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CONSTRUINDO A PAISAGEM DA AMÉRICA PORTUGUESA:
IMAGENS TEXTUAIS NOS RELATOS DE VIAGEM DO FINAL DO PERÍODO COLONIAL

Tiago Bonato (bonatotiago@gmail.com) 1

RESUMO: Pela sua própria definição, o termo paisagem está intimamente ligado à imagem. A paisagem
enquanto representação cria necessariamente uma imagem, que passa pelo foco de quem a representa,
isentando-se assim de qualquer possibilidade de neutralidade. Dessa forma, a imagem cria uma relação
dialética com a paisagem: uma vez que é a representação dessa, influencia no imaginário e na construção
mental da nova paisagem. A análise de imagens pictóricas no estudo de relatos de viagem é bastante
praticada na historiografia. O que proponho aqui, no entanto, é o estudo das imagens textuais, expressas
na forma de escrita nos diários e memórias. A partir de uma correspondência com as imagens pictóricas,
pode-se obter uma base teórica mais sólida e uma análise mais completa da construção das paisagens
pelos viajantes.
Palavras chave: imagem; paisagem; relatos de viagem.

ABSTRACT: By its very definition, the term landscape is closely linked to the image. The landscape as a
representation necessarily creates an image that is the view of who represents it, what excludes any
chance of neutrality. Thus, the image creates a dialectical relationship with the landscape: it is the
representation of it and influences on mental imaginary and the construction of the new landscape in the
mind. The analysis of pictorical images in this study of travel journals is quite practiced in historiography.
What we propose here, however, is the study of textual images, expressed in the form of writing in
journals and memories. From a correspondence with the pictorical images, one can get a more solid
theoretical basis and a more complete analysis of the construction of landscapes by travelers.
Keywords: image; landscape; travel journals.

Segundo a definição do Moderno Dicionário Enciclopédico Brasileiro, publicado em meados
da década de 1980, paisagem é “espaço de território que se abrange num lance de vista;
pintura que representa uma paisagem; gênero literário que descreve ou representa o campo
ou cenas campestres”. Esses significados provavelmente abrangem todas as definições mais
comumente utilizadas quanto se fala de paisagem. Para o senso comum, o significado de
paisagem é fortemente carregado de uma característica de percepção visual à distância, na
qual o observador sente-se fora do “objeto” contemplado (SANDEVILLE JUNIOR, 2005: 48).
Paisagem traz a noção de amplitude, distanciamento, observação.

A concepção de uma paisagem é parte de um processo, que passa pela cultura e civilidade
humana, pelos sistemas interpretativos de cada um.  Assim, a representação da paisagem –
definição que nos interessa nesse estudo – mais ainda, pode ser considera como parte desse
processo. Aqui entramos numa definição indissociável até mesmo no uso cotidiano e na
definição dos dicionários: a paisagem enquanto representação do espaço observado. A própria
dialética que existe entre as duas mostra a interdependência do processo. Concebe-se e se
representa a paisagem, representação que interfere na concepção, e assim por diante. A
representação da paisagem é feita a partir da tríade real-percebido-imaginário, ou, pode-se
pensar ainda, através da experiência, percepção e representação. A paisagem é o processo
perceptivo que se opera no olhar. Não é a mão que pinta, mas o olho que seleciona, enquadra,
foca, edita, que transforma “land into landscape” (VIEIRA, 2006: 09).

A construção da paisagem, para alguns autores, é dependente da arte. Nesse caso a
paisagem só existiria quando um artista pinta ou descreve um território, que assim se
transforma em paisagem. A representação pictórica exige que a paisagem seja enquadrada
com o olhar. Ana Luiza Fayat Sallas, em sua tese Ciência do homem e sentimento da natureza.
Viajantes alemães no Brasil do século XIX, completa essa concepção de paisagem dizendo
que ela “apresenta-se como uma delimitação, a captura visual momentânea de um pedaço
isolado da natureza. Pode ser considerada ainda natureza, nela representada”. A limitação da
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paisagem opera um afastamento da noção de natureza. A própria representação traz, de
alguma forma, esse mesmo afastamento. O momento exato da captura da paisagem pelo
pintor nos é passado através das telas: “nada permanecerá por muito tempo tal como naqueles
instantes que as imagens destas pinturas nos propõem: a tela retém o momento errante e
fugaz que a imaginação julga ter conhecido” (FARIA, edição policopiada: 03). Quando vemos
uma paisagem representada em um quadro, é como se a imagem escapasse do enquadramento
e o quadro torna-se apenas uma referência episódica de um mundo maior do que aquele ali
representado (FARIA, edição policopiada: 05). A representação da paisagem remonta ao
problema amplamente discutido no interior das ciências humanas sobre a totalidade de
reconstrução do objeto de estudo. Esse problema foi muito bem representado em uma
pequena história contada pelo autor argentino Jorge Luis Borges, chamada Del Rigor de La
Ciencia:

