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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A Amazônia no século XIX era, segundo Hideraldo Costa, “rota obrigatória para todos 

aqueles que queriam participar, pontualmente, dos debates e das últimas descobertas 

científicas do seu tempo”1. Isso pode nos ajudar a entender porque a maioria dos naturalistas 

que vieram ao Brasil incluiu a Amazônia como parte de seu roteiro de pesquisas, como 

assegura o autor.2 

Dentre os nomes dos cientistas da época mais famosos, de diferentes nacionalidades e 

que estudamos ao longo desta pesquisa estão, os ingleses Henry Walter Bates (1848-1859) e 

Alfred Russel Wallace (1848-1852), o suíço Louis Agassiz (1865-1866) e o alemão Robert 

Avé-Lallemant (1859)3. 

 Os relatos desses viajantes deixaram incontáveis impressões sobre a população, 

cultura, hábitos, cor e esse “exercício de classificação” que “ultrapassou os limites do ‘mundo 

natural’ e o ‘elemento humano’ foi objeto de análise e estopim de intensos debates 

científicos.” Dentre os debates mais intensos está a questão do lugar dos negros e mestiços na 

sociedade brasileira.4 

 No Amazonas, as populações nativas estão presentes, há bastante tempo, em inúmeros 

trabalhos. Contudo, o mesmo não acontece com as populações negras. Portanto, “esta 

proposta, vinculada ao projeto Mundos cruzados: etnia, trabalho e cidadania na Amazônia, 

século XIX financiado pelo CNPq e desenvolvido no grupo de Pesquisa História Indígena e da 

Escravidão na Amazônia – HINDIA, pretende mapear uma série de relatos dos viajantes que 

visitaram, no século XIX, diferentes localidades das províncias do Amazonas e Pará”. 

Este projeto teve como objetivos principais, recuperar e sistematizar dados relativos à 

presença de homens e mulheres negros, tomando-os como personagens históricos concretos e 

identificar as visões dos viajantes naturalistas a respeito desses personagens, analisando-os e 

usando como recortes temáticos a questão da escravidão e da mestiçagem5. 

                                                           
1 COSTA, Hideraldo L. “Amazônia: paraíso dos naturalistas”. Amazônia em Cadernos, Manaus, n. 6, 

jan/dez/2001, p.229-270. 
2 COSTA, op. Cit., 2001, p.235 
3 Ibid., p.236 
4 Para usar a expressão corrente no século XIX. Ibid., p.241. 
5 Projeto escrito pela Profª Drª Patrícia Sampaio. 
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 Contextualizadas as análises dos relatos dos viajantes e dos viajantes naturalistas, 

pretendeu-se usar como procedimentos de pesquisa, “o levantamento bibliográfico das 

informações acerca do contexto das viagens – duração, objetivos, fontes de financiamento –, 

levantamento e sistematização dos dados referentes às populações negras no Amazonas e no 

Pará – nomes, condição jurídica, localização, descrição física, atividades, ocupações/ofícios, 

relação com os viajantes – e levantamento e sistematização dos discursos, falas e 

representações sobre a escravidão e a mestiçagem nas duas províncias analisando tais visões”. 

 Com todos os objetivos aplicados, no relatório que se segue, estão expostos os 

resultados referentes à problemática da pesquisa. Foram identificados e citados os 

personagens encontrados nos relatos dos quatro viajantes de acordo com os critérios. As obras 

estudadas foram: Viagens pelos Rios Amazonas e Negro de Alfred Russel Wallace, Um 

Naturalista no Rio Amazonas de Henry Walter Bates, No Rio Amazonas de Robert Avé-

Lallemant e Viagem ao Brasil 1865-1866 de Louis Agassiz e Elizabeth Cary Agassiz. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

João Pacheco de Oliveira Filho afirma que é preciso entender que determinadas áreas 

geográficas, em momentos diferentes, foram privilegiadas por viajantes, para ali se dirigindo 

uma parcela significativa, uma vez que tal área está sendo objeto das principais descobertas e 

discussões científicas então registradas. Foi o que provavelmente ocorreu com a Amazônia, 

que se constitui assim, uma das áreas prioritárias de interesse para os viajantes durante o 

século XIX.6 

Segundo Hideraldo Costa a “laicização do conhecimento” fez com que os viajantes 

tivessem a consciência de que a ciência era a “chave para todas as portas”, o que permitiu que 

o discurso científico se firmasse em bases sólidas e racionais, tornando-se independente da 

Igreja. Então, a partir disso, e tendo em vista o sucesso das ciências naturais os viajantes 

partiram a procura de descobertas em terras longínquas como a Amazônia, local importante e 

escolhido como cenário de pesquisa deste projeto.7 

 

                                                           
6 OLIVEIRA FILHO, João P. “Elementos para uma sociologia dos viajantes” in Oliveira Filho, João. P. (Org.) 

Sociedades indígenas e indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: Marco Zero/ UFRJ, 1987, p. 84-148. 
7 COSTA, op. Cit., 2001, p.237-238 
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Essa importância da Amazônia para os naturalistas é um fato reconhecido [...] como 

pode ver no trecho abaixo transcrito, onde Theodoro Sampaio se refere à primeira 

metade do século XIX: “No Brasil, é para o vale do Amazonas, a terra da Promissão 

dos naturalistas e viajantes, que se concentram as atenções do mundo sábio”. A 

incomparável opulência de sua Flora, desenvolvida num meio físico sob condições 

especialíssimas, que de maravilha aí se reúnem; a variedade imensa de sua Fauna, 

máxime na parte ornitológica, entomológica e na ictiologia de seus rios e lagos; o 

grande número de nações selvagens que ainda nas suas matas se ocultam ou 

vagueiam nos seus grandes rios, muito destes ainda inexplorados, tudo aí atrai o 

homem da ciência, ávido dos mistérios da natureza8. 
 

Os viajantes escolhidos, em sua maioria eram naturalistas, e como afirma Costa, “os 

naturalistas que se deslocaram para a região, eram botânicos, zoólogos, entomólogos, 

médicos, geólogos, ictiólogos, ou seja, cientistas mais voltados às ciências naturais do que às 

ciências humanas”. Logo, sua atenção era quase que completa para fauna e flora da região, 

não havendo uma riqueza de detalhes a respeito dos personagens em seus relatos. É notório 

como os viajantes reservam capítulos quase inteiros para descrever a floresta e sua vida 

animal, mas quando se trata dos habitantes, dão poucas características. 

