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Resumo 

Tendo as imagens enquanto meio que educa nosso olhar, transmitindo e formando 

conhecimento espacial através da linguagem visual, este trabalho estuda as paisagens 

geográficas pintadas e fotografadas por viajantes. Esses, ao registrar uma imagem, realizam 

um recorte na paisagem, ou seja, optam em mostrar aquilo que lhe chama atenção. As 

imagens dos viajantes contribuíram para o imaginário acerca do é o Brasil. 

Assim, nesse trabalho discutimos sobre as imagens dos viajantes e a influência dessas 

para a construção do imaginário nacional. Utilizamos imagens de viajantes do século XIX e 

das viagens feitas por Mario de Andrade na década de 1920. Fizemos um comparativo entre 

as imagens e identificamos aspectos em comum. Em todo trabalho a questão do nacional e o 

outro é tensionada. 

 

Palavras chave: Imagens de Viajantes. Mario de Andrade. Paisagistas século XIX. 
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Introdução 

Estudamos viajantes que percorreram o Brasil durante o século XIX e XX, que 

levantaram informações sobre diversos aspectos do território e que fizeram imagens em forma 

de pintura e fotografia da paisagem brasileira, divulgando o país ainda pouco conhecido no 

velho mundo e, por fim, construindo uma idéia acerca do Brasil tanto para os europeus como 

para os próprios brasileiros. 

Francisco Moraes Paz utiliza periodização feita por Roberto Ventura que define três 

momentos distintos das expedições que passaram pelo Brasil e América. A primeira fase foi o 

período de descoberta e colonização da América com os relatos e crônicas de Cristóvão 

Colombo, Pero Vaz de Caminha, Bartolomeu de Las Casas, Pedro Magalhães Gandavo e 

Gabriel Soares de Souza. Ventura diz que os autores da primeira fase tem de semelhante a 

bipolaridade no discurso sobre a natureza e o homem americano, expressando ora uma 

imagem positiva acerca dos habitantes da floresta, ora condenando os costumes primitivos 

dos indígenas americanos. 

O segundo momento das expedições que passaram pelo Brasil é o período das 

chamadas expedições científicas que tiveram o auge no século XIX com a publicação de 

inúmeros trabalhos de naturalistas. Sobre esses naturalistas iremos falar mais à frente sobre 

Rugendas em específico e na próxima etapa do trabalho sobre Félix Émile Taunay e Debret. 

Entendemos que todos viajantes desse período tem em suas viagens o caráter científico 

descritivo, visando divulgar os aspectos naturais e culturais dos lugares visitados. 

O terceiro momento proposto por Ventura atrela-se ao movimento modernista da 

década de 1920 no Brasil. Nesse período o viajante torna-se o próprio brasileiro, representado 

por grandes intelectuais da literatura, como Mario de Andrade e Oswald de Andrade, no 

intuito de saber o que é o Brasil, ou mesmo de construir uma idéia própria de Brasil, sem 

negar as influências do exterior, seja aquelas já assimiladas na cultura ou não. Assim marca-se 

nesse período a redescoberta e valorização daquilo que é tipicamente local, tradicional, muito 

bem expresso na metáfora Oswaldiana da antropofagia cultural nas relações entre Brasil e 

Europa. 
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Entendemos como viajantes aqueles que compunham uma expedição. O termo arte dos 

viajantes é empregado por autores2 para diferenciar as pinturas desses com as vanguardas 

artísticas da época.  

Mario de Andrade se explica enquanto viajante para um homem de uma cidade do 

interior do Pará quando o mesmo diz não entender o porquê da presença de um grupo de 

forasteiros vindos de muito longe, bem apresentados e civilizados, naquele fim de mundo. 

Respondeu Mario3: 

Somos “um grupo de amigos paulistas, curiosos de conhecer outros brasis, viajando 

cada qual por conta própria, pela vaidade ou ventura de conhecer coisas”. (O Turista 

Aprendiz, 1927 in Fotobiografias, 2000). 

No trecho acima explicita Mario seus propósitos enquanto viajante. Essa fala foi feita 

em sua primeira viagem, ao norte do país. 