Em aquel Imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de uma sola província
ocupaba toda uma Cuidad, y el mapa del império toda uma Provincia. Com el tiempo, esos mapas
Desmesurados no satisfacieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron um Mapa del Imperio que
tênia el tamaño del Imperio y coincidia puntualmente com él. Menos Adictas Al Estudio de la cartografia,
lãs Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo
entregaron a lãs Inclemencias del Sol y de los Inviernos. (BORGES, 1974: 847).

A paisagem, quando representada, torna-se uma imagem. O todo do espaço físico é
compilado em uma representação – seja ela pictórica, descrita oralmente, textual ou quaisquer
outros meios. A imagem está longe de ser o espaço real. Por definição, é apenas uma
representação. Segundo Sallas,

A paisagem é uma imagem cultural, um meio pictórico de representar, estruturar ou simbolizar o
mundo. Ela pode ser representada através de vários tipos de materiais, pela pintura ou através da
escrita. Assim, o significado verbal, visual ou construído da paisagem possui uma história de trocas
complexas entre esses elementos (SALLAS, 1997: 136).

Para tentar perceber a paisagem construída pelos viajantes dos séculos XVIII e XIX, é
necessário levar em conta as imagens obtidas através da representação pictórica das regiões
visitadas pelos viajantes. Observar as pranchas pintadas pelos viajantes ou pelos riscadores
que acompanhavam a expedição é um importante caminho para se analisar como esses
naturalistas estavam vendo a paisagem. O estudo da representação pictórica certamente é
um caminho possível – e amplamente utilizado – para se compreender a construção da paisagem.
O que proponho aqui, no entanto, é o estudo das imagens textuais, expressas na forma de
escrita nos diários e memórias. A partir de uma correspondência com as imagens pictóricas,
pode-se obter uma base teórica mais sólida e uma análise mais completa.

Segundo a historiadora Ana Luiza Fayat Sallas, a correspondência ou não entre imagem
e texto é um problema antigo no interior das ciências humanas: “tanto na filosofia, quanto
na teoria da percepção, na semiologia, na psicologia, na estética e na história da arte,
existem variantes significativas referentes aos limites da interpretação e à relação entre
imagem e texto” (SALLAS, 1997: 140). A história pode fazer uso dos dois tipos de fonte,
segundo a autora, pois ambos são “portadores de uma determinada verdade pelo fato nos
dizer algo a respeito de um determinado momento histórico” e só existem a partir de
experiências do homem.

O problema começa pela definição de imagem. O conceito contempla de pinturas a
descrições, mapas, diagramas, sonhos, projeções, memórias etc. Obviamente isso não significa
que essas definições tenham algo em comum. Para elucidar a questão, Sallas utiliza o trabalho
de W. J. T. Mitchell, “Iconology: Image, Text, Ideology” (apud SALLAS, 1997: 14). Para
Mitchell, é equivocada a distinção que se estabelece entre as imagens gráficas (como sendo
imagens próprias) e as imagens verbais ou mentais (como sendo ilegítimas). Ambas envolvem
mecanismos de apreensão e interpretação multissensoriais. O que acontece – e o autor
critica esse panorama – é que, em geral, se tem a imagem como um signo que não se
pretende como tal, “mascarado como presença natural e imediata”. A palavra, a imagem
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verbal, é tida como o outro, no sentido de que é uma produção humana artificial e arbitrária,
criada a partir das emoções, sentidos e interpretações de quem escreve e por isso mesmo
sujeita a um grau intenso de fantasia. Se de um lado as palavras são signos arbitrários, do
outro lado encontramos a imagem pictórica, representação exata do espaço, muito próxima
da realidade. A perspectiva contrária é encontrada no texto de Carlo Ginzburg,  De A.
Warburg a E. Gombrich: notas sobre um problema de método. Preocupado com a metodologia
dos seguidores de Warburg, Gizburg passa pelo problema da legitimidade das imagens pictóricas
e textuais utilizadas como fonte. Existe o pressuposto, segundo o autor, natural na “confiança
em que as obras de arte, em sentido lato, fornecem uma mina de informações em primeira
mão, interpretáveis sem mediações (este é o ponto), sobre a mentalidade e a vida efetiva de
uma época talvez remota” (GUINZBURG, 2007: 63). Entretanto, quando Carl Saxl – um dos
discípulos mais notáveis de Warburg e portanto objeto de estudo de Ginzburg –, chega a
conclusões a respeito de algumas xilogravuras do século XVI, o autor afirma que