Apesar de poucos detalhes, inúmeros trabalhos acerca da população nativa presente 

nos relatos foram desenvolvidos. Sendo possível também, identificar a presença negra nessa 

região através dos mesmos. Os viajantes, através de seus discursos demonstram o olhar do 

europeu sobre a Amazônia e sobre o branco, o índio, o negro e suas misturas. Em uma época 

em que existia ainda a escravidão. 

Os cientistas mesmo com formações diferentes – o que causa uma leve mudança no 

objeto de interesse e no modo do discurso – tinham como finalidade, em geral, encontrar fatos 

novos. Também tinham em comum o desejo em conhecer, ver e explorar de modo que 

abrangessem seus conhecimentos. 

No que se refere ao financiamento das viagens, os viajantes naturalistas têm na sua 

organização e constituição naturezas distintas passando pela seleção e escolha do naturalista 

ao tipo de expedição, esta podendo ser desde grandes comissões científicas, financiadas pelo 

Estado a viagens curtas de fundos privados. As expedições de Agassiz, Spix e Martius são do 

primeiro tipo, as de Wallace e Bates foram financiadas por fundos privados e a de Robert 

Avé-Lallemant teve um objetivo de cunho mais literário, sua viagem foi financiada pelo 

próprio, como afirma Hideraldo Costa.9 

                                                           
8 OLIVEIRA FILHO, op. Cit., 1987, p. 101  SAMPAIO, Theodoro. “Os naturalistas viajantes dos séculos XVIII 

e XIX e o progresso da etnografia indígena no Brasil”. In: Os naturalistas viajantes e a etnografia indígena. 

Salvador, Livraria Progresso Editora, s.d. (antes publicado com o título de “Os naturalistas viajantes dos séculos 

XVIII e XIX”. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1915, 2º Tomo Especial). 
9 COSTA, op. Cit., 2001, p.236-237 



8 

 

 O quadro a seguir, mostra as características principais das viagens dos cientistas 

citados: 

  

 Finalidades Fonte 

Financiadora 

Esquema de 

Financiamento 

Formação 

Intelectual 

Recompensas Org. Interna 

(composição) 

Duração 

Spix e 

Martius 

Científica Fundos 

Públicos 

Instituição Científica Internas à 

carreira 
científica 

Comis. 

Científica 

Residência 

Wallace História Natural Particulares Mercado de 

coleções 

História 

natural 

Material 

(pensão) 

prêmios honor 

Individual Residência 

Bates História Natural Particulares Mercado de 

coleções 

História 

natural 

Científicas Individual Residência 

Avé-

Lallemant 

Conhecimento 

difuso 

Particulares Autofinanciame

nto 

Literária  Individual Viagem 

curta 

Agassiz Científica Particulares Mecenas Científica Internas à 

carreira cient. 

(coleções) 

Comis. 

Científica 

Viagem 

ampla 

Quadro I – Características das viagens FONTE: OLIVEIRA FILHO, 1987, p.128 

 

 Quanto à visão do estrangeiro, os relatos nos possibilitam enxergar através dos olhos 

do observador. Ao descrever a região e os habitantes nota-se a cultura engendrada no europeu. 

Além de analisar a realidade das narrativas, é possível ter uma ideia do seu imaginário. Suas 

visões, seus comentários, seus modos de agir e pensar perante as situações comuns da região e 

da época nos mostram a divergência cultural entre a Europa e o Novo Mundo. 

 Uma visão foi constituída, esses “ilustres homens da ciência” fizeram da região seu 

laboratório, por isso, alguns fixaram residência nas cidades e lugarejos por onde passaram, 

constituindo assim, um aspecto sobre a Amazônia10. No que se refere à análise dos habitantes 

da região (amazônica), é importante compreender suas particularidades como a questão da 

mestiçagem. 

 

[...] a temática relativa a mestiçagem e [...] suas preocupações referentes a essa 

questão, materializaram-se de modo muito forte no Atlântico Sul e, de modo 

específico, no Brasil. Na Amazônia, assumiu matizes especiais, por causa do 

problema da degradação do índio e também pelos problemas relativos aos 

sucessivos processos de mestiçagem envolvendo as três raças: o branco, o negro e o 

índio.11 

 

 Observa-se na narrativa de suas investigações que o homem amazônico era tratado 

mais como um objeto de estudo do que na condição de ser humano. Quatro viajantes 

principais foram estudados, Alfred Russel Wallace, Henry Walter Bates, Robert Avé-

Lallemant e Louis Agassiz, no intuito de analisar a visão de cada um a respeito do homem 

amazônico, principalmente do negro e do mestiço, a fim de definir a opinião de cada um a 

                                                           
10 Ibid., p.236 
11 COSTA, op. Cit., 2001, p. 240 
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respeito desses personagens muitas vezes esquecidos, ou até mesmo ignorados e procurando 

analisar também a questão da mestiçagem e escravidão. 

 

Personagens negros encontrados nos relatos 

 

Alfred Russel Wallace nasceu na Inglaterra, em 8 de janeiro de 1823 e faleceu em 7 de 

novembro de 1913. Quando jovem, empreendeu com Henry Bates uma viagem ao Brasil em 

1848 e aqui permaneceu durante três anos, enquanto Bates ficou até 1859 coletando mais de 

8.000 espécies. Henry Walter Bates nasceu na Inglaterra, em 18 de fevereiro de 1825 e 

faleceu em 16 de fevereiro de 1892. 

A viagem dos ingleses Wallace e Bates foi das mais importantes para as Ciências 

Naturais. Chegaram a Belém em 1848 e exploraram os arredores da cidade, seguindo, mais 

tarde, o rumo do Tocantins. Depois se separaram, Wallace foi para o Baixo Amazonas e 

regiões vizinhas enquanto Bates seguiu até Cametá. Encontraram-se na foz do Rio Negro, e 

logo tornaram a se separar, Wallace subiu o Rio Negro e Bates continuou pelo Solimões. 

 Wallace, no decorrer de seu relato, demonstra a importância que os personagens 

negros tiveram no sucesso de sua pesquisa, sendo de grande valia nas caçadas e como guias 

nos lugares por onde andou. Seu primeiro contato (e deslumbre) foi na chegada à cidade do 

Pará, quando se deparou com a primeira presença negra descrita em seu discurso, ao afirmar 

que teve uma bela visão da flora e da variada tripulação composta por negros e índios que 

conduziam as canoas que passavam por ali. 

