamente179 e assiste à formação e às 
recomposições dos narradores-viajantes, assim como à figuração, 
em sintonia com o seu desarme, do narrador em viagem (auto-)re- 
flexiva dos romances machadianos da segunda fase. Outra figuração 
que, no entanto, não livra este n a rrad o r do  d iálogo com  o v ia jan te , 
nem que seja para, numa primeira versão de um relato romanesco, 
ajudá-lo a delinear personagens e situações e, logo a seguir, no texto 
definitivo, apagarem-se-lhe os rastros.

É o que acontece em Quincas Borba. Aí, nos folhetins de 
A Estação, por diversas vezes figura-se Rubião como um viajante. 
A certa altura como um Gulliver, preso pelos próprios cabelos pelos 
liliputianos. Às vezes, analogia mais prosaica, como um morador 
de hospedaria, sempre de passagem, um dia num museu, outro visi
tando ruínas, semana após semana trocando de cidade e conhecidos.



Às vezes imaginando outros países, uma Atlântida qualquer, mun
dos misteriosos. Às vezes, por meio das correspondências estran
geiras publicadas nos jornais, criando à sua volta um cenário euro
peu meio fantástico, meio colado ao noticiário. Dessas referências, 
poucas sobram no volume de 1891. Gulliver e o morador de hos
pedaria, por exemplo, desaparecem completamente.

Como desaparece também por inteiro uma referência a Goethe 
e à sua idéia de que “há muito que contar depois de uma viagem”.180 
Mas, nesse caso, já no folhetim de A Estação, o narrador macha- 
diano sugeria a razão: “muito contaria o nosso amigo se pudesse 
coligir todas as reminiscências”.1*1 Estas lhe teriam vindo em tal 
turbilhão e tão rápido que Rubião não conseguira fixar “um só 
perfil, uma única cena”182 na sua viagem imaginária de um lado a 
outro do cômodo. Cabe-lhe, pois, em parte, a máscara do viajante, 
mas não a de “sujeito” de relatos. Suas “odisséias minúsculas” 183 
correm  para a pena, pouco complacente com impressões e aventu
ras, do narrador machadiano. Este dissolveria o turbilhão e a sub
jetividade descentrada de Rubião no perpetuum mobile em que trans
forma o seu modo de narrar. E aí sim, o narrador machadiano 
segue à risca a observação de Goethe. A “figura” mesma da sua 
narrativa é a viagem. Viagem contínua, relato vertiginoso, em que 
identifica e desarma rápida e cuidadosamente os próprios passos, 
transições e figurações.



“ SIGA MEUS PÉS, DESFAZENDO 
MEUS PASSOS”

Quantos passos? Até aqui fundamentalmente três. O primeiro 
deles em direção ao momento de constituição de um narrador de 
ficção na prosa brasileira das décadas de 30 e 40 do século XIX. 
A paisagem: a das folhas recreativas e seções de “Variedades” em 
que, ao lado de charadas, anedotas e histórias exemplares, estam
pas de animais e monumentos, pequenas biografias e relatos de 
viagem, se ensaiam crônicas, estudos morais e novelas históricas 
com pano de fundo local. Segundo movimento: figurado um nar- 
rador-viajante, assiste-se às suas recomposições histórico-regionais, 
aos seus diálogos com o tempo que passa rápido, corrói, e as miu
dezas e os ridículos do dia-a-dia.

O segundo passo? Observar sua figuração não apenas como 
cartógrafo ou paisagista, mas como historiador e cronista de cos
tumes. E uma escrita que se deixa marcar, de um lado, pela das 
histórias nacionais e dos tratados descritivos do país, e, de outro, 
pelo traço trocista dos caricaturistas que invadem as páginas das 
revistas ilustradas brasileiras sobretudo nos anos 60 e 70 do século 
passado.

Ainda outro. No sentido da corrosão dessa primeira figuração 
que, recomposta e desdobrada em diversas direções, deu as cartas 
de orientação e armou o olhar do narrador de ficção da prosa bra
sileira também em boa parte da segunda metade do século. Cor
rosão cuidadosamente trabalhada na ficção machadiana, em que a 
viagem, em vez de meta, coleção de paisagens e tipos, passa a



enformar a própria narrativa e os descentramentos e volteios im
placáveis e auto-reflexivos de seu narrador. Eles também submeti
dos a observação implacável algumas décadas mais tarde pela ficção 
dos anos 20-30 deste século. Um observador, um interlocutor em 
especial para Machado: o narrador das Memórias sentimentais de 
João Miramar, de Oswald de Andrade. Uma caricatura: o Machado 
Penumbra que assina o prefácio ao livro de Miramar. Mas não se 
salta aqui para a prosa modernista. O último passo é mesmo a 
figuração do narrador machadiano.

