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Resumo
O presente artigo pretende abordar uma temática que diz respeito a
construção da imagem do Brasil por artistas-viajantes. A prática de viagem
que merece ressalva aqui foi a executada por artistas europeus, no século
XIX, se atentando a um caso específico, a viagem ao Brasil do artista
alemão Johann Moritz Rugendas, de 1822 a 1825. O surgimento, não só,
do Brasil, como de todo o continente americano passou a intrigar os
europeus. O desconhecimento do novo mundo, da terra do paraíso,
propiciou a criação de um imaginário europeu que aos poucos foi
buscando ser desvendado e, é nesse contexto que se encontram os
artistas-viajantes. Participantes de grandes expedições, os artistas vinham
ao país com o encargo de representá-lo ao máximo, detalhando a fauna e
flora tropical, a paisagem brasileira ou os tipos e costumes que aqui
existiam. Aprofundar-se sobre o percurso de um artista, no caso,
Rugendas, é uma maneira de compreender melhor que tipo de imagem do
país se produzia naquele período e como esta era vista na Europa.
Corroborado a isso, uma análise mais cautelosa de suas obras, numa
tentativa de relacioná-las, é fortalecer a pesquisa sobre qual imagem do
Brasil podemos ver, especificamente, nos traços de Rugendas.
Palavras-chave: Brasil, artista-viajante, imagem, Rugendas.

Resumen
El presente artículo pretende abordar una temática que concierne a la
construcción de la imagen del Brasil por artistas viajeros. La práctica de
viaje que merece atención aquí fue la ejecutada por artistas europeos, en
el siglo XIX, pondo atención a un caso específico, el viaje al Brasil del
artista alemán Johann Moritz Rugendas, desde 1822 hasta 1825. El
surgimiento, no sólo, del Brasil, como de todo el continente americano
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pasó a intrigar los europeos. El desconocimiento del nuevo mundo, de la
tierra del paraíso, propició la creación de un imaginario europeo que a los
pocos fue siendo desvendado y, es en ese contexto que se encuentran los
artistas viajeros. Participantes de grandes expediciones, los artistas venían
al país con el encargo de representarlo al máximo, detallando la fauna y la
flora tropical, el paisaje brasileño o los tipos y costumbres que aquí
existían. Profundizarse sobre el recorrido de un artista, en el caso,
Rugendas, es una manera de comprender mejor que tipo de imagen del
país se producía en aquel periodo y como esta imagen era vista en la
Europa. Corroborado a eso, un análisis más cuidadoso de sus obras, en
una tentativa de relacionarlas, es fortalecer la investigación sobre cual
imagen del Brasil podemos ver, específicamente, en los trazos de
Rugendas.
Palabras clave: Brasil, artista viajero, imagen, Rugendas.

1

Introdução

A prática de viagem ao continente americano, consequentemente, ao Brasil, remonta
ao século XVI, a qual se inicia com as grandes navegações. Mas é somente no século
XVIII e XIX que essa prática se expande e aparece as expedições científicas e
naturalistas. Especificamente no Brasil, essa prática ganha difusão após a vinda da
família real e a abertura dos portos, no início dos Oitocentos. As expedições vinham
ao país com o intuito de desvendar o, até então, desconhecido. Visto como o paraíso
pelo imaginário europeu, o Brasil foi palco de várias expedições, dentre elas a
expedição naturalista organizada pelo barão de Langsdorff, de 1822 a 1825, cujo
artista-viajante foi Johann Moritz Rugendas, figura que será destacada nesse estudo.
Os artistas-viajantes, quando constituintes de uma expedição, vinham com o
objetivo de representar o país e levar esses registros de volta para a Europa. Ademais
de se pautarem no conhecimento científico, não era possível se desvencilhar de um
registro mais pessoal, baseado na experimentação do nunca visto. O registro científico
resulta em uma representação detalhada baseada em parâmetro da ciência, enquanto
que o registro mais pessoal não é o oposto, o totalmente livre, mas sim baseava-se
em um modo de representar. Esse modo advinha de um modelo apreendido nas
academias e mais, de um modelo estético de representação consolidado na Europa.
Diante dessas colocações, que tipo de imagem produziam do Brasil? Que Brasil era
visto na Europa?
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O percurso de Rugendas como artista-viajante da expedição de 1822, com
formação em uma academia e dentro de um modelo estético europeu, será a base
para exemplificar o desenvolvimento do contexto histórico e, mais, analisar, a partir de
suas obras, quais imagens do Brasil são produzidas, questão-chave da pesquisa.
Nesse sentido, a análise das obras nesse artigo pretende estabelecer uma
comparação dos registros produzidos por ele no Brasil com as obras finalizadas. Com
isso será possível ver o quanto do Brasil conhecido por Rugendas aparece nas
litografias, qual é essa imagem de Brasil que os europeus difundiram e o quanto da
ideia de paraíso ainda persiste nas representações.