No mesmo período, escreve Mario no seu diário O Turista Aprendiz: 

“Escrevo língua imbecil, penso ingênuo, só pra chamar a atenção dos mais fortes do 

que eu pra este monstro mole e indeciso ainda que é o Brasil” (O Turista Aprendiz, 1929 in 

Fotobiografias, 2000). 

Tendo em vista as particularidades e semelhanças entre os dois últimos períodos, 

buscamos traçar permanências e rupturas entre as imagens produzidas em viagens do século 

XIX e imagens do terceiro período de um viajante específico, Mario de Andrade e suas 

viagens entre 1927 e 1928.  

Nossa análise nas imagens parte dos elementos paisagísticos presentes. Usufruímos da 

história do contexto de produção das imagens para nos ajudar a entender o que as imagens 

reverberam na execução do texto. 

                                                
2 Entre esses podemos citar o historiador Pablo Diener e a historiadora Maria de Fátima Costa, parceiros em 
pesquisas sobre o tema viajantes do século XIX. Juntos lançaram o livro A América de Rugendas.DIENER, 
Pablo; COSTA, Maria de Fatima. “A América de Rugendas: obras e documentos”. São Paulo: Estação 
Liberdade: Kosmos, 1999. 
3 Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade: Fotobiografias. Edições 
Alumbramento/Bradesco Seguros: São Paulo, 2000. 
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Os elementos enquadrados denunciam a opção em mostrar determinados elementos de 

acordo com os critérios do viajante. Além disso, a disposição dos elementos espaciais, de 

acordo com a angulação e luz da imagem, pode destacar ou não aquilo que se mostra.  

Nas imagens percebemos uma constante preocupação em evidenciar um Brasil 

civilizado rodeado constantemente de contrastes que fogem à regra do civismo.  

Portanto trabalhamos com imagens de viajantes que contribuíram para construir um 

discurso/idéia a respeito do Brasil, nossa primeira memória visual de nosso próprio território e 

povo, paisagens e retratos daquilo que no futuro daquelas pinturas e fotografias veio a ser o 

“nós”, para os brasileiros.  

O século XIX foi o século da paisagem, elas davam conhecimento abrangente dos 

lugares. O pitoresco buscava consumir o mundo em paisagens.  

Já Mario de Andrade quer o tempo todo dar existência ao Brasil. Inserido em um 

contexto diferente dos viajantes do século XIX, buscou saber a respeito do Brasil dos povos 

tradicionais, da simbiose cultural entre brancos, negros e índios para mostrar uma cara de 

Brasil brasileiro, o mais livre possível do olhar exótico e civilizatório. Conseguiu ele tal feito? 

 

As imagens do Brasil feitas pelos viajantes do século XIX: unidade na diversidade 

  

Nessa parte do trabalho apontamos olhares em algumas imagens, assumindo o papel 

criador das mesmas em produzir, na interação com o observador, lugares imaginários. 

No primeiro movimento dessa etapa falemos a respeito das pinturas produzidas no 

Brasil pelos viajantes do século XIX que residiram no país. Apesar dessa maior proximidade 

com o lugar mantém-se o distanciamento e o olhar exótico.  

Esses viajantes produziram pinturas de expedições realizadas pelo interior, grandes 

capitais e principalmente da cidade de residência. Como o Rio de Janeiro era a capital e sede 
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temporária do reino de Portugal, importantes artistas residiram nessa cidade com a vinda das 

popularmente chamadas missões artísticas. Veremos sobre elas. 

No ano de 1816 chega ao Rio de Janeiro a Missão artística Francesa. Segundo 

CORTELAZZO4, esse grupo de pintores contribui na solidificação da produção artística 

nacional e transformação da imagem da cidade para algo condizente ao olhar do mundo 

civilizado. 