Três passos que se sintetizam ou desfazem agora — como 
sugere o trecho1 de um dos poemas de O rei menos o reino, de 
Augusto de Campos, citado como título deste "ponto final” — no 
contraste entre dois contos, dois narradores semelhantes, mas diver
sos, e pertencentes a tempos igualmente diversos.

Dois contos com narradores que contam histórias de viagens 
alheias. Ambos se dizem maus contadores de casos. O oposto dos 
que os relataram, homens cheios de histórias, de “alma” e habili
dade para narrá-las. O primeiro deles, “A freira”, publicado em 
O Cronista de 22 de março de 1837, de Josino do Nascimento Silva, 
diz bem do diálogo estreito entre relato de viagem e exercício fic
cional em que se formaria esse primeiro narrador, com perfil de 
viajante, para a prosa brasileira. O segundo, “Um incêndio” , pu
blicado no Almanaque Brasileiro Gamier, em 1906, de Machado 
de Assis, se mantém o diálogo entre um sujeito que se diz desinte
ressante e uma história de viagem contada por um outro, inclui um 
terceiro interlocutor: o amigo Abel que teria, ele sim, ouvido o 
caso do próprio oficial inglês que o vivera em Montevidéu e con
tado tudo ao narrador. Mediador, aventuras que dão em nada, ges
tos heróicos desnecessários que indicam uma certa perda de aura 
das histórias de viagem e chamam a atenção para o fato de essa 
primeira figuração do narrador como duplo necessário do autor de 
relatos se achar, nesse momento, meio sem lugar.

Não é gratuito que o narrador machadiano não dialogue dire
tamente com o viajante, mas com alguém que teria conversado com 
um há algum tempo. £ um pouco o que acontece na prosa de ficção 
brasileira da segunda metade do século xix. Figurado, nos anos 
30-40, um narrador de ficção ao pé de relatos de viagens várias e



expedições científicas pelo país, passaria por recomposições, assu
mindo figurações diversas. Cartógrafo, paisagista, historiador, cro
nista de costumes: variedade de perfis, ponto de mira prefixado, 
roteiros genésicos ou geográficos em repetida sucessão. Figurações 
diversas que, à maneira do Abel de “ Um incêndio”, funcionam 
como mediadoras entre o narrador auto-reflexivo, e em constante 
descentramento (de dicções, posições ideológicas, opiniões), de Ma
chado e a sua primeira figuração, na literatura brasileira, colada 
ao sujeito dos relatos de viagem, e que tem o seu começo histórico 
nos decênios de 30 e 40 do século passado.

Em “A freira” não há mediações e a admiração do narrador 
pelo amigo viajante é evidente. “Que viagem fez ele, que países 
viu, ninguém o sabe”, salienta, “o certo é que ele fala da Europa 
da mesma maneira por que fala da Ásia, África, América e Oceâ- 
nia, como homem que viu tudo, que tudo observou como filósofo.” 2 
E as visitas ao amigo são descritas quase como aulas por esse nar
rador-aprendiz: “Não se conversa com este homem sem que se 
aprenda alguma coisa” .3 Sem muitos disfarces, é do próprio reper
tório e modo-de-narrar, e sua configuração sobretudo via conversa 
a dois entre prosa de ficção e literatura de viagem, que parece falar 
Josino do Nascimento Silva.

Contraste evidente: é a três o diálogo entre narrador e via
jante em “O incêndio” . A narração da história primeiro é de “B.”, 
o oficial de perna quebrada, depois de Abel e só depois do sujeito 
que narra no conto e avisa logo: “Não lhe acharás o pico, a alma 
própria que este Abel põe a tudo o que exprime, seja uma idéia 
dele, seja, como no caso, uma história de outro”.4 Não é só, pois, 
do sujeito aventureiro e cheio de histórias pitorescas que se afasta 
aí o narrador machadiano. Mas também de seu antecessor na nar
ração do caso: Abel. E, parecendo elogiá-lo rasgadamente, com o 
desenrolar da aventura, que dá em nada, e da história do salva
mento de “ninguém”, a “alma”, o “pico”, os excessos expressivos 
do amigo se tomam meio dispensáveis. E tanto o “aventureiro” 
quanto a “ retórica” narrativa de Abel ficam subitamente em xeque. 
Tanto o sujeito-viajante, quanto esse seu habilidoso desdobramento 
local —  o amigo Abel — viram alvo. Mas alvos com os quais 
esbarra inevitavelmente esse outro narrador — cuja escrita, cujo



“narrar” é que assume um perpetuum mobile — , trabalhado por 
Machado de Assis.