2

Sobre os viajantes
A vinda da corte portuguesa ao Brasil, no século XIX, e consequente abertura dos

portos às nações estrangeiras possibilitaram um período marcado significativamente
pela vinda de artistas profissionais ao país. As expedições, de acordo com Belluzzo
(1999), vinham em busca de entender esse território ainda desconhecido pelo mundo
europeu. Contavam com uma gama muito variada de profissionais, inclusive o artista,
ilustrador, dotado da técnica do desenho, tinha como ofício representar ao máximo a
fauna e a flora tropical, a população nativa e seus costumes.
Diante do que lhe é estranho, o olhar do sujeito é impactante. Primeiro, é preciso
reconhecer nessa estranheza, a ausência da rede de significações imposta pela
cultura, pelo aprendizado. A visibilidade diminui na medida em que o homem,
engajado pelo hábito, passa a apreender através dos sentidos internalizados. Ao
contrário, essa visibilidade aumenta quando o viajante deixa esse “mundo externo”
tomar conta, tornando um convite à aventura do desconhecido. Ele traz do lugar
estranho e do lugar distante, as motivações poéticas para a sua imaginação.
A distinção entre o plano estético e o plano científico, sob a dicotomia do sentir e
do conhecer, segregou as obras revelando-as comprometidas com o estilo pitoresco
ou com o estilo naturalista. Este, tendendo a uma abordagem despojada do
pressuposto artístico e supondo uma observação direta das verdades do mundo, o
que entendem ser a descrição da natureza. E aquele, apoiando-se em parâmetros da
pintura.
Lo que el artista viajero procura en América también tiene
connotaciones ideales o, al menos, intenta encontrar imágenes con
un valor generalizador: un paisaje que resuma las singularidades de
la fisonomía regional, individuos representativos de una determinada
sociedad, manifestaciones emblemáticas de su historia y de su
cultura material, en fin, todo lo que permita construir una identificación
típica de un país o de una región. (DIENER, 2007, p. 296)
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Ao se apoiar nesses parâmetros da pintura, é preciso entender quais são eles e
em que modelo se inserem, pois é possível perceber o quanto determinados modos de
apreciação do universo europeu do próprio século XIX, conciliaram-se com as
concepções topográficas, da geografia, da vegetação, dos costumes da vida humana
do Brasil.

