
Os poucos relatos existentes sobre as relações com 
escravos indicam que o assunto era tão delicado 
quanto incômodo, mas essa mão de obra 
foi fundamental para as expedições 

Os visitantes do Brasil no século XIX am-
pliaram os conhecimentos sobre vários 
aspectos da vida dos habitantes dos lo-
cais por onde passaram, incluindo suas 

relações com os escravos africanos. Embo-
ra a escravidão tenha sido um assunto muito abordado 
e debatido em suas obras, essas relações ficaram em 
segundo plano ou foram reveladas apenas nas entreli-
nhas, como efeito indireto dos dilemas ideológicos e das 
crises de consciência decorrentes das condições sociais 
dos visitantes: homens brancos, europeus, "civilizados" e 
pertencentes à classe dominante. 

As poucas imagens e relatos existentes sobre seus es-
cravos indicam que o assunto era tão delicado quanto 
incômodo. Pintores e aquarelistas deixaram registradas 
somente pistas de suas relações, o que não impede que 
hoje se possam introduzir questões que elucidem aspec-
tos desse momento crucial de transição nas estruturas 
sociais e políticas da história brasileira. Afinal, os sábios, 
cientistas e artistas que visitaram e descreveram a escra-
vidão no país nunca estiveram totalmente isentos de atos 
que eles próprios, muitas vezes, condenavam. 

Logo em seus primeiros dias no Brasil, os visitantes 
percebiam a impossibilidade de montar uma expedição 
sem contratar escravos, iniciando-se por aí os procedi-
mentos convencionais de sua imersão na vida local. Os 
escravos eram os seus guias ou acompanhantes, valiam 
muito por seu conhecimento sobre os caminhos e sobre 

Caçadores negros retomando à cidade, 
litografia deJean-Baptiste Debret, em seu 
livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil 
(1835). Nos textos os escravos às vezes 
eram admirados e respeitados, mas 
às vezes pregavam-lhes a pecha de 
pouco inteligentes, indolentes e selvagens 

os limites e adversidades a serem transpostos durante as 
viagens. Dessa forma, eles participavam das decisões so-
bre as trilhas a percorrer, onde parar para o reabasteci-
mento de víveres, enfim, de muito do que poderia influir 
no pleno êxito da expedição. 

Assim que se iniciavam as viagens, já nos contatos 
estabelecidos in loco, novos fatos deixavam à mostra os 
diversos níveis de contradição entre discurso e prática, 
desestabilizando as concepções inicialmente tidas como 
fatos incontestáveis. Portanto, mesmo considerando a 
escravidão como uma prática de exploração humana in-
justa e cruel, os estrangeiros se rendiam a ela direta ou 
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indiretamente, seja pela contingência de ter de dispor 
de serviços domésticos nas casas onde se hospedavam, 
seja pela inevitável proximidade com os escravos uti-
lizados nos serviços essenciais da expedição. Era raro 
poderem dispor de outro tipo de mão de obra, razão 
pela qual o assunto não era tratado como excepcionali-
dade. Imersos numa experiência que englobava a todos, 
não conseguiam sequer distanciar-se para elaborar qual-
quer reflexão crítica sobre aquela situação tão complexa 
quanto inusitada. 

Se, por um lado, abriam mão de entrar no polêmi-
co debate sobre a escravidão, para não melindrar as re-

lações com as elites que os recebiam em suas casas e 
sedes administrativas, por outro, essa era uma situação 
de difícil manejo, por se tratar de um contexto em que 
todos os trabalhos eram feitos por escravos. Mesmo não 
concordando, precisavam ceder aos imperativos estabe-
lecidos a priori e indispensáveis às próprias viagens. 

Importante levar em conta os métodos reforçados 
pela própria ciência da época, enfatizada pelas boas 
intenções cristãs, confiante no olhar desinteressado 
e abrangente e na suposta objetividade. Tudo isso se 
completava em um contexto permeado por imensas 
contradições sociais e situações paradoxais, tais como 
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a existência de escravos que possuíam escravos, libertos 
reescravizados, mulheres escravas amantes de seus se-
nhores - e, por vezes, tratadas como esposas - libertos 
que preferiam permanecer servindo a seus senhores, se-
nhores que tratavam seus escravos como homens livres, 
e assim por diante. As experiências não se encaixavam 
rigidamente nos modelos legais e ideais em vigor. 