 No que se tratava de cultura e religiosidade o autor faz referência às vestimentas em 

ocasiões de festas, as celebrações religiosas e seus hábitos diários. Refere-se ao modo da 

população se vestir, afirmando que a roupa dos negros adultos eram calças de algodão ou 

listrado, utilizando, as vezes, uma blusa do mesmo pano. As mulheres, quando havia festa, 

vestiam-se inteiramente de branco, o que, segundo o autor, causava “um agradável efeito o 

contraste das roupas com suas lustrosas peles negras ou acobreadas”12. E, no que se trata de 

acessórios, elas usavam pulseiras e outros ornamentos de ouro maciço, o que surpreendia aos 

estrangeiros, pois, muitas delas eram escravas. As crianças eram vistas com vários tipos de 

vestuário, porém, a condição infantil masculina era a completa nudez, afirma Wallace. 

                                                           
12 WALLACE, A R. Viagens pelos Rios Amazonas e Negro. São Paulo: EDUSP; Belo Horizonte: Itatiaia, 1979, 

p.20 
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 Em sua obra, Wallace passa uma visão dos negros fazendo parte de uma população 

alegre e religiosamente ativa: “Os foguetes são considerados componentes indispensáveis das 

comemorações religiosas. Certa manhã perguntei a um velho negro por que estavam soltando 

foguetes já àquela hora. Levantando os olhos para o céu, respondeu-me: ‘Por Deus’.”13 Além 

das festas religiosas muito comemoradas, depois de caçar jacarés, tinham o hábito de 

agradecer a Deus, entoando diversos hinos. 

 Quando chegava a noite, ficavam em suas casas tocando e cantando. Usavam uma 

espécie de viola, repetindo as mesmas notas e improvisando uma letra, geralmente fazendo 

relação com algo que tenha acontecido naquele dia, repetindo-as durante horas. Outra coisa 

que apreciavam era contar anedotas, o autor menciona algumas durante seu relato. Outro 

hábito era o de comer manga, Wallace afirma que gostou quando provou a fruta na cidade do 

Pará, que quase ninguém as come, só os negros. 

 Em sua estadia e em suas pesquisas, por inúmeras vezes teve que contar com a ajuda 

ou contratar negros e mestiços de todas as idades e gênero para conseguir seus espécimes e 

até mesmo se manter, afinal, dependia destes também para o trabalho doméstico. Como é o 

caso do Isidoro, um velho negro que foi contratado para, segundo o autor, “servir como 

cozinheiro e ‘pau para toda obra’” que foi os “acostumando ao dia-a-dia de arranjar a casa, 

aprender português e investigar os produtos naturais da região”14. 

 Isidoro, segundo o autor, “era um homem de temperamento quase taciturno”15. Usava 

como traje habitual somente calças, pois, com o clima da região, camisa, sapato e chapéu 

eram acessórios dispensáveis. O velho negro era um homem com vasto conhecimento 

doméstico e da floresta. Uma vez que, já tinha trabalhado nesta última, estando a par não só 

dos nomes de todas as árvores, como também de suas propriedades e empregos, 

possibilitando o aprendizado dos estrangeiros. 

 

Era um homem de temperamento quase taciturno, salvo quando se irritava com 

nossa incrível incapacidade de compreender suas explicações. Ele aí passava a 

gesticular com veemência, representando uma pantomina digna de um auditório bem 

mais numeroso. O fato é que ele realmente gostava de exibir seus conhecimentos 

sobre esses assuntos acerca dos quais ainda nos encontrávamos no estágio da mais 

completa ignorância, mas cuja aprendizagem queríamos efetivamente alcançar.16 

 

                                                           
13 WALLACE, op. Cit., 1979, p.27 
14 Ibid., p.18 
15 Ibid., p.33 
16 WALLACE, op. Cit., 1979, p.33 
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 Enquanto estava em Nazaré, no Pará, o autor cita três negros que moravam nas 

cercanias de sua casa e que cuidavam de plantações de café, de mandioca e de árvores 

frutíferas. O chefe deles era um negro “robusto e bem apessoado”17 chamado Vicente, um 

caçador de “bichos” (nome vulgarmente dado aos insetos, répteis e animais pequenos pelo 

povo local) muito famoso, habilidade essa que foi de grande valia para os estrangeiros. 

Vicente, de boa vontade pegou e os entregou vários espécimes. 

 Estando na cidade do Pará e por estar em uma estação na qual era pouca a incidência 

de insetos, Wallace contrata outra figura, um negro chamado Luís, para caçar alguns pássaros, 

afinal, segundo o autor, o negro já tinha grande experiência no assunto. Luís era um “homem 

bem apessoado e de alto porte”, natural do Congo. Foi comprado quando criança por um 

cientista chamado Natterer e desde cedo aprendeu a capturar e preparar pássaros e outros 

animais, após 17 anos foi libertado quando o “Doutor” deixou o Pará. 

 De acordo com o autor, Luís realmente era um excelente caçador, sendo 

recompensado a cada vez que levava para o cientista (Natterer) um novo pássaro, e ao citá-lo, 

o autor afirma que o caçador era um homem prevenido, tanto que era proprietário de um sítio 

e tinha conseguido economizar o bastante para comprar um casal de escravos. Outra 

característica de sua habilidade era a forma como ele lidava com os pássaros sabendo de seus 

esconderijos e hábitos e atraindo-os através de uma perfeita imitação de seus cantos. 

 Wallace mostra, através de seu relato, que seu trabalho seria mais difícil sem a ajuda e 

o conhecimento dos personagens abordados acima. Sua relação com estas figuras foi direta e 

aparentemente sem divergências. Estes foram os únicos nomeados pelo autor em sua obra. No 

que se refere aos outros negros encontrados, o autor faz mais de 15 referências ao longo de 

sua narrativa, desde negros que remavam nas canoas até negras que vendiam frutas e doces no 

mercado. 

 Retomando a viagem do naturalista Henry Walter Bates, em sua obra, pode-se notar 

mais de 90 “aparições” desses personagens negros na Amazônia. Negros livres, escravos e 

mestiços. Durante todo o tempo que esteve no Brasil Bates realizou diversas viagens pelo 

interior da Amazônia, foi por meio dessa trajetória que Bates teve o caminho cruzado pelos 

personagens citados em seus relatos. 