3

Sobre o olhar do viajante

Marcada pelos valores pictóricos sobre a natureza observada, a noção de pitoresco
vigorou na Inglaterra durante o século XVIII e os primeiros trinta anos do século
seguinte. Ocorreu, de certo modo, uma união entre a arte e a paisagem natural, em
que se juntaram poetas e pintores, arquitetos e jardineiros, viajantes, especialistas e
diletantes.
Trata-se de uma categoria estética, à qual podemos atribuir o valor de
um instrumento que serve especificamente ao propósito de apreender
as experiências vividas num cenário diferente ao do mundo cotidiano
do viajante. (DIENER, 2008, p. 60)

Em partes, o termo pitoresco é usado para referir-se a um campo que está dentro
da estética, mas é também utilizado para caracterizar um modo específico de
apreender a realidade, que não é através dos artifícios das ciências, entretanto pode
transpassar a informação de forma amável, e, mais ainda, fácil de compreender.
Sua própria palavra diz respeito à pintura, e, com isso, a ideia que surge é que
existe uma analogia entre a pintura da paisagem e o desenho dos jardins. A sua
primeira manifestação ocorre historicamente na prática do arranjo dos jardins ingleses,
expressando anseios estéticos. Essa prática foi um artifício de tentar arranjar a
natureza por imitação da arte. Pode ser considerada, conforme Miguel Luiz Ambrizzi
(2011),
a fruição detalhada de uma realidade, apreendida como a metáfora
do jardim inglês, uma ordem natural encontrada numa aparente
desordem estética racional. Não é de uma beleza geométrica que se
fala, mas de um sentido de fruição pelo valor do próprio mundo
natural (AMBRIZZI, 2011, p.20)

Foi a partir disso, nos meados do século XVIII, que o pitoresco se consolidou
como um conceito de teoria da arte. O início surge com os escritos de Gilpin (1792) e
nas últimas décadas do século passou a ser identificado como uma categoria estética
a se localizar entre belo e sublime.
Conforme o gosto pitoresco, o olhar buscava as relações que
revelassem a natureza digna de ser apreciada ou desenhada,
segundo padrões poéticos arcádicos. O observador escolhia ângulos
privilegiados para registrá-la sob valores consagrados pela pintura e
pela poesia. A tradição pictórica ditava normas à natureza e só
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algumas combinações notáveis da natureza chegavam a constituir
material adequado a arte. (BELLUZZO, 2008, p. 46)

A visão pitoresca “ensina que a dimensão sensível inerente a toda e qualquer
paisagem depende também da educação visual do observador”. E mais, “a paisagem
pitoresca oferece evidências do que poderíamos chamar imagens prévias criadas pela
pintura, agindo no momento da percepção do mundo sensível. ” (BELLUZZO, 1999, v.
3, p. 19)
Conforme Costa (2015), a natureza e a realidade passam a ser aperfeiçoadas por
intermédio de um ideal estético, que faz com que a imaginação exerça papel
fundamental na elaboração do registro pitoresco que atrai e entretêm a atenção do
olhar e que estimula os sentidos do espectador..
O país foi aberto para todas as nacionalidades e, por meio da visão pitoresca, os
artistas estrangeiros compuseram imagens sedutoras difundidas no exterior e
contribuíram para a formação histórica da nossa nação.
Um artista que pode ser considerado um dos mais difundidos artistas-viajantes e
que vale destacar aqui, é Johann Moritz Rugendas. Seu reconhecimento é
fundamentado na busca incessante por conhecer a América, num percurso que
perdurou por mais de 15 anos.

4

Sobre Rugendas

A relação de Rugendas1 com o Brasil ocorre quando ainda era muito jovem. Em 1821,
firma um contrato na Alemanha com a expedição naturalista organizada pelo Barão de
Langsdorff. Nessa expedição, que faz parte do grande projeto de reconhecimento
científico do Brasil, Rugendas atuará como ilustrador. Suas habilidades artísticas, “em
particular a perícia em desenhar e a agudeza da sua observação, respondiam
positivamente às necessidades exigidas de um ilustrador de expedição científica.”
(DIENER; COSTA, 2002, p. 13)
A expedição chega ao Brasil em março de 1822, no Rio de Janeiro. No começo da
viagem, Rugendas se prendeu a representar plantas e animais, contribuindo para o
reconhecimento naturalista da nova terra. Nessa fase, o pintor já se encontrava
insatisfeito com Langsdorff. A partir de então, não estando mais exclusivamente a
serviço da expedição, Rugendas passa a fazer viagens pelo país e tomar atitudes por
1

