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Representações do Brasil pelos Artistas Viajantes  

Séculos XVI e XVII. 

  Os artistas viajantes integraram as expedições artísticas e 

científicas nas Américas a partir de sua descoberta no século XVI. Suas 

produções estão ligadas ao ato de viajar, eles documentaram a fauna, a flora e 

os povos através de relatos, desenhos e pinturas. Espécimes naturais 

desconhecidos, animais estranhos e homens "primitivos" (às vezes "bons 

selvagens", outras, "selvagens-canibais") compõem o imaginário europeu 

acerca do Novo Mundo, descrito ora como "inferno", ora como "paraíso terreal". 

A riqueza da produção dos artistas viajantes - seja pelo seu valor artístico, seja 

por conta de seus pontos de vista e suas descrições acerca das novas terras e 

gentes - despertou a atenção de analistas de diversas áreas: geógrafos, 

antropólogos, historiadores da arte e da cultura. 

 Com a chegada dos portugueses no Brasil são produzidas entre o 

século XVI até o século XIX, uma extensa produção literária e iconográfica. Um 

dos primeiros relatos sobre o Brasil no século XVI é do viajante Hans Staden, 

marinheiro eescritor, que inclui ilustrações, geralmente de autoria 

desconhecida, que elucidam as aventuras do alemão viajante como prisioneiro 

dos índios tupinambás, no ano de 1548, ameaçado pelos nativos indígenas de 

morte ou canibalismo. 
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  Em 1555, chegou na Baía de Guanabara uma colônia francesa 

chefiada por Nicholas DurandVillegagnon, com André de Thevet (frade 

franciscano, escritor e explorador) e Jean de Léry (escritor, pastor protestante 

e gravador), que produziram textos, sobre a colônia brasileira, com ilustrações 

que eram inseparáveis dos relatos. 
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  Com o passar do tempo, as ilustrações ganham autonomia em relação 

ao texto com a publicação da  edição gravada de "Grandes  Viagens", 

coordenada pelo editor e gravador flamengo Theodore de Bry e publicada em 

Antuérpia, entre 1590 e 1634. Os livros ilustrados eram confeccionados com 

grande qualidade, tanto as gravuras (em metal) como as técnicas de 

reprodução e impressão. As publicações aguçaram a curiosidade da população 

(maioria semi-analfabeta) e da elite Européia.  As gravuras ajudaram a 

colonização das Novas Terras e novos investimentos no comércio.  

 A gravura "revolucionou" o uso da imagem na Europa do século XV e 

XVI, assim como a imprensa mudou o processo na escrita. Ambas 

possibilitaram a reprodução de infinitas cópias a partir de um original e, 

também, reduziram o tempo para isso ser conseguido. 

 Diversos artistas viajantes que passam pelo Brasil desde o período 

colonial, vale ressaltar os mais significativos em relação às obras produzidas.  

Os holandeses chegaram à capitania de Pernambuco no século XVII (1630), 

comandado por Maurício de Nassau, na comitiva constavam os artistas 

holandeses Albert Eckhout e Frans Post, geógrafos, engenheiros, médicos, 

botânicos entre outros. Os artistas holandeses se depararam com novos 

estímulos visuais do país, como a atmosfera luminosa, a vasta paisagem 

despovoada, os animais dos trópicos, as vegetações, a diversidade dos tipos 

humanos e a sonoridade das línguas dos portugueses, índios, africanos e 

mestiços do Brasil.  Os pintoresnão se preocupavam com a moral nem com a 

religião, eles tinham uma observação naturalista do mundo, seguindo a escolas 

holandesa e flamenga. Eckhout utilizava telas de grandes dimensões, 

desenhos e esboços de flora, de fauna e tipos humanos. Enquanto Post 

preferia as paisagens. 

 



4 
 

 

 

 

 

  

        Mameluca, 1641, Eckhout        Abacaxi e Mamão, Eckhout 
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"O Rio São Francisco e o Forte Maurício" 1638, Frans Post. 

 

 

   "Panorama Brasileiro",1652, Frans  Post. 

.   
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A cachoeira de Paulo Afonso, 1649, Frans Post, MASP-São Paulo. 

 

 
"Paisagem com Tamanduá", 1660, Frans Post. 

 

 

 Além dos esboços, desenhos e pinturas, os artistas faziam anotações 

detalhadas em suas pranchas do que estava sendo desenhado ou pintado, 

como um verdadeiro diário.  Esses escritos eram técnicos, classificatórios, 

científicos, um registro do que eles acabavam de pintar . Em alguns poucos 

desenhos e aquarelas haviam informações ligadas as cores e a luz, no 

momento em que as desenhavam ou caso viessem a pintá-la. 
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 No século XIX, em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, 

impulsionou uma ampla transformação política, econômica e cultural. Diversas 

expedições artísticas e científicas vieram para o Brasil, com o objetivo não só 

registrar espécimes naturais e objetos, mas para  coletá-los. 

 Em 1816 a corte portuguesa convida a Missão Artística Francesa para o 

Rio de Janeiro, chefiada por JoachinLebreton. Faziam parte, entre outros 

artistas, Nicolas-AntoineTaunay, Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montigny 

e Jean-Baptiste Debret. Em 1816, a equipe  organizou a Escola Real das 

Ciências, Artes e Ofícios, transformada, em 1826, na Academia Imperial de 

Belas Artes. 

  Debret foi o artista mais conhecido da Missão Francesa ficou no Brasil 

até 1831 e produziu várias obras da vida social brasileira : a cidade do Rio de 

Janeiro, a vida na corte, o cotidiano, o trabalho escravo etc. 

 Os desenhos e aquarelas que realizou no Brasil foram publicadas em seu livro 

"Viagem pitoresca e histórica ao Brasil" publicado em Paris em 1840.  Debret e 

os artistas da missão permaneceram no Brasil por mais tempo, o que difere 

dos artistas viajantes anteriores, mas também contribuíram  para a concepção 

de um repertório da visualidade do país. 

 As reproduções realizadas, por artistas e cientistas, da natureza, dos 

animais, dos vegetais, dos costumes e dos habitantes possibilitaram o 

conhecimento de como foi a vida no Brasil desde a sua descoberta até o final 

do Império. 
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