A proximidade física dos viajantes com os escravos 
e a dependência que os primeiros tinham do conheci-
mento e habilidades que eram de domínio exclusivo 
dos segundos (funções de guia, caçador, ferreiro, cole-
tor de animais e de espécies raras, tratador de animais, 
carregador) eram incontestáveis. N o entanto, a percep-
ção dos papéis e responsabilidades de cada um exigiu 
alguma solidariedade entre eles. O s africanos eram por 
vezes admirados, respeitados e reconhecidos por sua 
função imprescindível nas viagens. Mas também eram 
descritos como pouco inteligentes, indolentes, selva-
gens e desprovidos de cultura. 

Uma ida ao mercado de escravos era o modo mais 
seguro e inevitável de conseguir mão de obra. Muitos 
lá iam para preparar a expedição, e outros por curiosi
dade, para observar e colher as tristes imagens que são 
mostradas nas aquarelas e pinturas, como as do pintor 
francês Jean-Baptiste Debret, as mais célebres. Debret 
foi o mais conhecido artista que esteve no Brasil no sé-
culo XIX. Suas pinturas e aquarelas o revelam como um 
arguto observador dos escravos, nos mercados e ruas 
do Rio de Janeiro. 

John Luccock, comerciante inglês que viveu no Brasil 
entre os anos de 1817 e 1818, reservou algumas páginas 
de seu diário de visita ao Rio de Janeiro e região Sudeste 
para descrever os métodos que utilizou com os escravos, 
justificando como apropriados certos castigos aplicados 
a um deles: "(...) Consegui inspirar-lhe confiança e aca-
bei tendo resultados tão bons que fiz dele um escravo 
muito atencioso, embora não muito inteligente. Depois 
disso, serviu-me por muitos anos sem que jamais tivesse 
necessidade de castigá-lo". 

As contradições reaparecem nos relatos, quando os 
viajantes tentam estabelecer uma associação direta entre 
cor da pele e condição escrava. Eles próprios notaram 
que era comum não fazer distinção no país entre os li-
bertos e os escravos. Alguns simplesmente apontaram 
tais equívocos, outros se mostraram indignados com tal 
injustiça e condenaram essa prática. É o que fez Luccock: 
"Basta ter a tez de um preto para que se designe como 
objeto sobre o qual a tirania se pode exercer (...); quando 
um déspota necessita dos seus serviços, não se dá ao 
trabalho de indagar se um preto é escravo ou forro". 

Negros eram considerados 
imprescindíveis nas expedições, 
como mostra a ilustração do livro 
Lembranças do Brasil (1846-1849), 
de Frederico Gui lherme Briggs 
e Peter Luwig 



Loja de sapateiro (1835), litografia do üvro de Debret. O castigo aqui retratado causou indignação no inglês John Luccock: "Basta ter 
a tez de um preto para que se designe o objeto sobre o qual a tirania se pode exercer" 

O mineralogista alemão Wilhelm Ludwig von 
Eschwege, o barão de Eschwege, que viveu no Brasil 
entre 1811 e 1821, desde o início percebeu que o escravo 
era "pau para toda obra". Não conseguindo seu intento 
de utilizar mão de obra assalariada, acabou contratando 
escravos como a única alternativa. Depois disso, concluiu 
que não adiantava ser rico: "Se não tivessem escravos, os 
senhores teriam de viver miseravelmente, ou emigrar para 
outras terras, onde seu ouro tivesse alguma serventia". 

James Wells, inglês que visitou o país nos anos que 
antecederam à Abolição, recorreu freqüentemente ao 
mito da pureza de sangue para afirmar que "os negros 
puros" eram não somente os mais inteligentes como 
também os mais trabalhadores entre os habitantes do in-
terior. Coerente com sua teoria, expressou visível admi-
ração por seu escravo, descrito como "meu negro tropei-
ro Chico". Considerou-o "habilidoso, atento, respeitoso, 
honesto, mas preto como o carvão e quanto mais negro 
é um negro, mais digno de confiança ele é". 