Rugendas, de nacionalidade alemã, nasceu em 1802 e faleceu em 1858. Advém de uma
família de artistas franceses radicada na Alemanha, em Ausburgo, que se destacavam por
serem pintores de batalhas, então, desde cedo Rugendas tem contato com o meio artístico e
mesmo dentro de casa tem um bom incentivo, seu pai Johann Lorenz Rugendas, gravador,
editor reconhecido e diretor da escola de desenho. Já entre os anos de 1815 a 1817, frequenta
o ateliê de Albrecht Adam, também pintor de batalhas, e logo em seguida, ingressa na
Academia de Belas-Artes de Munique, onde teve uma boa formação tradicional acadêmica.
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conta própria, isso se deu durante um ano e meio, desde parte de 1822 até 1824. A
expedição de fato, começou em 1824 e prometia percorrer São Paulo, Minas Gerais,
Goiás e Mato Grosso, no entanto, somente foi para Minas Gerais. Para Rugendas,
esse percurso seria enriquecedor para sua vida artística e em troca realizara o
trabalho para Langsdorff. (DIENER; COSTA, 2002)
Em novembro de 1824, houve uma briga entre Rugendas e Langsdorff. Depois de
dois anos de insatisfação acumulada, Rugendas se desvencilha definitivamente da
expedição. Segundo Diener e Costa (2002), pouco se sabe sobre seu percurso após o
desligamento da expedição. Mas sabe-se, por meio de um escrito de Langsdorff, que
em fevereiro de 1825, Rugendas se encontrava em Ouro Preto, lembrando que ele
não estava sozinho, mas sim com o zoólogo, Ménétriès e o botânico, Riedel.
Durante esse período no país, com e sem a expedição de Langsdorff, Rugendas
vai descobrir uma dupla vertente do seu fazer artístico. De um lado, o de artistaviajante, que busca conhecer os lugares mais distantes e desconhecidos e, de outro
lado, o de ilustrador científico que produz imagens para acompanhar as descrições de
publicações sobre botânica, geografia. (DIENER; COSTA, 1998, p. 18)
Logo, em 1825, retorna a Europa. Especificamente de 1825 a 1828 vive em Paris,
Ausburg e Munique, e se dedica a produção do seu livro Voyage Pittoresque dans le
Brésil. O editor que aceitou o projeto ambicioso de Rugendas de publicar o livro, foi o
francês Engelmann. O projeto contou com 22 litógrafos e se iniciou em 1827. O
fascículo, finalizado em 1835, contava com 100 litografias e, no total, foram produzidos
20 exemplares nas duas línguas mais difundidas na época, francês e alemão.
Quantos às imagens publicadas no Voyage Pittoresque, deve-se ressaltar que a
interferência de litógrafos nos registros originais de Rugendas não pode assegurar a
veracidade da publicação. Mesmo esses desenhos tendo um caráter de extrema
importância, não são o resultado final do trabalho de um artista-viajante. Era preciso
editá-los e complementá-los para seguirem a demanda do mercado e se tornarem
atrativos ao público, “o que trouxe como consequência uma marcada deformação em
sua espontânea recepção do país em benefício de concessões ao gosto europeu da
época”. (DIENER, 1996, p. 55)
A própria supervisão de Rugendas acabou não sendo muito efetiva durante todo o
processo de produção, o que deixa uma interrogação ainda maior quanto a
verossimilhança das imagens. Com isso, as imagens a serem publicadas, além de não
serem produções do próprio artista, não representam o olhar dele sobre o país, uma
vez que os litógrafos modificavam a composição inicial feita por Rugendas para que se
tornassem mais “atraentes e pitorescas aos olhos europeus”. (DIENER; COSTA, 2002,
p. 98)
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Essa supervisão pouco efetiva pode ter sido afetada após travar um contato mais
intenso com Alexander von Humboldt (1769-1859) - cuja amizade teve início logo
quando retornou a Paris, em 1825 - e viajar para a Itália, em 1828, para aprender
outros tipos de técnicas, como o esboço feito a óleo.
Os dois fatos vieram a corroborar com o seu segundo projeto de viagem, dessa
vez para a América do Sul e com o auxílio e motivação de Humboldt. Com um grande
arsenal de informações sobre o continente americano devido a amizade com
Humboldt, Rugendas decide fazer essa segunda viagem, com o intuito de reunir
material para uma nova publicação, semelhante a já publicada Voyage Pittoresque,
agora sobre o continente americano e com uma nova mudança também proporcionada
pelo contato com o artista alemão: começa a sentir a necessidade de desenvolver sua
habilidade como desenhista para a pintura, para que sua obra possa ganhar mais
autonomia. (DIENER; COSTA, 1998, p. 19)
Sobre Humboldt, vale ressaltar o seu interesse pelo continente americano e,
inclusive, pelo Brasil. A viagem desse naturalista ficou bastante conhecida e marca a
descoberta científica do novo mundo. Ocorreu de 1799 a 1804, mas, especificamente
no Brasil, por razões políticas daquele momento, o Reino de Portugal impediu a
entrada de Humboldt no Brasil temendo que ele fosse um espião alemão. (VITTE;
CENE, 2012, p. 79).
A viagem de Rugendas à América ocorre durante os anos de 1831 a 1845 e o
artista passa a seguir os preceitos colocados por Humboldt, de união da arte com a
ciência, com uma visão minuciosa para a natureza, para as formas da vegetação e do
relevo, em busca de paisagens tipicamente regionais.
Quanto a essa segunda viagem, não cabe ser muito aprofundada nesse artigo, já
que o interesse se baseia notadamente na primeira viagem do artista ao Brasil e no
período posterior de publicação do Voyage Pittoresque.