Nicolas Antoine Taunay e Debret foram os pintores franceses que tiveram suas 

pinturas das paisagens do Brasil mais difundidas. Debret ficou mundialmente conhecido por 

retratar a condição e o cotidiano das pessoas de origem africana no Brasil. Na cena de Debret 

Loja de Rapé, quase toda composta num único plano, vemos escravos acorrentados numa fila 

aguardando o momento para ser atendido numa loja de rapé. Tal cena se dá na cidade do Rio 

de Janeiro, o dono da loja é um senhor branco vestido num casaco aberto. Sua loja possui uma 

única porta de entrada e possui fachada da popularmente chamada arquitetura colonial 

brasileira. Atrás da fila temos um guarda imperial numa conversa aconchegante com uma 

mulher negra que carrega um bebê em suas costas e equilibra travessas em sua cabeça. Ao 

fundo uma igreja e um comboio de escravos chegando até a loja de rapé. 

 

 

                                                
4 CORTELAZZO, Patricia Rita. O ensino do desenho na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro e o 
acervo do Museu D. João VI : (1826-1851).Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, 
Instituto de Artes, 2004.   
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Jean Baptiste Debret, Loja de Rapé, Rio de Janeiro, 1823.           Jean Baptiste Debret, 

Vendedor de Leite. 

      

Debret foi o pintor que mais retratou o cotidiano da sociedade brasileira no século 

XIX. Seu olhar abrange todas as classes da sociedade. Tornou-se famoso pelas suas paisagens 

em angulação mais fechada, como o exemplo acima, as quais denunciam e salientam as 

relações de poder entre os senhores e os escravos negros. Entretanto a obra de Debret é vasta, 

nela há espaço para um Brasil diverso, urbano, rural e até mesmo “selvagem”.  

Em paisagem do espaço rural Vendedor de Leite, homens e mulheres negras carregam 

seus latões de leite, conversam. Em segundo plano, trabalhadores carregam capim em grandes 

ramos para alimentar o gado. Em terceiro plano, altas montanhas despontam o céu, nos 

situando em um vale, seus topos denunciam seu desmatamento da vegetação nativa. Todos os 

personagens desse espaço trabalham para a fazenda.  

Taunay vem para o Brasil em busca de suas paisagens. Assim como Debret tem sua 

vinda motivada pelas condições políticas da França napoleônica e vinda da corte Portuguesa 

ao Rio de Janeiro. Suas pinturas representam a ambivalência de seu pensamento. Ele teve 

escravos e ao mesmo tempo criticava a sociedade brasileira.  

Em cenas urbanas, como abaixo Morro de Santo Antonio, de Taunay observa-se uma 

cidade vazia, pois o pintor quer mostrar uma cidade que mais aparece com uma vila italiana. 

Em primeiro plano três frades conversando tranqüilamente no alto do morro. No segundo 
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plano a cidade e suas casas, duas igrejas se destacam entre as construções, na rua quase vazia 

passa tranqüilamente uma boiada, no lado direito uma erosão evidencia a agressividade 

urbana ao morro, agredindo a ‘natureza selvagem tropical’, presente somente no imaginário 

europeu. No terceiro plano, embarcações ao fundo e um raro céu cinzento indicando chuva. 

 

 Nicolas Antoine Taunay, Morro de Santo Antônio em 1816, 1817-1818.  

 

Em quase toda pintura de paisagem do século XIX o céu apresenta-se grandiosamente 

azul. Trata-se de um importante elemento pictórico que evidencia um olhar exótico ao lugar. 

Schwarcz, falando a respeito da pintura de Taunay, afirma que a palmeira quase 

representa o Brasil. Encontramos a recorrência dessa espécie não somente em Taunay, mas em 

toda pintura de paisagem do século XIX. Esteja a palmeira em destaque de primeiro plano ou 

não, ela está presente em quase todas paisagens de floresta ou ambiente rural.  

Vejamos um exemplo em que a palmeira salta aos nossos olhos em grande 

imponência. Em uma rua no Jardim botânico do Rio de Janeiro, o coqueiro em primeiro plano 

nos dá a escala da profundidade e a senhora nobre ao fundo de guarda-sol desfruta 

civilizadamente do lindo e exótico ambiente tropical construído com as comumente chamadas 

de Palmeiras imperiais. Ao lado do corredor a densa vegetação, onde se destacam outras 

espécies de palmeiras nativas da mata atlântica. 
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Anônimo. Avenida de Palmeiras, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. 