 Bates descreveu, ao longo de sua narrativa, personagens negros de uma forma geral e, 

em alguns casos, destacava-os escrevendo seus nomes, atividades e modo como era tratado 

pelos mesmos. Não foi possível construir um perfil completo de todos os negros e mestiços 

                                                           
17 Ibid., p.28 
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mencionados pelo autor, porém, encontramos personagens como o negro livre Isidoro, o 

mulato José, a velha negra Florinda, um velho negro Antônio, o escravo Manuel, o mulato 

Joaquim, o negro livre Lima, os mulatos José e Pinto, o negro José Patrício, o mestiço 

Geraldo, o negro livre Mestre Chico e a velha mulher negra Tia Rufina. Figuras que serão 

descritas no decorrer do relatório.18 

 Como dito no parágrafo acima, Bates, em alguns casos, fala da população negra de 

uma forma geral. É o que ocorre quando se refere à condição jurídica dos habitantes de Ega, 

afirmando que o chefe de cada família tinha direito a votar – inclusive famílias de índios e 

negros livres – nas eleições municipais, provinciais e imperiais, podendo ser chamado para 

participar, como jurado, dos julgamentos ou mesmo servir à Guarda Nacional.19 

 Bates, declara ainda, que viu o suficiente para deduzir “que o sistema 

constitucionalista de governo funcionaria satisfatoriamente junto às populações negra, branca 

e mestiça até mesmo em regiões do Brasil remotas como aquela se fosse posto à prova por um 

tempo suficientemente longo” e que ao ir a várias sessões do júri notou com espetacular 

surpresa, que havia um negro, um branco, um mestiço e um índio solenemente reunidos na 

mesma banca julgadora.20 

 Quando cita os negros de Caripi, demonstra com grande veemência e admiração como 

estes eram organizados, dando o exemplo da festa de natal feita – a primeira que Bates 

participou no país – por sua livre e espontânea vontade. Após participar da celebração da 

missa na capela, e observar seus gestos e reações, comenta que “era digna de nota a seriedade 

e contrição demonstradas por todos”.21 

 O que nos leva a outra questão: a religiosidade presente nesses personagens. A cultura 

engendrada na população negra é um fato que realmente chama a atenção do autor tendo em 

vista o modo como relata tais acontecimentos, com riqueza de detalhes, lançando seu olhar 

analítico àquelas manifestações de fé, como no trecho a seguir:  

 

Os negros do Pará são muito devotos. Segundo me disseram, eles construíram aos 

poucos, com o seu próprio esforço, uma bela igreja denominada Nossa Senhora do 

Rosário. Nas primeiras semanas que passei no Pará, notei que uma fila de negros de 

ambos os sexos costumava desfilar tarde da noite pelas ruas, cantando em coro. 

Todos levavam na cabeça uma pequena quantidade de material de construção – 

pedras, tijolos, argamassa ou tábuas. Fiquei sabendo que quase todos eram escravos, 

os quais, após um árduo dia de trabalho, estavam dando a sua pequena contribuição 

                                                           
18 Personagens citados por ordem de aparição no relato de Bates. 
19 BATES, H. W. Um Naturalista no Rio Amazonas. São Paulo: EDUSP, Belo Horizonte: Itatiaia, 1979, p.205-

206 
20 BATES, op. Cit., 1979, p.206 
21 Ibid., p.76-77 
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para a construção de sua igreja. O material era totalmente comprado com as suas 

economias [...] Anualmente os negros celebram a festa de Nossa Senhora do 

Rosário, que em geral constitui um grande sucesso.22 

 

 Santarém, segundo Bates, era uma cidade bem diferente de outras cidades das margens 

do Amazonas. Os mestiços (assim como uns poucos escravos) compunham a classe baixa da 

cidade, nos quais havia uma predominância do sangue negro. As “pessoas de cor” se 

ocupavam também com trabalhos artesanais. A cidade tinha dois ourives mulatos, contando 

com diversos aprendizes, e os ferreiros eram geralmente índios, o que era comum em 

praticamente toda a província. Bates encontrou ali uma diversidade cultural que lhe chamou a 

atenção, tal como a “pouca” cordialidade ou a falta dela em comparação com as demais 

localidades. Como afirma: “Não encontrei ali o mesmo povo afável descuidado e franco que 

vi em outros povoados do interior”.23 

A educação – tanto para brancos quanto para negros – era algo valorizado, afinal, os 

habitantes tinham a consciência de sua importância. Bates, atesta que “[...] nas escolas 

primárias são ensinados unicamente os rudimentos da educação, e causa espanto ver com que 

rapidez os meninos, tanto brancos quanto de cor, aprendem a ler, escrever e contar”24, 

evidenciando sua surpresa ao se deparar com a “capacidade intelectual” daqueles a quem 

diversas vezes descreveu como incapazes de ter o nível cultural elevado. 

Retomando os personagens nomeados citados anteriormente no relatório, apontaremos 

as características dadas a cada um com suas particularidades físicas e de personalidade, 

quando expostas na narrativa de Bates. Começaremos por Isidoro25, um negro livre contratado 

como cozinheiro e faz-tudo. Foi contratado logo que Bates e Wallace chegaram ao Pará, 

permanecendo com o eles durante todo o tempo em que o mesmo esteve na cidade do Pará e 

arredores. Quando Bates saiu de Baião teve como um de seus ajudantes José, “um mulato 

moço, bem-humorado e prestimoso”.26 

O autor fala de sua chegada à Caripi, nas proximidades da Baía do Marajó, onde se 

estabeleceu por nove semanas, assim que chegou foi recebido por uma velha mulher negra de 

nome Florinda, que lhe entregou as chaves do alojamento. Florinda era feitora de uma fazenda 

de criação de galinhas que também servia de hospital para escravos doentes. Ali mesmo em 

                                                           
22 BATES, op. Cit., 1979, p. 46-47 
23 Ibid., p.140 
24 Ibid., p.142 
25 Também citado no relato de Alfred R. Wallace. 
26 Ibid., p.60 
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Caripi, Bates conheceu Antônio, um velho negro que lhe caçava tamanduás em troca de 

pequenas recompensas.  

Em Óbidos pediu emprestado a um amigo um escravo para lhe servir de guia durante 

uma caçada. Recebeu ajuda do escravo Manuel. Ao deixar a cidade, dentre os componentes da 

tripulação, estava um mulato de nome Joaquim, considerado por Bates prestimoso, seguro e 

seu melhor auxiliar. Em Parintins – que na época formava os limites entre a província do 

Amazonas e do Pará – encontrou Lima, um proprietário de uma canoa, que em direção à 

Santarém, subia e descia o rio. Lima era um negro livre e mercador, e segundo Bates, “parecia 

uma pessoa franca e honesta; era natural de Pernambuco, mas fazia muitos anos que se fixara 

naquela região”.27 

Após chegar a Santarém, Bates, ao procurar criados arranjou um mulato livre chamado 

José, que se dispôs a trabalhar para ele e ao qual afirmava ser ativo e honesto. Enquanto sua 

família trabalhava para o naturalista, José o ajudava a coletar espécimes, sendo de grande 

importância para as excursões posteriores que Bates havia programado. Afinal, segundo ele 

era muito difícil arranjar tanto homens livres quanto escravos para servi-lo como criados na 

cidade. Na saída de Santarém o criado José, contratou Pinto, um mulato oriundo das regiões 

auríferas do interior do Brasil, para compor a equipe do naturalista na subida do rio Tapajós. 