o modo como Sarx chega a essa primeira conclusão não é muito convincente. É sempre arriscado
comparar uma xilogravura ao registro de uma declaração verbal: uma imagem é inevitavelmente
mais ambígua, aberta a diferentes interpretações – e suas nuances (...) não são transponíveis para
um plano articulado, racional (...), senão a preço de se forçar um pouco(GUINZBURG, 2007: 59).

No caso do estudo de relatos de viagem, a imagem representada da paisagem é
encontrada na narração da viagem. Essa metodologia traz à tona o problema do narrador,
nesse caso, o próprio sujeito da ação, o viajante. Para Marie Noeile Bourguet, a forma e o
conteudo da narrativa tendem a ser influenciados, já que há, por parte do viajante, um
abandono do mundo e a existência apenas da paisagem onde se desloca (BOURGUET, 1997:
170). Uma narrativa nunca é neutra, para Tzvetan Todorov. Para o autor, as viagens trazem
em si uma espécie de vaidade, que incide também sobre a própria narrativa:  “A verdade é
que a própria existencia de uma narrativa implica necessariamente a valorização do seu
objecto (já que esse merece ser evocado) e, portanto, uma certa satisfação do seu narrador”
(TODOROV, 1991: 97).

José Roberto Braga Portella, tratando do assunto, aponta que

o narrador constrói a si mesmo como figura de sujeito de enunciação, isto é, atribui-se um duplo
papel: o de mediador e o de operador. Sua consciência age em dois níveis, no da interpretação da
realidade e no da produção de um novo real, isto é, de um real só concebível enquanto transcrição do
que teria sido percebido pelos sentidos (PORTELLA, 2006: 52)

O narrador seleciona e tem o controle, mesmo que não conscientemente, do que será
escrito, do que será lido e apreendido pelos leitores. A leitura das narrativas de viagem
constrói, no leitor, o itinerário e as aventuras vividas pelo viajante, mas não de maneira total
ou real. Podemos usar mais uma vez a literatura e lembrar o marinheiro Marlow, de Joseph
Conrad. A tentativa de narrar sua expedição ao Coração das Trevas não conseguirá passar o
real vivido por ele: “Tenho a impressão de que estou tentando contar um sonho – uma
tentativa vã, porque nenhum relato é capaz de transmitir a sensação onírica, onde aflora
essa mistura de absurdo, surpresa e encantamento, num frêmito de emoção e revolta, essa
impressão de ser capturado pelo inacreditável em que consiste a própria essência dos sonhos”.
O trecho vale para mostrar a consciência do narrador sobre a impossibilidade, em última
análise, de sua narrativa (CONRAD, 2002: 76). A leitura dos relatos de viagem, tão difundida
na Europa desde as primeiras viagens ultramarinas, era a oportunidade das pessoas, que por
inúmeros motivos não se aventuravam a desbravar territórios d’além-mar, participarem da
viagem. “O processo de leitura imita, em certa medida, o conteúdo da narrativa: é uma
viagem pelo livro” (TODOROV, 1991: 103).

Bourguet também aponta para o fato de que o diário, onde deveriam ser descritas
todas as atividades do dia, simultaneamente à própria viagem, já é um primeiro seletor de
fatos. O viajante descreve o que vê, o que faz, o que encontra e o que sente. Mesmo que
pareça tão plausível, essa afirmação deve ser tomada com cautela. Obviamente é impossível
que o viajante consiga transmitir todas as atividades do dia para o papel. A tarefa fica ainda
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mais complicada quando se tratam das sensações, medos, alegrias e relações. O que, afinal,
é descrito pelo viajante?