 

Bananeiras, mangueiras e erosões são marcas da presença humana no espaço. Por esse 

e outros motivos aqui mostrados, afirmamos que a idéia tão corriqueira de um trópico 

selvagem só existe no imaginário dos europeus. Esses generalizavam as áreas de floresta para 

toda extensão do território brasileiro, pois as imagens feitas sobre o Brasil urbano que crescia 

aos moldes do velho mundo não tinham a mesma popularidade ao gosto europeu quanto as 

imagens exóticas.  

Falemos de paisagens do mundo urbano em expansão, logo abaixo. Trata-se de uma 

tomada do alto, de uma angulação que talvez não exista, ou talvez obtida de um morro muito 

distante com auxílio de uma luneta. Essa imagem evidencia os fronts de expansão da cidade. 

Nos morros ao fundo a vegetação nativa não existe mais, possivelmente sendo usados para o 

cultivo agrícola.  

 

J. Vogler (sculpt.) e Emil Bauch (del.), Panorama do Rio de Janeiro em 1873, Viena, 1873. 
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Já em cena rural do pintor William Havel, detalha com mestria de naturalista a 

vegetação presente na encosta e nas bordas da estrada. Percebe-se a presença de diversas 

espécies não nativas como, por exemplo, a bananeira. As senhoras devidamente cobertas e os 

trabalhadores de roupa simples denunciam as relações da sociedade que ocupa e usa o espaço 

territorial.  

 

 

William Havell, Jardim na Praia de Bragança, Rio de Janeiro, 1827. /  Logo acima: Thomas 

Ender, Vista do Rio de Janeiro, 1817. 
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Em 1817 chega a missão austríaca ao Brasil. Um dos integrantes que vieram nesse 

grupo foi o pintor Thomas Ender. Essa missão teve sua vinda incentivada pela mudança da 

princesa Leopoldina da Áustria para o Brasil para se casar com o imperador D. Pedro I.  

Na paisagem acima de Ender, o mesmo explicita sua formação naturalista com o 

detalhamento de diversas espécies da vegetação de mata atlântica e também de outras 

espécies plantadas pelo homem como a bananeira. Além de bela descrição botânica também 

temos uma narrativa, tomada a distância, das relações sociais do lugar. Em primeiro plano 

vemos um grupo de negros conversando no meio de um caminho que leva da cidade a uma 

fazenda. Atrás do grupo há um colega indo em direção à bananeira. Terminando a subida do 

morro está um capataz montado num imponente cavalo observando atentamente o 

comportamento desse grupo parado na beira do caminho. No segundo plano vê-se um casarão 

escondido na mata densa, rodeado por palmeiras. Nesse mesmo plano uma majestosa igreja 

indica que a cidade não está longe. Ao horizonte o mar e embarcações dando o ritmo 

econômico à cidade. 

A seguir destacamos uma imagem de Rugendas da Serra da Mantiqueira. Nela vemos 

uma riqueza imensa de espécies rasteiras, arbustivas e arbóreas. As aves presentes 

estrategicamente ao centro contribuem para a escala da imagem. Difícil é imaginar que esse 

belíssimo quadro surgiu de um estudo minucioso de elemento a elemento. Humboldt, homem 

tão atento à interação dos elementos que juntos sintetizam o todo, não podia deixar de se 

inflamar com a riqueza e beleza dos quadros de Rugendas. 
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Johann Moritz Rugendas, Mantiqueira                                          Johann Moritz Rugendas. 

  

Pinturas como essa acima estavam em consonância com as aspirações de Humboldt a 

uma visão totalizante dos elementos da natureza, a ser chamada de Geografia física.   

Numa imagem de caráter mais naturalista haverá pouco detalhe de construções 

humanas, pouca ação narrativa ocorrendo no centro e, por isso, pouca ou quase nenhuma idéia 

de movimento. Nas pinturas de valorização ao naturalismo o ponto chave é o distanciamento 

como vemos também na imagem abaixo: 

Na imagem de Rugendas acima e a direita, o terceiro plano se compõe com as 

montanhas, no segundo o vale, nele podemos distinguir algumas espécies arbóreas como 

palmeiras, e no primeiro plano os viajantes que avistam a paisagem, rodeados por vegetação 

arbustiva. Dessa forma configuram-se grandes planos paisagísticos que proporcionam uma 

construção da geografia do lugar através da relação entre os elementos. 