A escravidão doméstica, uma modalidade de traba-
lho já naturalizada na classe senhorial brasileira, foi fre-
qüentemente incorporada pelo viajante. O uso de escra-

vos tornou-se ato corriqueiro e banal. A recusa passou a 
ser exceção. O naturalista Auguste de Saint-Hílaire, por 
exemplo, chegou a quebrar o protocolo da época ao se 
aproximar dos escravos e entabular com eles conversas 
sobre suas impressões da vida no Brasil. Muitas vezes, po-
rém, quando hospedado nas casas dos fazendeiros, acei-
tava ser servido à mesa por escravos. E percebia que em 
casas de ricos o estrangeiro recebia, inclusive, antes de 
se deitar, água em uma grande bacia de cobre para lavar 
os pés, diretamente de um cativo, enquanto em casas de 
gente de cor, onde também ficou hospedado, era o pró-
prio dono da casa que lavava os pés do viajante - para o 
naturalista uma prova de sua "mais amável hospitalidade". 

Talvez por isso Saint-Hilaire fizesse algumas conces-
sões aos partidários da escravidão e mostrava-se muitas 
vezes ambíguo sobre o tratamento dado aos escravos, 
embora tenha chegado a afirmar que os senhores desu-
manos eram muito mais numerosos que os bons e que 
ficava por vezes deprimido ao pensar que "alguém que 
sente e pensa se acha durante todos os momentos de sua 
vida à disposição de um perverso, sem esperanças de 
jamais se subtrair à sua tirania e caprichos". 



Os mercados de escravos eram locais seguros para obter mão de obra. Aqui, o de Pernambuco, retratado 
no livro Diário de uma viagem ao Brasil (1824), da escritora inglesa Maria Graham 

O mais célebre naturalista e teórico da evolução, 
Charles Darwin, foi um dos que se mostraram contrá-
rio a qualquer forma de escravidão. Maravilhado com as 
belezas naturais dos lugares por onde passou no Brasil, 
ficou horrorizado com as condições e maus-tratos infli-
gidos aos escravos. Mas nem assim se livrou de ter um 
como guia, quando de sua breve incursão pelas imedia-
ções do Rio de Janeiro. Declarou anos depois que se 
sentia "agradecido a Deus por nunca mais ter de visitar 
um país escravagista". 

Apesar da repulsa, no entanto, as condições árduas vj-
venciadas pelos viajantes nas estradas do interior exigiam, 
de fato, a presença de cativos. O inglês George Gardner 
organizou uma expedição no Rio de Janeiro para viajar 
pelo interior entre os anos de 1839 e 1841. O tom de 
heroísmo de seu relato inclui as privações por que passou 
em regiões desabitadas, exposto ao sol e à chuva, dormin-
do ao relento, sem ter o que beber ou comer, e ainda sen-
do muitas vezes "cercado por hordas de índios selvagens". 

Não bastava, portanto, o desejo de se aventurar; era 
necessário fazê-lo com instrumentos apropriados, e todo 
o aparato humano e material disponível era mobilizado 
para tal empreitada. Nisso se investiam grandes somas 
de capital e era fundamental o apoio oficial, tanto de 
seus próprios países quanto dos governos locais. Em al
guns casos, como o de John Mawe, além de escravos, ele 
obteve apoio do governo brasileiro em forma de escolta 
de soldados e cartas de recomendação, para garantir sua 
segurança e boa recepção das populações visitadas. 