Esbarra. E aponta para os muitos “ Bs.” e “Abéis”, para os 
viajantes e mediadores, sujeitos-em-trânsito e narradores-aprendizes, 
viagens e falsos movimentos com que se forma, na prosa literária 
brasileira do século xix, o narrador de ficção. E para o vaivém 
(auto-)reflexivo que parece marcar um outro movimento: o de uma 
escrita ensaística que, ao esboçar este narrador-viajante, acaba suge
rindo, viagem dentro da viagem, a sua própria figuração.
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p. 493. Referência à cena em que Justus Johann Kaspar Buddenbrook, o 
Hanno, observando a árvore genealógica de sua família, traça uma linha 
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(Excertos), in Caminhos do pensamento crítico, org. Afrânio Coutinho, 
v. I, p. 81.

(11) Antonio Candido, “Letras e idéias no Brasil colonial”, in His
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o qual destaca aí outros meios de propaganda de emigração nos anos 20 
nas regiões sulinas da Alemanha e na Renânia. Como a divulgação de 
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viveria “às mil maravilhas como príncipes e condes da Alemanha” e ga
nharia 800 florins por ano (cf. p. 46).
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cebido, de passagem, por um visitante estrangeiro. Mais adiante, no entanto, 
se trabalhará esse “desconcerto” e a “sensação de não estar de todo” expe
rimentados pelos escritores locais e como traços incorporados ao narrador 
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(34) Consultar, sobre Martins Pena, Na tapera de Santa Cruz, de 
Vilma Areas. E, quanto às comédias aqui mencionadas, a edição crítica de 
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etc., etc. por uma sociedade de literatos. Rio de Janeiro, Typographia de 
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em La formación de las leyendas, de 1910: “A transmissão dos contos e 
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em especial os comerciantes entravam em contato direto com as popula
ções [ . . . ] ” (cf. p. 260-2).

(15) O Beija-Flor, n.° 4.
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(50) Pereira da Silva, “Viagem pela Alemanha em 1837”, in Varie

dades literárias, p. 4.
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província do Maranhão desde 1839 até 1840”, de Gonçalves de Magalhães, 
in Novos Estudos Cebrap, n.° 23: “Gonçalves de Magalhães e Gonçalves 
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Romantismo alemão”, “escapa aos cânones literários habituais”. Creio que 
falta ao escritor, entre outras coisas, o Witz necessário para quebrar câ
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de Andrade, v. 46, n.° 1-4. Ver, também, “Origens e evolução do conto", de Barbosa 
Lima Sobrinho, introdução a Os precursores do conto no Brasil, e. ainda, “Catálogo 
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(78) Robert Walsh, op. cit., v. 2, p. 54.
(79) Spix & Martius, Viagem pelo Brasil, v. 1, p. 55.
(80) Suzannet, op. cit., p. 45-6.
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não podes sabê-lo, mas ouve-me [ . . . ] ” (cf. A  Massambu, p. 34).

(102) M aria G raham , op. cit., p. 341.
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Português de Leitura. Comenta, a respeito, Jean-Michel Massa em A juven
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(134) Alphonse de Lamartine, “Le lac de B . . . ”, in Méditations, 
p. 75. Sobre o poeta, ver o belo ensaio de Georges Poulet, “Lamartine”, 
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(149) Míriam Moreira Leite, “A documentação da literatura de via

gem”, in A condição feminina no Rio de Janeiro, século X IX : antologia 
de textos de viajantes estrangeiros, p. 25.
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1786 de seu livro de viagens (Cf. Italian journey, p. 29 e ss.). Sobre o 
fascínio dos viajantes pelas montanhas, em particular sobre a compreensão 
do objeto natural como acontecimento dinâmico, leia-se El ajedrez de 
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a diluição gradual dos traços de nacionalidades adventícias numa “nova 
e grande nacionalidade brasileira", conforme prefigura Alencar (cf. Ficção 
completa e outros escritos, v. l  P- 491-8).