As luzes nas pinturas possuem iluminação central que se espalha para as bordas. 

Somente as paisagens do interior da floresta não possuem amplo horizonte. De fato a 

descrição da botânica encontra-se misturada no conjunto dos elementos, sendo essa uma 

atividade não crucial no seu trabalho.  

No que tange ao olhar do europeu tudo fica exótico em seus quadros. Entendemos que 

nesse período das viagens não havia um propósito à mudança de olhar. Não estava em voga 
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ao europeu a formulação de olhares, pinturas que buscassem entendimentos a partir da 

concepção daquele que vive no lugar. 

O problema da alteridade é posto nas imagens de Mario de Andrade. Ele busca 

entender a cultura do lugar para onde vai, mesmo sabendo das dificuldades e choques entre 

sua cultura brasileira do sul e a cultura brasileira do norte-nordeste. 

 

O Brasil das imagens do viajante e turista aprendiz  

 

Mario de Andrade foi um dos precursores da fotografia enquanto expressão autônoma 

no Brasil. Até então a fotografia era realizada no Brasil a partir de rígidos padrões estéticos 

herdados do universo pictórico. Antes de Mario não havia referências nacionais na arte 

fotográfica, ou seja, nomes de expressão que entendiam a fotografia como uma arte, com uma 

linguagem própria. Com efeito, Mario busca explorar as possibilidades que a máquina 

fotográfica oferece, tais como planos, composições e luz, algo até então restritos aos padrões 

estéticos. 

Assim, como já afirmado anteriormente, Mario, inserido no terceiro período de 

Ventura, busca saber o que é o nacional. A partir da sua influência da cultura européia em 

todos os aspectos, principalmente na influência bibliográfica, ele ressignifica os 

conhecimentos e busca criar um olhar antropofágico do que seja o Brasil. 

Todavia partimos da ideia de que há nas fotos do viajante Mário de Andrade, assim 

como havia nas imagens dos viajantes, uma visão do nacional – do Brasil como singularidade 

cultural – que enquadra os temas, foca os rostos e gestos, escolhe os cenários, prioriza 

paisagens e personagens. 

As fotografias Andradeanas também dão possibilidades de ver o Brasil, nos educam a 

ver esse território, em especial o norte e o nordeste do país, lugares por onde passou o viajante 

turista aprendiz
5
. Com efeito, quais seriam então as narrativas espaciais a serem encontradas 

                                                
5 Segundo Lopez in Andrade (1993), Mario de Andrade auto intitulou-se como viajante aprendiz, possivelmente, 
como uma reverência ao autor da obra O aprendiz de Feiticeiro, Paul Dukas, compositor respeitado pelos 
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nas fotografias de Mario de Andrade? Qual é a idéia de Brasil presente nas imagens 

elaboradas por Mario de Andrade?  

Falemos então das imagens que rompem com padrões paisagísticos presentes nas 

imagens dos viajantes do século XIX. Tais diferenças chamamos também de fissuras/rupturas 

nas paisagens. 

A imagem abaixo provoca rupturas com o padrão da época. Seu tema principal são os 

lençóis estendidos na cerca de arame farpado numa angulação oblíqua, nos trazendo a 

impressão da infinitude de tal varal. Mario e os viajantes de modo geral, mostram interesse 

aos elementos que se mostram diferentes olhos. Mas a fotografia Andradeana busca um olhar 

sob as lentes que fuja do comum, trazendo novas percepções do lugar.  

                                    

 

                                                                                                                                                   
vanguardistas de 1922. 
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Roupas freudianas, Fortaleza 5-VIII-27                        Santarém, 31 - v – 1927                                       

 

Imagem de cima: Joseph Leone Righini, Vista de São Luís do Maranhão, 1862. Imagem do 

meio: Joseph Leone Righini, Vista do Belém do Pará em 1872. Imagem seguinte abaixo: 

Bury, Pernambuco, 1887. 