Porém, este foi dispensado em Aveiros, por se embriagar, ato que se tornou comum, e se 

meter em confusões. 

Em São Paulo de Olivença Bates encontra o subdelegado José Patrício, a quem havia 

se referido antes ao citar a rebelião de 1835-6 dos revoltosos do Pará e do Baixo-Amazonas, 

afirmando que o negro “valente e leal” era a “mola principal na resistência organizada à 

anarquia”, sendo este o comandante militar da época, conhecido em todo o Alto-Amazonas 

“por sua inquebrantável honestidade e seu amor à ordem”. Segundo o autor o subdelegado era 

um “negro leal, correto e generoso”.28 Na mesma cidade o juiz de paz era um mestiço 

chamado Geraldo, este era vizinho de Bates. Geraldo começava se embriagar bem cedo 

depois se postava diante da casa do naturalista e lançava injúrias contra todos os estrangeiros, 

sendo obrigado, mais tarde, por sua esposa, a pedir desculpas, pois, segundo o autor, este não 

fazia ideia da grosseria cometida. 

Na cidade, Bates afirma que a “única companhia agradável” – além da de José Patrício 

– era do alfaiate da cidade, um “rapaz alto, magro e sério” de nome Mestre Chico – ao qual já 

                                                           
27 BATES, op. Cit., 1979, p.114 
28 Ibid., p.205 

    Ibid., p.290 
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havia tomado conhecimento um tempo antes no Pará. Negro livre desde seu nascimento foi 

criado pelo capitão Basílio de Pernambuco, seu padrinho. “Mestre Chico não bebia, não 

fumava e não jogava, e se sentia desgostoso com a depravação generalizada reinante naquele 

miserável vilarejo, que pretendia deixar tão logo lhe fosse possível”. Bates e Mestre Chico 

passavam noites agradáveis, segundo o autor, conversando e trabalhando. Afinal, Mestre 

Chico tinha “modos corteses e sua conversa era digna de ser ouvida, pela agudeza e bom 

senso de suas observações”.29 

Bates ficou conhecendo Mestre Chico na casa da Tia Rufina, “uma velha negra do 

Pará”, que guardava suas coisas quando saía em viagem. Neste trecho, o autor realça as 

qualidades demonstradas pelos negros livres, afinal, eram cordiais e demonstravam excelentes 

qualidades mesmo “condenados a uma posição degradante imposta a eles pelo orgulho e o 

egoísmo da raça branca”. Tia Rufina tinha nascido escrava, mas teve a permissão para 

comercializar no mercado, pagando diariamente uma quantia fixa ao seu amo e guardando o 

que sobrava. Assim, em poucos anos comprou sua liberdade e a de seu filho, afirma o autor.30 

Ao se deparar com força desta mulher, Bates demonstra admiração aos negros livres por sua 

dignidade e cordialidade. 

Verifiquei que tanto essa mulher quando o seu filho, assim como muitos outros 

negros livres, eram pessoas inteiramente dignas de confiança, tendo tido 

oportunidade de admirar a constância da amizade entre os dois e a delicadeza e 

cordialidade com que tratavam um ao outro. Mostravam grande desprendimento em 

seu trato comigo, prestando-me inúmeros serviços sem jamais esperarem 

remuneração; isso, porém, pode ser devido em parte ao fato de ser eu inglês, já que a 

fama de nossa generosidade no trato com a raça africana se espalhara por toda parte 

entre os negros brasileiros.31 

 

 Henry Bates foi, dentre os cientistas estudados, o que mais descreveu personagens 

dando detalhes físicos, nomeando e inclusive indicando condição jurídica e de religiosidade. 

Isso se dá, provavelmente, pelo fato de ter residido aqui durante 11 anos, sendo que nos 

últimos anos, esteve sozinho. Em seu relato, demonstra ter boa convivência com os negros 

que encontrou, respeitando-os e usufruindo de suas companhias e fazendo amizades. 

 Introduziremos agora, a análise da obra do alemão Robert Avé-Lallemant. Este 

viajante nasceu em 25 de julho de 1812 em Lübeck, Alemanha e faleceu no mesmo local em 

10 de outubro de 1884. Em 1859, veio para a Amazônia, percorreu as províncias do 

                                                           
29 BATES, op. Cit., 1979, p.290-291 
30 Ibid., p.291 
31 Ibid., p. 291 
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Amazonas e do Pará, seguindo o curso do rio Amazonas. Avé-Lallemant era médico e não 

fixou residência. 

 Em sua obra, nota-se quase 20 registros desses personagens negros na região 

amazônica, mencionando tanto “pessoas de cor”32, quanto mestiços. Aliás, mestiçagem é um 

assunto bastante tratado em seu relato. Avé-Lallemant não deixa claro seu objetivo ao 

explorar a Amazônia, portanto, as características dos negros encontrados nos locais por onde 

passou, não são muito detalhadas. Exemplo disso é que em toda narrativa, geralmente citava 

características de um modo geral, tendo mencionado o nome somente de um desses 

personagens. 

 Em Manaus, logo após sua chegada a cidade, o autor presenciou uma festa em 

homenagem a S. Pedro e S. Paulo, chamada Bumba. Assim como Bates, Avé-Lallemant 

afirma que a festa é bastante organizada, com “cantoria e batuque sincopados”. Comenta 

empolgado ter visto “duas filas de gente de cor” com uma variedade de trajes. Misturando 

negros e índios no mesmo festejo.33 

 Em termos de religião, ainda em Manaus, o autor deixa claro que o tema estava 

engendrado no cotidiano da população negra, ao afirmar que, terminada a missa, ao sair da 

Igreja, notou que eram “poucos os brancos puros que saíram da igreja” e as mulheres eram 

“todas de cor, índias e mestiças ou mamelucas mais claras e mais escuras, de diversas 

categorias”. Avé-Lallemant demonstra grande interesse pelas características físicas e pelos 

hábitos domésticos das mulheres locais. No mesmo trecho as descreve com entusiasmo. 

Comentando, a respeito de suas vestimentas – vestidos claros e transparentes – afirmando que 

o banho constante no rio mantinha a tensão na pele, fazendo de seus seios, firmes e elásticos. 