Se a correspondência entre imagem textual e imagem pictórica é legítima, podemos
utilizar de forma proveitosa as reflexões de E. H. Gombrich. No livro Arte e Ilusão, um estudo
da psicologia da representação pictórica, o autor trata de vários elementos – pensando na
representação pictórica – que podem ser transferidos para a representação a partir de relatos
de viagem. Para o autor a observação e construção de uma paisagem passam pelo crivo
seletor do que ele denomina schemata. Não há naturalismo neutro. “O artista, não menos
que o escritor, precisa ter um vocabulário antes de poder aventurar-se a uma “cópia” da
realidade “ (GOMBRICH, 1986: 74). O vocabulário, no caso do artista, é sua schemata. O
artista se deixa atrair por motivos que possam ser traduzidos em seu idioma. Tudo o que lhe
é familiar salta aos olhos. Ele não pode transcrever o que vê. Apenas traduzir. Todas as
pinturas partem de modelos já preexistentes na mente do artista, que acaba sempre utilizando
e re-utilizando o mesmo modelo para pintar o mesmo objeto em essência, mesmo que os
detalhes sejam diferentes. O retrato bem feito, por exemplo, não é aquele que o artista
registra fielmente sua experiência visual, mas onde constrói fielmente um modelo relacional:

quantas pessoas viram seu governante em carne e osso, ou viram-no tão de perto a ponto de
poderem reconhecê-lo? (...) A estampa vendida no mercado como retrato do rei era apenas
ligeiramente alterada para representar seu sucessor ou rival (GOMBRICH, 1986: 59).

Sua bagagem de experiências funciona, portanto, como mais um crivo seletor, que
admite apenas os aspectos que existem em sua schemata. “O familiar será, sempre, o ponto
de partida para a representação do desconhecido; uma representação já existente exerce
sempre certo fascínio sobre o artista, mesmo quando ele se esforça para registrar a verdade”
(GOMBRICH, 1986: 60).

As reflexões a respeito da psicologia e da cognição nas imagens pictóricas é extremamente
útil para entendermos a construção da paisagem pelos viajantes. Munidos da análise de
Gombrich, podemos agora retornar para o campo das imagens textuais, que é a principal
fonte desse trabalho. Da mesma forma que os motivos pintados pelo artista devem fazer
parte do que Gombrich chama de schemata, no caso das narrativas a construção textual
também remete a um referente previamente conhecido. A própria comunicação se dá através
de um sistema de signos e referentes aceitos por uma determinada comunidade que é
reproduzido e reatualizado constantemente:  “Não só a “novidade” de uma mensagem é
apreciável apenas se referida a uma tradição como também a sua própria decodificação
pressupõe a existência de um âmbito circunscrito de escolhas – do contrário, (...) a comunicação
seria impossível” (GUINZBURG, 2007: 85). O sistema de comunicação, regido pela semiótica
e pela linguistica, é utilizado por Gombrich em suas teorias de schemata. Para Ginzburg,
Gombrich se aproxima das teorias linguisticas de Wolf. Assim, “a lingua não tanto nomeia
coisas ou conceitos preexistentes, quanto, pelo contrário, articula o mundo das nossas
experiencias” e ainda,

a informação que nos chega pelo mundo visível é tão complexa que nenhuma figuração jamais
poderá vertê-la integralmente. Isso não se deve à subjetividade da visão, mas à sua riqueza. Não se
trata da documentação de uma experiencia visual, mas da fiel construção de um modelo relacional.
(GUINZBURG, 2007: 84)

 É através desse problema que Gombrich passa de uma teoria linguistica à uma teoria
pictórica. È também através dele que podemos fazer a ponte do caminho de volta e utilizar
tanto as reflexões da linguistica quando as de Gombrich e seus seguidores paa a análise dos
relatos de viagem. Qualquer que seja a narrativa em questão, ela deve remeter a algum
referente preexistente, para que a compreensão ocorra.

A partir dessas reflexões se pode pensar: realmente o artista pinta o que vê, no sentido
de que olha a paisagem a sua volta e a interpreta numa tela, ou ele só identifica alguns
aspectos – que já lhe são familiares, que podem ser traduzidos, que existem em sua schemata
–, só vê o que pinta? Ou, para a análise dos diários e das memórias dos viajantes, volta-se a
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questão já proposta: o que, afinal é descrito pelos viajantes? A indagação correta seria
então: se descreve, ou, se constrói a paisagem que se vê ou só são visíveis aos olhos dos
cientistas alguns aspectos familiares, que são passados para o papel?
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