(67) Silviano Santiago, “Liderança e hierarquia em Alencar”, in Vale 
quanto pesa, p. 114.

(68) José de Alencar, As minas de prata, in Ficção completa e ou
tros escritos, v. ii, p. 736.

(69) José de Alencar, O Guarani, in Ficção completa e-outros escri
tos, p. 254-5.

(70) José de Alencar, A s minas de prata, in Ficção completa e outros 
escritos, p. 864-5.

(71) Idem, ibidem, p. 865.
(72) Alfredo Bosi, “Imagens do Romantismo no Brasil”, in O Ro

mantismo, p. 243.
(73) José de Alencar, O Guarani, in Ficção completa e outros escri

tos, p. 130.
(74) José de Alencar, As minas de prata, in Ficção completa e ou

tros escritos, p. 714.
(75) Virginia Woolf, Orlando, p. 168. Mas foi a leitura do ensaio 

de Benedito Nunes, O tempo na narrativa — importante para a redação 
deste capítulo —, que fez relembrar esta passagem de Orlando. Passagem 
referida por Benedito Nunes neste ensaio por duas vezes, a primeira delas 
a partir de referência a Tempus, estructura y junción de los tiempos em 
el lenguaje (Madrid, Gredos, 1974), de Harald Weinrich. O trecho do 
romance de Virginia Woolf em que se acha a pergunta é o seguinte: “E 
assim, por alguns segundos, a luz se foi tornando cada vez mais clara, e viu 
todas as coisas cada vez mais nitidamente, e o relógio soava cada vez mais 
alto, até se dar urna tremenda explosão bem no seu ouvido. Orlando pulou, 
como se tivesse levado uma violenta pancada na cabeça. Na verdade, eram 
dez horas da manhã. Era o dia 11 de outubro. Era 1928. Era o momento 
presente”.

Ninguém se assombra de Orlando ter um sobressalto, levar a mão 
ao coração e empalidecer. Pois que revelação mais terrível que a de se 
sentir que este é o momento presente? Se sobrevivemos ao choque, é apenas 
porque o passado nos ampara de um lado e o futuro do outro. Mas não



temos tempo agora para reflexões; Orlando já estava terrivelmente atra
sada (p. 168).

(76) José de Alencar, As minas de praia, in Ficção completa e outros 
escritos, p. 658.

(77) Idem, ibidem.
(78) José de Alencar, O Guarani, in Ficção completa e outros es

critos, p. 82.
(79) Joaquim Felício dos Santos, Memórias do distrito diamantino 

da comarca de Serro Frio (província de Minas Gerais), p. 50-1. Para uma 
tentativa de visualização do autor em meio a seus contemporâneos, talvez 
seja útil recorrer a De Anchieta a Euclides, de José Guilherme Merquior, 
p. 86-7.

(80) Estes são os dois últimos versos de “Mapa”, poema de Orides 
Fontela incluído no livro Alba (1983). Cf. Orides Fontela, Trevo (1969- 
1988), p. 169.

(81) Joaquim Felício dos Santos, op. cit., p. 100. Sobre o escritor 
consulte-se o belo ensaio de Alexandre Eulalio, Joaquim Felício dos Santos, 
cronista romântico.

(82) Idem, ibidem, p. 166. Com relação à singularidade de Joaquim 
Felício, se comparado aos historiadores seus contemporâneos, dizia Ale
xandre Eulalio que “discrepava da tradição, parecendo continuá-la” : “Ener
gicamente, até mesmo com certo sarcasmo, contesta, discute e corrige as 
simplificações dos historiadores nacionais mergulhados no conformismo, a 
girarem no aprovado sistema planetário dos Institutos Históricos.” (Cf. 
Joaquim Felício dos Santos, cronista romântico, p. 10).