 

Acima destaco o ponto de vista daquele que chega através das águas. Em ambos os 

casos temos a cidade ao fundo intermediando com a linha do horizonte, situando o lugar 

aonde chega o viajante. Observa-se que nas três imagens de Righini (de cima para baixo, 

1862, 72, 87) não há a presença tanto da embarcação como de pessoas, a preocupação maior 

está nos elementos distantes que compõem a paisagem, cujo primeiro plano é a vastidão das 

águas e os barcos. Mario de Andrade rompe nesse sentido ao situar o barqueiro em primeiro 

plano, numa proximidade não vista nas pinturas dos europeus. 
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Cartão Postal, autor desconhecido, Cachoeira Paulo Afonso.                

E.F. Shute, Cachoeira de Paulo Afonso, Pernambuco, 1850. 

 

Acima um cartão postal da cachoeira Paulo Afonso, adquirido por Mario durante sua 

passagem pela Bahia. Apesar dessa paisagem não ter sido captada pela codaquinha de Mario, 

ela faz parte do seu conjunto de imagens, ou seja, faz parte do conjunto narrativo das 
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fotografias como que fazendo parte da mesma autoria. Essa fotografia rememora a pintura 

feita no século XIX por Shute. 

Ambas destacam a beleza e a magnitude das queda das águas. Na pintura de Shute 

foram utilizados dois recursos de escala, o primeiro é a palmeira que se destaca em primeiro 

plano no canto direito e o segundo são os viajantes que se encontram em segundo plano, 

pequenos, quase que engolidos pelo gigantesco volume de água que se encontra à frente. A 

pintura também destaca um ambiente ao fundo não muito condizente à vegetação de mata 

atlântica da zona da mata baiana, possível de ver graças à luz suave e oblíqua que acentua 

bastante a beleza da paisagem. Já a imagem no cartão postal, em ângulo mais fechado destaca 

o volume da principal queda da, hoje, hidrelétrica Paulo Afonso. Muito provavelmente tal 

queda já era vista como recurso para muitos homens de ciência, talvez por isso Mario não 

tenha dado tanta importância, uma vez que sua busca era pelas paisagens da cultura das 

pessoas que habitam as terras do norte e nordeste. 

   

 

“Rua do Cabedelo 8 - VIII - 27”              
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Nas duas imagens acima, de pintor anônimo e Mario de Andrade, destaco a palmeira 

como espécie nativa do Brasil. Em ambas, têm-se a linha da perspectiva delineada pelas 

palmeiras, formando um corredor que chega até o horizonte. Nesse caso, temos a recorrência 

de um mesmo elemento paisagístico sob o mesmo ponto de vista, valorizando a grandeza da 

natureza brasileira.  

  

 

“Veleiros encostados no Baependy. Areia Branca 6-VIII-27”    

Felix Émile Taunay, Paisagem histórica de um desembarque no Largo do Paço, 1829. 

 

Nas imagens acima, embarcações vistas por Félix Taunay (Missão Francesa) e Mario 

de Andrade, vemos a recorrência de mastros de embarcações, referência ao que já foi o 

principal meio de transporte do país. Imagem que apresenta o Brasil, o litoral e suas extensas 

águas dos rios amazônicos, nos remetendo a outros conjuntos que datam até a metade do 

século XX. 
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Considerações finais 

Para iniciar essas considerações finais traçamos os pontos em comum e os pontos de 

rupturas nos viajantes desse período. Em comum destacamos os atributos aos viajantes 

oitocentistas e Mario. Ambos faziam registros gerais em forma de imagem e em caderneta de 

campo, se interessavam com mais afinco ao que se apresentava diferente e reuniam a 

diversidade da paisagem como unidade nacional. 

Já de ruptura as angulações e os temas enquadrados, uma vez que há nas fotografias de 

Mario uma grande exploração em angulações, temas e luzes e nas imagens dos viajantes do 

século XIX as tomadas são geralmente distantes para contextualizar melhor o espaço, são 

frontais ou oblíquas e possuem luz difusa por toda paisagem. 

São muito recorrentes nas imagens temas ligados ao mar: a praia, pescadores, barcos. 