5

Sobre a análise

O estudo aqui partirá da comparação dos desenhos produzidos por Rugendas durante
sua primeira viagem ao Brasil2 com as litografias feitas posteriormente para a
publicação do Voyage Pittoresque. Analisar algumas representações pictóricas e notar
o quanto de um desenho produzido durante a viagem foi incorporado na produção das
litografias, mostrando as aproximações e os distanciamentos da experiência adquirida
no lugar com a representação consagrada no livro.

2

Esses desenhos foram adquiridos pelo colecionador brasileiro José Mindlin e fazem parte de
um estudo de Pablo Diener e Maria de Fátima Costa.
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A escolha dos desenhos se pautou na primeira dentre as quatro divisões3 do
Voyage Pittoresque, cujo tema é paisagem, principalmente do Rio de Janeiro e de
Minas Gerais, devido a possibilidade de caracterizar a experiência com o lugar e seu
posterior registro para difusão.
Um primeiro ponto a observar vem de uma recorrência nos desenhos de
Rugendas. Estes captam a morfologia do lugar observado, assim como a vegetação
típica e a presença, em alguns casos, da arquitetura, no entanto, o artista não se
preocupa em preencher todo o campo do papel, preenchendo apenas o interior e
deixando a extremidade inferior e superior em branco. Isso mostra que se atenta ao
que está ao longe e ao que conforma a paisagem como aquela em si. Já as litografias
que parecem ter sido produzidas desses desenhos se preocupam em preencher essas
ausências, principalmente qualificando a extremidade inferior, por meio de uma cena
específica. Nela, acrescenta tipos humanos participantes de uma ação e compõe essa
cena com variados tipos de vegetação, dando peso, proximidade e entretenimento,
não só para a cena criada, como também para a composição total da obra, o que as
tornam propícias a serem publicadas: maior atratividade ao público. A escolha tanto
dos tipos humanos, como da vegetação não são aleatórias ou inventadas, são
baseadas nos estudos isolados feitos por Rugendas – vale lembrar aqui que durante
sua estadia no país, Rugendas produziu diversos desenhos com viés naturalista e se
atentou em captar as diferenças da fauna e flora dos trópicos, bem como dos tipos
sociais tão distintos do europeu. Ao relacionar os desenhos com as litografias, é
possível ver a enorme semelhança entre um estudo de uma árvore, e como ela
aparece não só em uma litografia, como em várias, mostrando justamente a
característica vegetal de certa região do país. Quando as imagens são de paisagens
de Minas Gerais, a recorrência se dá na presença de araucárias, já quando são de
alguma vista do Rio de Janeiro, as palmeiras é que entram em cena. As composições
das litogravuras parecem ser um jogo de colagem, em que os elementos se ajustam
para compor uma paisagem que possa ser reconhecida por sua caracterização
regional.