(83) Bernardo Guimarães, O ermitão de Muquém, p. 1L
(84) Idem, ibidem, p. 25.
(85) Idem, ibidem, p. 120.
(86) Idem, ibidem, p. 174.
(87) Bernardo Guimarães, O garimpeiro, p. 2.
(88) Idem, ibidem.
(89) Idem, ibidem, p. 19.
(90) Idem, ibidem, p. IS.
(91) Idem, ibidem, p. 2_L
(92) Idem, ibidem, p. 25.
(93) Bernardo Guimarães, O ermitão de Muquém, p. 22.
(94) Alfredo d'Escragnolle Taunay, Inocência, p. 84.
(95) Maria Graham, op. cit., p. 227-8.
(96) O Espelho Diamantino, n. 8, 21 jan. 1828.
(97) Idem, ibidem.
(98) Cf. Miguel do Sacramento Lopes Gama, “A nova sociedade das 

senhoras viúvas ou A sociedade das desgostosas”, in Os precursores do 
conto no Brasil, sel. Barbosa Lima Sobrinho, em especial p. 229-30.

(99) Idem, ibidem, p. 230.
(100) Joaquim Manuel de Macedo, A carteira do meu tio, “Primeiro 

folheto”, p. 23.
(101) Idem, ibidem, p. 22-3.



(102) Joaquim Manuel de Macedo, Um passeio pela cidade do Rio 
de Janeiro, p. LSL

(103) Joaquim Manuel de Macedo, A carteira do meu tio, “Primeiro 
folheto”, p. 3ü

(104) Joaquim Manuel de Macedo, Um passeio pela cidade do Rio 
de Janeiro, p. l i

(105) Idem, ibidem, p. 2Ü.
(106) Joaquim Manuel de Macedo, Memórias da rua do Ouvidor,

p. m
(107) Idem, ibidem, p. 82.
(108) Idem, ibidem, p. 84.
(109) Idem, ibidem.
(110) Joaquim Manuel de Macedo, Um passeio pela cidade do Rio 

de Janeiro, p. 130-1.
(111) Joaquim Manuel de Macedo, Memórias da rua do Ouvidor, 

p. SIL
(112) Apud Herman Lima, História da caricatura no Brasil, v. 1* 

p. ZL Sobre a “imprensa alegre oitocentista” ver também o terceiro capítulo 
da tese “Revista ilustrada (1876-1898). Síntese de uma época”, de Marcus 
Tadeu Daniel Ribeiro, p. 100-60. Devo a Marília Soares Martins a su
gestão para que lesse esse trabalho.

(113) Idem, ibidem.
(114) Idem, ibidem, p. IfL
(115) Idem, ibidem. Ver, ainda, a respeito dessa imprensa ilustrada, 

o trabalho de Athos Damasceno, Imprensa caricata do Rio Grande do Sul 
no século XIX.

(116) Idem, ibidem, p. 95. Sobre as relações entre prosa de ficção e 
charge no Brasil do século xix, mais especificamente sobre Machado de 
Assis, a arte da vinheta, as litografias e o desenho humorístico, há obser
vações interessantes de Eugênio Gomes em “O realismo gráfico de Machado 
de Assis”, in Machado de Assis, p. 40-5. Comenta aí Eugênio Gomes: “O 
romancista surgiu e cresceu de vulto numa época em que o desenho hu
morístico estava em grande voga. Através de algumas publicações perió
dicas, como a Vida Fluminense e O Mosquito, nas quais Angelo Agostini, 
Bordalo Pinheiro e outros tiveram fulgurante atuação [ . . . ] .  Como cronista 
Machado de Assis deu a sua contribuição, de parceria a esse gênero na 
Semana Ilustrada, onde Henrique Fleuiss criou o tipo do doutor Semana, 
que se julgava habilitado a bordar comentários sobre todos os assuntos e 
ocorrências do momento [ . . . ] .  Machado de Assis, que estava pelo visto 
ligado de perto à caricatura nacional, desde os seus primórdios, fê-la in- 
sinuar-se ou mesmo sobressair em algumas passagens de sua obra, com 
discrição e tato, mas que não excluiu um ou outro traço mais insólito” 
(p. 42-3).

(117) “Cartas de um provinciano”, in Correio Mercantil, 2á out. 
1863, in Cartéis de um roceiro, Faustino Xavier de Novais, p. 2. Somente 
esta primeira carta da série publicada no Correio Mercantil em 1863 e 
1864 é assinada apenas por um “G.” e não pelo “Bernardo Júnior" das 
demais. “G.” indica, no caso, a autoria de João Carlos de Souza Ferreira;



“Bernardo Júnior”, a de Faustino Xavier de Novais (cunhado de Machado 
de Assis).