O bom gosto contido nos trajes, segundo ele, nenhuma costureira francesa teria feito. E 

admirando o “bando peculiar de índios-europeus e mulheres afro-índias” até estes sumirem na 

ponte de madeira enquanto o Rio Negro corria subindo para o noroeste.34 

Avé-Lallemant, ao citar o “Dicionário topográfico, histórico, descritivo da Comarca 

do Alto Amazonas” do capitão-tenente da Armada, Lourenço da Silva Araújo e Amazonas, do 

ano de 1852, afirma que os habitantes da cidade de Manaus estavam assim distribuídos: 900 

brancos, 2.500 mamelucos ou descendentes de índio-europeus, 4.080 nativos (índios), 640 

mestiços de negros e índios, e 380 negros escravos. Somando 8500 almas ao todo, o autor 

                                                           
32 Termo bastante usado em seu relato. 
33 AVÉ-LALLEMANT, R. No Rio Amazonas (1859). São Paulo: EDUSP, Belo Horizonte: Itatiaia, 1980., p.118 
34 AVÉ-LALLEMANT, op. Cit., 1980, p.119 
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afirma que “todos mandriam35 em Manaus, todas as categorias e classes em geral, brancos, de 

cor, livres e escravos”.36 Sendo neste trecho a única menção direta sobre os escravos na 

Amazônia.  

 O autor, em seu relato, ao descrever o tratamento recebido, afirma que, em alguns 

lugares, é recebido e hospedado “amavelmente” por esses personagens (negros). Assim como 

Bates, Avé-Lallemant se “encantou” com a hospitalidade do homem amazônico, quase 

sempre amável e cuidadoso com os visitantes, apesar de toda a sua simplicidade. Nota-se este 

encanto demonstrado pelo alemão pelo modo como descreveu, um lugarejo humilde chamado 

Prainha: “[...] um renque de casas subindo, em cujo alto se levanta uma capela muito pobre, 

de barro, coberta de telhas, muitos ranchos de barro, cobertos de palha, num chão firme e 

enxuto, alguns pés mais alto, habitados por gente pacífica, poucos inteiramente brancos e 

muitos de cor”.37 

 Quanto à educação, esta girava em torno da religião, instrução elementar, trabalhos 

manuais e música. Avé-Lallemant dá o exemplo do instituto “Educandos”, no qual meninos 

que perambulavam sem nenhuma vigilância, e se viam ameaçados de estarem na 

vagabundagem eram recolhidos e “transformados em homens trabalhadores e úteis”. Este 

instituto rendera bons resultados logo que fora criado, e mostrou “à gente de cor que, se 

quiserem trabalhar regularmente, estarão aptos para tudo, e que mesmo pequenas energias de 

criança, já podem em conjunto produzir algo útil”.38 

 A atividade que mais chamou atenção do autor neste instituto foi a música. O que nos 

remete ao único personagem negro nomeado por Avé-Lallemant em todo seu relato, o 

“professor de música, um rapaz pernambucano, de cor, por nome Francisco da Silva Galvão”, 

que segundo o autor, tinha um “evidente talento para a música”, demonstrando sua admiração 

pelo “dom” do rapaz. 

 Robert Avé-Lallemant foi uma figura um tanto enigmática. Não deixou claro seus 

objetivos ao vir explorar a Amazônia, porém, demonstrou gostar  da hospitalidade do povo 

amazônico. Seus relatos foram de grande importância para a documentação deste trabalho. 

Em sua obra, pode-se, através de suas observações do cotidiano da população que aqui vivia, 

                                                           
35 Mandriar: Levar vida de mandrião. 

Mandrião: Que ou quem é preguiçoso, vadio. 

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda, Mini Aurélio da língua portuguesa, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2001. 
36 AVÉ-LALLEMANT, op. Cit., 1980, p.103 
37 Ibid., p.72 
38 Ibid., p.117 

    Ibid., p.118 
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fazer com que uma análise geral dos personagens (os quais interessa a este trabalho) fosse 

traçada. 

Por fim, vamos iniciar agora o estudo da obra de Louis Agassiz. O viajante chefiou a 

expedição científica norte-americana que visitou o Brasil entre 1865-1866. Louis Agassiz 

nasceu na Suíça, em 28 de maio em 1807 e faleceu em 14 de dezembro de 1873. Dessa 

expedição participaram 15 pessoas, dentre elas, Elizabeth Agassiz, que registrou, dia-a-dia, o 

ocorrido com todos. Após deixar o Rio de Janeiro parte e vai explorar o litoral no trecho 

Bahia – Pará (Belém), e o Rio Amazonas até a fronteira com o Peru. Regressando a Belém, 

faz diversas excursões pelos arredores e segue rumo ao Ceará. 

 Elizabeth Agassiz39, em seus diários, prende-se pouco a questão da presença negra. Ao 

contrário dos outros cientistas, Louis Agassiz teve uma facilidade maior, pois, através do 

apoio dado pelo Imperador do Brasil, não teve problemas em conseguir empregados para 

ajudar o grupo, provavelmente por esse motivo e pelo fato de ser um grupo grande, não houve 

em sua narrativa nenhuma menção a qualquer relação direta com pessoas de cor. 

 No decorrer de sua trajetória na Amazônia, os Agassiz citam negros – mas sem muitos 

detalhes – empregados ou escravos das fazendas ou propriedades onde ficaram hospedados. 

Falando muito pouco sobre seus hábitos, descrição física e muito menos citando nomes. A 

única exceção é Alexandrina, que segundo Agassiz, pela aparência, “deve ter nas veias uma 

mistura de sangue índio e sangue negro”40. Porém, esta é citada com outro interesse, o da 

problemática da mestiçagem. 

 

Intercalo aqui [...] traços rápidos da minha criadinha Alexandrina. A mistura de 

sangue índio e sangue preto, que corre em suas veias, faz dela um curioso exemplo 

dos cruzamentos de raça que aqui se dão [...] Agassiz desejava possuí-lo por causa 

do arranjo extraordinário da cabeleira dessa rapariga. Seus cabelos perderam as 

ondulações finas e cerradas próprias dos negros, adquiriu mesmo alguma coisa da 

longura e do aspecto duma cabeleira de índia, mas lhe ficou, apesar de tudo, uma 

espécie de elasticidade metálica [...] Em todos os mestiços índios-negros que vimos, 

o tipo africano é o primeiro a ceder, como se a adaptabilidade maior do negro, tão 

oposta à inalterável tenacidade do índio, se verificasse nos caracteres físicos tão bem 

como nos mentais.41 
 

 Louis e Elizabeth Agassiz se prenderam mais a mistura de raças que tomava conta do 

país, e a naturalidade com que era tratada. Grande foi a influencia racista norte-americana 

                                                           
39 Elizabeth Agassiz foi responsável pelo registro do relato, narrando o cotidiano da expedição de Louis Agassiz. 

No decorrer de seu relato, há também citações do próprio Louis Agassiz, mas em sua maioria, foi ela que 

escreveu e descreveu cada parte da viagem. 
40 AGASSIZ, Louis & Elizabeth. Viagem ao Brasil (1865-1866). São Paulo: EDUSP, Belo Horizonte: Itatiaia, 