3

Somente para conhecimento, a segunda parte do livro está destinada aos tipos e costumes, a
terceira, a uma mescla que inclui usos e costumes dos índios e a vida dos europeus e a quarta,
aos usos e costumes dos negros.
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Figura 1: Estudo de uma palmeira, 1822 a 1825 e Playa Rodriguez

Fonte: DIENER; COSTA, 1998 e DIENER; COSTA, 2002.

Figura 2: Estudos de araucárias, 1824 e Serra Ouro-Branco

Fonte: DIENER; COSTA, 1998 e DIENER; COSTA, 2002.

Os desenhos do artista-viajante parecem estar prontos para serem preenchidos.
Ao deixar grande parte do campo plástico vazio, abre possibilidade para se preencher
da maneira que quiser. É certo que Rugendas, ao participar, inicialmente, do processo
de edição do Viagem Pitoresca, compôs uma série de esboços baseados nos seus
próprios estudos para se transformarem em litografias; no entanto, não se pode dizer
de quantas composições ele participou e o quanto de habilidade e gosto do litógrafo
entrou na produção final. Nos próprios desenhos pode se ver uma intenção do que virá
a aparecer, um traço que esboça a existência de uma árvore em determinado lugar, de
um arbusto em outro, mas mesmo assim, ao observar a litografia, vê-se que há uma
composição vegetal muito mais complexa que a própria intenção. Por outro lado, não
dá para afirmar que o traço no qual simula uma árvore esteja representando, de fato,
uma árvore específica, naquele lugar específico, pois como se sabe, a escolha e a
adaptação dos elementos presentes na realidade, dentro do modelo de apreciação do
pitoresco, se dão para melhor harmonizar a representação – os elementos na natureza
nunca estão perfeitos para a composição harmônica, é preciso adaptá-los para tal.
Esse é um caso que está claramente presente em todas as litografias aqui citadas. Ao
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estarem vazias as extremidades dos desenhos, o litógrafo as preenche de modo a
construir uma imagem harmônica, onde as árvores, os arbustos, as gramíneas e as
pedras se rearranjam para serem atrativas aos olhos. Em geral, a obra possui
elementos de destaque nas duas laterais e estes configuram a paisagem ao fundo, ora
sendo árvores, ora palmeiras, ora rochas.
Figura 3: Vista da baía de Guanabara, RJ, 1822 e Vue de Rio de Janeiro

Fonte: DIENER; COSTA, 2002.