(118) José de Alencar, A s minas de prata, in Ficção completa e ou
tros escritos, p. 441-2.

(119) Idem, ibidem, p. 442.
(120) Idem, ibidem.
(121) Idem, ibidem, p. 442-3.
(122) José de Alencar, O garatuja, p. 2£L
(123) Idem, ibidem, p. 25.
(124) Idem, ibidem, p. 12,
(125) Idem, ibidem, p. lfL
(126) Charles Ribeyrolles, O Brasil pitoresco, v. L  p. 163.
Sobre O Brasil pitoresco, e Ribeyrolles, consultar Vida e obra de Ma

chado de Assis, de Raimundo Magalhães Júnior, v. 1, p. 88-98. e A juventude 
de Machado de Assis, de Jean-Michel Massa, p. 207-14.

(127) Charles Ribeyrolles, op. cit., v. 1, p. 163.
(128) Idem, ibidem, v. 1, 173-4.
(129) Idem, ibidem, v. 2, p. 92.
(130) Idem, ibidem.
(131) Davi Arrigucci Júnior, “Fragmentos sobre a crônica”, in Enig

ma e comentário, p. 5T.
(132) Idem, ibidem, p. SÃ.
(133) Cf. Cathy N. Davidson, op. cit., p. 171.
(134) Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de 

milícias, p. 6.
(135) Idem, ibidem, p. 22.
(136) Idem, ibidem, p. 76.
(137) Idem, ibidem, p. 24.
(138) Idem, ibidem.
(139) Apud Wilson Martins, op. cit., vol. h i , p. 189. Sobre os “Sim

plicios” e a imprensa jocoséria brasileira do século xix — focalizando em 
especial o Simplicio (1831-1832), O Simplicio na roça (1831), o Diário 
dos Pobres (1932), o Periódico dos Pobres (1850-1856) e Rosa Brasileira 
(1849-1853), numa fase menos “alegre” — há importante levantamento 
realizado por Marlyse Meyer, que deve ser incluído na edição em livro de 
seu “Voláteis e versáteis, de variedades e folhetins se fez a chronica". Devo 
à autora o acesso a este material.

(140) Joaquim Manuel de Macedo, A luneta mágica, p. L  Este ro
mance de Macedo foi publicado originalmente, até o fim de sua primeira 
parte, “Visão do Mal”, em pedaços, na Semana Ilustrada de Henrique 
Fleuiss em 1868. A primeira aparição de A luneta mágica no periódico se 
dá em 22 de março de 1868 (Semana ¡lustrada, ano viii, nJ! 380), com o 
seguinte aviso: “escrito para a Semana Ilustrada pelo doutor Joaquim Ma
nuel de Macedo”. Nos três números seguintes, de 22 de março, 5 e 12 de 
abril, continua a “introdução” da história. No il2  383, de 12 de abril, lê-se 
a seguinte nota da redação: “O suplemento que acompanha este número 
finaliza a introdução do romance A luneta mágica pelo doutor Joaquim



Manuel de Macedo. Com o próximo número principiam as observações 
pela mesma luneta. A redação”. E continua a publicação da narrativa nos 
números de 12 e 26 abril; 3, 10, 17. 24 e 31 de maio; 7, 14 e 21 de junho; 
5, 12j 12 e 26 de julho; 2, 16, 22 e 30 de agosto; ü  2Q e 21 de setembro 
de 1868. Neste número 407, de 22 de setembro, interrompe-se a divulgação, 
com a palavra fim  impressa logo depois de “Visão do mal”, que, quando 
da edição em livro de A luneta mágica, constituiria apenas sua primeira 
parte.

(141) Idem, ibidem.
(142) Idem, ibidem, p. 160.
(143) Walnice Nogueira Galvão, “No tempo do rei”, in Saco de gatos, 

p. 2fL Sobre Memórias de um sargento de milícias, ver, em especial, ainda: 
“Dialética da malandragem”, de Antonio Candido, e a introdução de Mário de 
Andrade à sua reedição pela Liv. Martins Ed. em 1941 (ambos os ensaios 
se acham reproduzidos na edição crítica de Cecília de Lara já referida).

(144) Manuel Antônio de Almeida, op. cit., p. 208. Diz-se aí na 
“Conclusão feliz” : “[ . . . ]  essa caricatura da família, então muito em moda, 
é seguramente uma das causas que produziu o triste estado moral da nossa 
sociedade”.