Isso demonstra a ocupação concentrada nas regiões costeiras. É como se o povo daqui, os 

brasileiros, estivesse virado para o povo de lá, da Europa. Talvez isso também ajude a explicar 

como um dos porquês das imagens produzidas pelos europeus acerca do Brasil servirem de 

referência para os próprios brasileiros.  

Entretanto, sabemos que Mario busca um olhar ao nacional que seja próprio ao daqui. 

Talvez por isso é que ele não pode deixar de mostrar a todo instante as referências com as 

águas, seja o rio ou o mar, como que lembrando as origens históricas do Brasil. 

Todavia, destaquemos outros elementos recorrentes nas imagens: árvores frondosas, 

bananeiras, interior da floresta tropical que se apresenta quase que inacessível, onde habitam 

os índios, praças públicas com presença de senhores e senhoras muito bem apresentados, 

embora haja também algumas imagens em espaços públicos com pessoas mais pobres, e, por 

fim, palmeira de diversos tipos. 

Nas imagens mais distantes há a cidade em expansão, o mar ao fundo, ou montanhas a 

morros no terceiro plano. Já nas imagens fechadas há um adensamento de detalhes 

principalmente nas relações humanas. Conforme o enquadramento tem-se diferentes 

elementos presentes, quanto mais próximo mais adensado e detalhado, mais distante mais 

abrangente. 
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Nas imagens dos pintores que residiram no Brasil a cidade esta quase sempre presente. 

Já nas imagens dos viajantes que estiveram aqui por passagem e que adentraram para o 

interior das terras tropicais há maior recorrência da floresta e de espaços rurais. 

Há algumas imagens do Rio de Janeiro que criam a idéia de uma cidade em expansão. 

Essas imagens foram feitas pelos pintores que residiam no Rio de Janeiro e trabalhavam para 

a corte portuguesa. 

Como já mencionado, o índio esta sempre no mato e livre das influências do homem 

branco, mesmo quando trabalha para o colonizador. No Brasil dos viajantes do século XIX o 

índio não foi para a cidade e no Brasil de Mario de Andrade eles aparecem através de alguns 

objetos que o viajante usa como adorno exótico. No conjunto das fotografias de Mario existe 

imagens que aparece indígenas, entretanto são de lugares do lado Peruano da fronteira com o 

Brasil.  

O índio que não foi para cidade transmite a idéia da pureza desses povos. No período 

do Romantismo do século XIX intelectuais brasileiros refletiam a pureza do índio em obras 

literárias. É o caso da obra “O Guarani” de José de Alencar, na qual o autor elege o índio 

como o habitante puro e primeiro do Brasil. 

Também são raros os casos de relações entre pessoas de cor diferente. Quase sempre 

vemos relação branco-branco, só entre negros, só entre mulatos ou só entre índios. Os casos 

em que há relação entre as raças se dá em situações de trabalho ou mesmo de subordinação no 

qual o negro ou índio está sendo observado pelo branco. É nas telas de Debret que há mais 

recorrência de conversas entre homens brancos, soldados, e mulheres negras, mostrando uma 

sensualidade em tal relação. 

Para encerrar essa conclusão, trago a tona o texto “O Nacional e o Outro” de Jorge 

Coli afim de traçar considerações sobre os viajantes. 

Coli associa a busca de Mario a propósitos políticos de seu período e problematiza a 

questão da subjetividade e alteridade.  
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Então, o aspecto nacionalista na obra de Mario de Andrade, segundo esse autor, possui 

raízes no movimento romântico do século XIX e também às correntes políticas nacionalistas 

que se fortaleceram na década de 30.  

Assim o nacional proposto não só por Mario de Andrade mas também pelos viajantes 

do século XIX são constructos ideológicos e subjetivos e por isso não podem ser tomados 

como lição de Brasil aos brasileiros, pois são interpretações do que seja o nacional a partir da 

visão do outro. Nas frases de Coli sobre lições de Brasil aos brasileiros: 

“Elas não pertencem a um “nós” brasileiro: são o outro, e impõem que se reconheça, com o 

respeito necessário, sua alteridade” (COLI, p. 137). 
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