Outro ponto que contribui para o peso é atenção dada ao primeiro plano do quadro
por meio da tonalidade mais contrastada, da luz e sombra, do preto e branco de modo
muito mais intenso que os demais planos. De certa maneira, pode se recortar esse
primeiro plano bem estabelecido e, assim tornar a composição muito mais próxima do
desenho original do artista-viajante. Como se os litógrafos deixassem claro que esse
primeiro plano tão marcado é uma criação dentro da representação de Rugendas
sobre a paisagem brasileira. Além de propiciar essa leitura, a delimitação dos planos
por meio de escala de tons é um artifício para representar a profundidade, noção que
apareceu na perspectiva aérea renascentista.
Nas litografias em geral, nota-se a presença de três escalas, por conseguinte, três
planos bem demarcados, o primeiro e mais próximo é aquele que qualifica a obra,
como já foi citado; o segundo corresponde ao que é mais específico quanto a
morfologia, quanto a caracterização de determinada paisagem, é, também, a maior
semelhança com o desenho referente de Rugendas; e o terceiro mostra aquilo que se
encontra o mais distante dos olhos, geralmente são montanhas que quase se esvaem
no céu.
Quando os desenhos estão preenchidos na parte inferior, possuem já uma cena,
com uma ação humana e vegetação específica, o que se vê nas litografias é um
afastamento da paisagem, um distanciamento do observador frente ao observado.
Isso se caracteriza por basicamente três pontos: proporção do campo plástico – a
litografia tem proporções mais suaves que a folha dos desenhos -; abaixamento da
linha do horizonte, dando a ver mais céu; e tamanho dos tipos humanos e dos
animais, consequentemente posicionando o observador não só mais distante, como
num ponto de vista mais alto que a cena em ação. A preocupação com o ponto de
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vista é uma característica bastante marcada na estética do pitoresco. A posição do
observador, assim como o rearranjo da natureza contribuíam para criar uma paisagem
mais amena e agradável. Esta era uma premissa do pitoresco, distanciando o
observador da cena, este deixa de participar da situação, de ter uma relação mais
próxima com o que lhe aparece, amenizando assim qualquer tensão que possa ser
notada. De um modo geral, as imagens pitorescas nos mostram um lugar idealizado,
no caso, as terras desconhecidas aproximadas da ideia de paraíso. Uma visão que se
aproxima mais de um discurso de construção histórica do que da experiência do lugar,
da própria relação do artista com o mundo a sua frente.

Figura 4: Vista da fazenda Mandioca, 1822 a 1825 e Mandiocca

Fonte: DIENER; COSTA, 2002.
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Conclusão

Após breve análise das representações pictóricas de Rugendas, tendo em vista a
relação entre o que foi produzido, de fato, pelo artista-viajante durante seu período de
estada no Brasil e o que veio a ser produzido como litografias para publicação, no livro
Voyage Pittoresque Dans le Brésil, foi possível perceber o quanto as imagens que
foram difundidas do Brasil são idealizadas e quanto não seguem aquilo que foi
observado in loco pelo artista. E mais, a grande ideia que essa publicação passou foi,
ao mesmo tempo, de ter sido obra executada por Rugendas e ter sido aquilo que
experimentou aqui no Brasil. Questões que foram possíveis após perceber algumas
recorrências, assimilar os elementos estruturadores tanto do desenho quando da
litografia e associar informações após uma visão geral de toda a obra disponível nos
estudos de Pablo Diener e Maria de Fátima Costa.
Tendo em mãos o artista Rugendas, e mais do que isso, a compreensão sobre
suas obras, foi possível entender qual imagem do Brasil foi construída no período
desse artista-viajante, compreendendo, primeiramente, o contexto no qual ele se
insere no Brasil, de difusão da prática de viagem enquanto exploração das novas
terras, após a chegada da família real ao país e a abertura dos portos às nações
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estrangeiras; e a compreensão dessa prática que se difundia e o modelo que ela
seguia. E posteriormente, de entender tal modelo, o modelo não só seguido por
Rugendas, mas inserido em um campo maior, no modo de apreciação em que se
pautavam os artistas europeus, buscando mais do que se apropriar da experiência do
lugar, seguir um conjunto de regras para se construir um discurso, que com finalidade
de agradar ao público acabam por manter próxima a ideia do Brasil como lugar do
paraíso.
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