(145) Idem, ibidem, p. 196. O trecho é o seguinte: “Já naquele tem
po (e dizem que é defeito do nosso) o empenho, o compadresco, eram uma 
mola real de todo o movimento social”.

(146) Walnice Nogueira Galvão, op. cit., p. 12.
(147) Luís Guimarães Júnior, A família Agulha, p. 2A.
(148) Idem, ibidem, p. 25.
(149) Idem, ibidem, p. 22.
(150) Idem, ibidem, p. 100. É claro que, no caso de caracterização 

de Bernardo José, não se trata apenas de “humor lunático”, tão ao gosto 
de Guimarães Júnior, o então futuro redator de O Mundo da Lua, “folha 
ilustrada, lunática, hiperbólica e satírica”, que circularia de janeiro a junho 
de 1871. Há uma espécie de “hipérbole humorística" a mais na figuração 
do padrinho, escolhido pela loucura e não pelas posses ou pela influência, 
como era o costume numa sociedade marcada pelo compadrio e pelo favor. 
E toda a exaltação de Anastácio para escolher um padrinho “excepcional” 
que acaba levando-o a optar por um louco, parece tornar-se ainda mais 
cômica se constrastada com essa escolha em geral movida por cálculo pe
cuniário, político ou correlato; se contrastada com a prática do apadrinha
mento na sociedade brasileira de então.

(151) Idem, ibidem, p. 6SL
(152) Idem, ibidem, p. 228.
(153) O que, se por um lado resguarda o narrador, por outro parece 

liberar o romance de uma estética e uma expectativa demasiado veristas. 
Para o que contribui igualmente de modo decisivo a figuração como “ex
céntricos” dos protagonistas desta série de romances. Sobre a importância 
do bufão, do trapaceiro, do excêntrico na história do romance, lembre-se 
o comentário de Bakhtin em “Formas de tempo e cronotopo no romance”



(1937-38): “É característico que o homem interior — subjetividade pura 
e ‘natural’ — só tenha podido ser revelado com a ajuda das figuras do 
bufão e do bobo, pois não foi possível encontrar para ele uma forma de 
existência adequada, direta (não alegórica do ponto de vista da vida cor
rente). Surgiu então a figura do excêntrico, que exerceu um papel capital 
na história do romance: em Sterne, Goldsmith, Hippel, Jean-Paul, Dickens, 
e outros. A originalidade específica, o shanyismo (o termo é do próprio 
Steme) tomou-se urna forma importante para descobrir ‘o homem interior’, 
‘a subjetividade livre e independente’, uma forma análoga ao ‘pantagruelis- 
mo’, que, na época do Renascimento, serviu para a descoberta do homem 
plenamente exterior” (Questões de literatura e de estética, p. 279). Lem- 
brem-se, nesse sentido, ainda, as observações de Wolfgang Iser, em Laurence 
Sterne: Tristram Shandy, sobre a ligação entre singularidade, mania e sub
jetividade sobretudo nos personagens Walter Shandy e tio Toby: “A obses
são maníaca que Locke teria descartado como loucura significa subjetivi
dade para Steme. Mania e subjetividade parecem condicionar uma à outra, 
já que a mania funciona como uma barreira de proteção contra qualquer 
definição do que seja subjetividade, e a subjetividade, por seu turno, eli
mina qualquer tentativa de despedaçá-la” (p. 24).

(154) Machado de Assis, “Um incêndio”, in Obra completa, v. n, 
p. 1131.

Sobre este conto talvez seja o caso de ler uma crônica breve de Manuel 
Bandeira, “Machado e Abel”, in Poesia completa e prosa, p. 485-6.

(155) Idem, ibidem, p. 1132.
(156) Machado de Assis, Quincas Borba, p. 236.
(157) Machado de Assis, “Instinto de nacionalidade”, in Obra com

pleta, v. ui, p. 804.
(158) Machado de Assis, A Semana, v. lj p. 364.
(159) Idem, ibidem, p. 365.
(160) Apud Lúcia Miguel Pereira, Machado de Assis, p. 160- O co

mentário de Machado lembra, de algum modo, outro, de Graciliano Ramos 
sobre Vidas secas: “Fiz o livrinho sem paisagens, sem diálogos. E sem 
amor” (depoimento a João Condé em 1944).

(161) Machado de Assis, Quincas Borba. Apêndice, texto de A Esta
ção, p. 22.