Os escravos eram fonte de grande atração entre os 
estrangeiros, e sua presença, no contexto da viagem, 
estava correlacionada a seu papel na vida do viajan-

te: como trabalhador, mas 
também como objeto exó-
tico, pelo fascínio exercido 
enquanto grupo humano 
distinto, por sua descontra-
ção e efusividade e sua ca-
pacidade efetiva de trabalho. 
Talvez por isso, mesmo em 
condições adversas, escra-
vos foram alvo de atenção e 
descrição, de representações 
estereotipadas, fruto, muitas 
vezes, de visões fantasiosas e 
idealizações próprias da épo
ca e do sistema ideológico 
no qual estavam inseridos os 
viajantes. O caráter desigual 
desse contato impossibilitou 

o desenvolvimento de reciprocidades plenas, embora, 
em alguns casos, a generosidade pessoal do viajante e 
os gestos de eficiência do escravo pudessem produzir 
diversos tipos de lealdade, principalmente em situações 
de tensão e perigo. 

François-Auguste Biard, em 1858, apresentou em seu 
livro de viagem ao Brasil uma imagem intitulada "cena 
de um acampamento de um viajante na mata virgem", 
atribuída a Édouard Riou, pintor francês conhecido por 
ser ílustrador dos livros de aventuras de Júlio Verne. A 
imagem é fascinante e pode ser tomada a partir de dois 
planos ou metades: à esquerda está o viajante à por-
ta de sua barraca, e à sua frente, a máquina fotográfica 
descansa sobre um tripé, como um troféu, simbolizando 
toda a modernidade e o avanço tecnológico da época. 

Cena de um acampamento de viajante (1862), ilustração do livro 
Dois anos no Brasil, de François-Auguste Biard, O naturalista francês 
percorreu várias regiões do país e, nesta ilustração, mostra o europeu 
civilizado na barraca e o negro "selvagem" na mata 
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A outra metade da imagem, disposta como fundo, 
é reservada à mata virgem. Do centro e de dentro da 
mata, emerge um homem negro fardado e armado com 
um bastão, que vai se deslocando em posição de ação 
e defesa do território ocupado pela expedição. Juntas, 
essas duas partes revelam muito mais do que um bre
ve momento da viagem. Revelam, principalmente, um 
conjunto de relações pouco discutidas, porém muito fre
qüentes, entre viajantes e escravos. O escravo emerge 
da mata, é parte da natureza, enquanto o viajante está 
situado no lado oposto, dentro da barraca, como do lado 
da cultura, como o próprio agente da ação civilizadora. 

Em quadro pintado pelo próprio Biard em 1840, 
intitulado Tráfico de escravos, avista-se no plano mais 
elevado da tela um navio, iluminado pela luz dourada 
do pôr do sol. Na parte de baixo, que ocupa a principal 
área da tela, uma massa de gente negra se movimenta 
em torno de alguns poucos homens brancos. Uma mu
lher negra observa ao fundo. Os homens aguardam pa
cientemente a partida do navio. Um deles, representan
do talvez um comerciante ou o próprio viajante artista, 
demonstra calma e sonolência diante daquela espera, e 
aguarda comodamente pela hora do embarque sentado 
sobre as bagagens e objetos amontoados no chão. Re-
costado sobre um de seus braços, folheia com o outro 

um caderno, revendo prováveis anotações ou memó-
rias de viagem. Sua expressão de tédio ou indiferença 
contrasta com a cena bem a sua frente, de um escravo 
acorrentado, que se contrai de dor enquanto o chicote 
de seu algoz estala no ar. 

A atitude de distância e frieza, comumente atribu-
ída aos traficantes, era exigida de todos. Indiferença 
ou atitude defensiva eram provavelmente as formas de 
preservar os lugares estabelecidos pelas rígidas regras 
sociais vigentes na sociedade da época. Os escravos, 
assim como os europeus, eram também viajantes de 
uma jornada mais densa, que incluiu mudanças de lu-
gar, de língua, de cultura e de condição civil. Ao con-
trário do escravo revoltado, o viajante, invariavelmente, 
não tentava ultrapassar as regras e tomava-as como me-
didas mais apropriadas e seguras, como uma forma de 
manter sob controle a situação de constante tensão ou 
para obter o tão almejado êxito da expedição. 
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Gerais no século XIX (Editora da UFMG) 
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Tráfico de escravos (1840), ó leo sobre tela de Briard, demonstra a frieza dos traficantes, um comportamento exigido também dos visitantes 
pelas regras sociais da época 