1975, p.143 
41 AGASSIZ, op. Cit., 1975, p.153-154 
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adotada por eles durante todo o tempo em que estiveram nos Estados Unidos, e segundo essa 

visão a mistura de raças era um atraso no desenvolvimento de uma nação. A normalidade com 

que era vista a mistura do sangue negro com o sangue índio e principalmente com o sangue 

branco tornava o povo brasileiro fraco e incapaz de prosperar.42 

 

Visões a respeito da mestiçagem 

 

 Wallace e Bates demonstram surpresa ao chegar à Amazônia e se deparar com uma 

variedade de cores e misturas (o segundo mais que o primeiro). Mesmo com esse vislumbre 

inicial, Wallace, em seus relatos, não se atem a questão da mestiçagem com muita intensidade 

se tornando dos autores estudados o que menos mostra preocupação com a questão. O autor, 

ao chegar ao Pará, escreve, aparentemente, com empolgação, mas no decorrer da narrativa faz 

poucas referências ao assunto. 

 

“Os habitantes do Pará apresentam a mais variada e interessante mistura de raças. 

Temos aqui o inglês corado, que parece não estranhar esse clima tão diferente do de 

sua terra natal; o pálido americano, o português trigueiro, o brasileiro robusto, o 

negro jovial e o índio de ar impassível e de físico atlético. Entre estes, uma centena 

de gradações e misturas que somente olhos muito sagazes poderiam discernir”43 

 

Bates afirma que as impressões da chegada nunca se apagariam completamente de 

suas lembranças. Em seu primeiro passeio afirma ter visto soldados uniformizados, 

sacerdotes, mulheres negras e índias pelas ruas. E, ao ver pessoas à porta de suas casas 

constata ter visto “gente cuja pele tinha todas as tonalidades, européia, negra e indígena, mas 

era principalmente uma confusa mistura das três raças”.44 

Quando esteve em Cametá, na província do Pará, registrou a questão nos seguintes 

termos: “Do ponto de vista social a característica mais marcante do lugar é a natureza híbrida 

de toda a população”, sendo comum, em geral, a mistura das raças branca e índia, mas, 

naquele momento havia “uma considerável porcentagem de sangue negro nessa mistura, 

devido à introdução na província, durante os últimos setenta anos, de várias centenas de 

                                                           
42 KURY, Lorelai.  “A sereia amazônica dos Agassiz”.  Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 21, n. 41, 

2001, p.157-172. 
43 WALLACE, op. Cit., 1979, p.20 
44 BATES, op. Cit., 1979, p.12 
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escravos africanos”.45 Entretanto, apesar destas menções ao assunto o autor não se prende a 

esse fator (o da mestiçagem) em seus relatos. Não tornando a citá-lo muitas vezes. 

A mestiçagem também era uma questão preocupante. Costa afirma que “estes 

naturalistas, de um modo geral, ao longo do século XIX, em seus relatos, narram em inúmeras 

situações e locais o problema da mestiçagem na Amazônia”46. Os viajantes Robert Avé-

Lallemant e Louis Agassiz tratam do tema com destaque. Avé-Lallemant fala da mestiçagem 

de forma emblemática enquanto Agassiz trata o tema com preocupação, indicando os 

problemas que tal mistura pode trazer ao desenvolvimento da sociedade. 

Ao falar da mestiçagem na obra de Avé-Lallemant, retoma-se a citação de Hideraldo 

Costa, ao afirmar que dentre os viajantes que passaram por Cametá, nenhum se empenhou, 

com maior ou menor entusiasmo, “a registrar a mestiçagem como característica principal que 

a cidade apresentava. O viajante alemão Robert Avé-Lallemant, talvez seja o que registre de 

maneira até mais emblemática o assunto”:47 

 

A raça de mestiços de Cametá! Poderia o viajante fazer um estudo especial, muito 

excitante, sobre esse mundo pardo-amarelado e pardo-escuro, sem esgotar o atraente 

tema [...] Quanto mais longe a mestiçagem está das rígidas normas da Europa, tanto 

mais natural lhe parece ceder aos apelos da Natureza e às paixões [...] A população 

mestiça é [...] simples, tranquila e modesta. Pelo menos assim me pareceu o povo de 

Cametá. Calmos e alegres iam todos para a festa da Páscoa, um igual ao outro, 

nenhum menosprezado por causa de sua cor, sua origem, quer tivesse mais feições 

europeias, mais característicos índios ou mesmo mais do colorido africano. [...] Esse 

mundo humano de cor revelava na verdade algo encantador.48 

 

Nesse trecho, além de expressar seu encanto pelo “mundo humano de cor”, demonstra 

a visão do europeu a respeito da simplicidade do povo de Cametá. Em outros nos remete 

novamente a variedade de cores. Segundo Avé-Lallemant, passear pela cidade do Pará o 

“proporcionou ver muitos aspectos da vida peculiar da cidade, na qual tudo é original, desde a 

variedade das cores da população mestiça até aos abutres negros que [...] passeiam nas ruas e 

praças, e pousam em grandes bandos...”.49 

 Em outro trecho, ainda na cidade do Pará, continua a demonstrar seu encanto pela 

“mescla” das raças: 

Na larga e quente praia, ao longo de cujo ancoradouro corre a torrente pardacenta, 

aglomera-se a multidão humana inconsistente, mas cujos diversos elementos não se 

pode facilmente separar. Assim como se cruzam os caminhos na azáfama desses 

                                                           
45 BATES, op. Cit., 1979, p.69 
46 COSTA, op. Cit., 2001, p.242 
47 Ibid., p.242 
48 AVÉ-LALLEMANT, op. Cit., 1980, p.43-45 
49 Ibid., p.54-55 
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singulares lazarones, assim também se mesclam suas raças nos caminhos da vida. 

Desde um negro azeviche, do tapuia pardo-escuro até o mameluco quase branco, 

todas as cores, todas as formas estão ali representadas. O pintor mais caprichoso não 

poderia misturar, agrupar e pintar melhor.50 

 

 Dos viajantes estudamos, nenhum expressou uma preocupação tão grande quando o 

casal Agassiz. Em seu relato, fica clara a ideia de que não concordam com a mistura das 

raças, apoiando a segregação dos negros, pensamento este vindo de sua estada nos EUA. 