Sobre as diferenças e pontos de contato entre a primeira versão, publi
cada em pedaços na revista A Estação de 15 de junho de 1886 a 15 de setem
bro de 1891, e a edição em livro do Quincas Borba em 1891 seria importante 
a leitura da análise de Augusto Meyer em “Quincas Borba em variantes", 
in Textos críticos, p. 339-53.

(162) Idem, ibidem, p. 102.
(163) Idem, ibidem, p. 103.
(164) Idem, ibidem, p. 113.
(165) Idem, ibidem, p. 24.
(166) Idem, ibidem, p. 103.
(167) Idem, ibidem, p. 3_L



(168) Idem, ibidem.
(169) Idem, ibidem, p. 11L
(170) Idem, ibidem.
(171) Augusto Meyer, “Relendo”, in Machado de Assis, p. 24.
(172) Machado de Assis, Quincas Borba, p. 346.
(173) Machado de Assis, “O autor de si mesmo”, in Obra completa, 

v. in, p. 656. Sobre essa crônica, há um pequeno ensaio de Augusto Meyer 
em Machado de Assis, p. 103-8.

Quanto ao “sentido histórico da crueldade em Machado de Assis", ver o 
ensaio — com o mesmo título — de Roberto Schwarz sobre Memórias póstu
mas de Brás Cubas publicado na revista Novos Estudos Cebrap, n ü  17. p. 
38-44.

(174) Idem, ibidem, p. 657.
(175) Idem, ibidem.
(176) Roberto Schwarz, “Duas notas sobre Machado de Assis”, in 

Que horas são?, p. 171.
(177) Roberto Schwarz, “Complexo, moderno, nacional, e negativo”, 

in Que horas são?, p. 118-9.
(178) Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas, in Obra 

completa, v. i, p. 583. Este comentário é no capítulo “O senão do livro”.
(179) No caso de Machado de Assis sobretudo pela importância do 

exercício regular da crônica jornalística para o seu trabalho como roman
cista, o que foi estudado recentemente por John Gledson em Machado de 
Assis: ficção e história. E, por vezes, observando as folhas recreativas e os 
periódicos de variedades para “as famílias”, do Brasil do século passado, 
fica também a impressão de uma ou outra apropriação machadiana inespe
rada e mais ou menos perversa do material que publicavam. No caso do 
Quincas Borba, por exemplo, dá até para imaginar — isto é: para fanta
siar, já que não há qualquer comprovação possível — um diálogo entre o 
romance e uma história, “Os revezes da fortuna”, tirada do Mirror e pu
blicada na seção “Miscelânea” do Museo Universal, v. m (de 22 de julho 
de 1839 a 21 de junho de 1840), n. 6 (p. 45-8). em que se lê de repente: 
“Ah! este cão é filósofo. . .  ”.

(180) Cf. Machado de Assis, Quincas Borba. Apêndice, p. 115.
(181) Idem, ibidem, p. 25. O trecho é o seguinte: “[ . . . ]  era como 

um morador de hospedaria, que passa, que está aqui dous dias, acolá qua
tro; tem de visitar hoje um museu, amanhã uma ruína, para a semana 
outra cidade. Não convive, não mora: fala ao inglês, ao francês, ao italia
no, ao alemão, ao russo, a todas as nações, de todas as maneiras, a pé, de 
carro, fumando, correndo”.

(182) Idem, ibidem, p. 25. Ler, também, sobre o narrador macha- 
diano, “A armadilha de Narciso”, de José Paulo Paes, in Gregos & baianos; 
“A retórica da verossimilhança”, de Silviano Santiago, in Uma literatura 
nos trópicos, e “Arte pobre, tempo de pobreza, poesia menos”, de Haroldo 
de Campos, in Os pobres na literatura brasileira.

(183) Idem, ibidem.



4. “SIGA MEUS PÊS, DESFAZENDO MEUS PASSOS”

(1) “Siga meus pés desfazendo meus passos” é a quarta linha do 
“Poema do retorno”, de Augusto de Campos. Cf. Poesia, p. 21.

(2) Josino do Nascimento Silva, “A freira”, in Os precursores do 
conto no Brasil, sei. Barbosa Lima Sobrinho, p. 176.

(3) Idem, ibidem.
(4) Machado de Assis, “Um incêndio”, in Obra completa, v. H, 

p. 1129.
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