Dizendo explicitamente: “Aqueles que põem em dúvida os efeitos perniciosos da mistura de 

raças e são levados por falsa filantropia, a romper todas as barreiras colocadas entre elas, 

deveriam vir ao Brasil.”51 

 Segundo Kury, “uma das maiores preocupações de Louis Agassiz com relação às raças 

que considerava inferiores era a possibilidade da mestiçagem. Durante sua estadia na 

Amazônia, pôde observar diversos cruzamentos raciais que nunca tinha visto antes”52. As 

observações do casal fizeram com que estes ficassem impressionados com as oportunidades 

de estudo acerca das raças, como afirma Elizabeth: 

 

 Não só Agassiz aumentou seus conhecimentos sobre peixes, como teve ocasião de 

acumular uma soma de atos novos e interessantes sobre as numerosas variedades 

produzidas pelo cruzamento de índios, pretos e brancos, e pôde reunir às suas notas 

uma série bem completa de fotografias. Em nenhuma outra parte do mundo se 

poderia estudar tão completamente como no Amazonas a mistura dos tipos, pois 

nela os mamelucos, os cafuzos, os mulatos, os caboclos, os negros e os brancos, 

produziram por suas alianças uma infusão à primeira vista parecendo 

indestrinchável.53 
 

As análises feitas por Agassiz indicam ter pensado a questão da mestiçagem como um 

problema geral. Avalia de forma negativa as hibridações, afirmando que o indivíduo 

resultante do cruzamento de diferentes raças, perde o melhor das raças puras. Agassiz afirma 

que com a mistura “é como se toda a pureza do tipo houvesse sido destruída, daí resultando 

um composto vago, sem caráter e sem expressão”, fazendo com que a população tenha uma 

aspecto “fraco e depauperado”54. 

Agassiz e sua esposa expressam surpresa não apenas com a mestiçagem, mas também 

com a aceitação da sociedade acerca dessas misturas. Exemplo disso é quando vão a um baile 

onde “os rostos mostravam todas as tonalidades, do negro ao branco, sem contar as cores 
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52 KURY, op. Cit., 2001, p.166 
53 AGASSIZ, op. Cit., 1975, p.182 
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acobreadas dos índios e dos mestiços” e percebendo que ali não havia preconceito de raças, 

demonstram surpresa ao perceber que “uma mulher preta — admitindo-se, já se vê, que seja 

livre — é tratada com tanta consideração e obtém tanta atenção quanto uma branca”55 (174) 

 O fato é que dos quatro viajantes, os que mais criticaram a posição da mistura de raças 

ser algo comum foram o casal Agassiz, afirmando mais uma vez que  

 

O resultado de ininterruptas alianças entre mestiços é uma classe de pessoas em que 

o tipo puro desapareceu, e com ele todas as boas qualidades físicas e morais das 

raças primitivas, deixando em seu lugar bastardos tão repulsivos quanto os cães 

amastinados, que causam horror aos animais de sua própria espécie, entre os quais 

não se descobre um único que haja conservado a inteligência, a nobreza, a 

afetividade natural que fazem do cão de pura raça o companheiro e o animal 

predileto do homem civilizado.56 

 

 Portanto, a mestiçagem foi um assunto bem discutido na época. Os viajantes, quando 

definido, tiveram aqui expostas suas posições acerca do tema. Uns mais que outros buscaram 

analisar a mestiçagem de uma forma política no intuito de desvendar o destino daquela 

sociedade que estava em formação. O importante é que estes viajantes definiram em seus 

relatos, através de sua visão, a posição que a sociedade se encontrava, da alegria da mistura às 

características específicas de duas raças em um único indivíduo. Através de suas narrativas, 

esses viajantes nos possibilitaram entender a visão deles perante os personagens e a visão dos 

próprios personagens perante a sociedade que se encontravam. 

 

Visões a respeito da escravidão 

 

Wallace, em sua narrativa, observou que os escravos pareciam sempre contentes e 

felizes na região amazônica, o que chamou de “regra geral entre essas pessoas”57. Ao chegar à 

fazenda São José conheceu seu proprietário, o Sr. Calisto, um homem bondoso e benevolente, 

que cultivava em sua fazenda cana-de-açúcar e arroz, e também produzia cachaça.  

O Sr. Calisto possuía 50 escravos negros das mais variadas idades e também certo 

número de índios, havendo entre os mesmos sapateiros, alfaiates, carpinteiros, ferreiros, 

construtores de barcos e pedreiros. O fazendeiro mantinha negros e índios trabalhando juntos, 

por que, segundo ele, era a única maneira de fazer com que os índios apresentassem um bom 
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rendimento. Pois, copiando os costumes de seguir regras e horários dos negros os nativos se 

acostumavam à rotina de trabalho.  

O autor afirmou que o fazendeiro era um ótimo patrão e senhor de escravos. E de fato 

o mesmo parecia um verdadeiro pai, tratando seus escravos como crianças de uma grande 

família. Dando-lhes “divertimento, folgas e punições, tomando as devidas precauções para 

que eles se mantenham bem comportados”58. Em consequência desse tratamento seus 

escravos eram contentes e despreocupados como crianças, assistidos na velhice e na doença. 

O Sr. Calisto lhe dissera que jamais vendia um escravo, a não ser como último recurso nos 

casos incorrigíveis, portanto famílias de escravos não eram separadas. “Trata-se, portanto, de 

uma forma de escravidão bastante humana e amena. Do mero ponto de vista físico, poder-se-

ia dizer que o escravo daqui vive melhor do que muitos cidadãos livres. Este, contudo, é um 

caso absolutamente particular, não constituindo de modo algum a consequência natural da 

escravidão [...]”59.  

Referente a esse tratamento dado aos negros escravos, Wallace lança questões ao leitor 

a respeito do tipo de conduta adotado pelo Sr. Calisto: “Apesar de tudo, ainda que 

considerando a escravidão dentro deste que é o seu enfoque mais favorável, poderíamos 

porventura considerá-la como sendo uma coisa boa ou justificável? Acaso seria correto 

conservar um certo número de nossos semelhantes num estado de menoridade adulta, de 

despreocupada infantilidade?”60 Para logo depois deixar claro sua opinião sobre o tema.  

Para Wallace, é na idade adulta que o homem atinge o apogeu de seu brilhantismo, de 

sua genialidade, é onde os desafios da vida são vencidos demonstrando a sua força e energia. 

Já os escravos são como crianças (sem a simplicidade e pureza, graça e beleza das mesmas) 

debilitadas física, moral e mentalmente. Que não tem que batalhar pela vida nem providenciar 

uma velhice tranquila para si e sua família. E cujo único temor é a punição caso seu trabalho 

não seja feito. E para um escravista brasileiro essas questões não lhes ocorre em momento 

algum, pois, nada mais vê se não as simples necessidades físicas de seus escravos, e é claro, 

seus devidos rendimentos no trabalho.  

Bates também teve a oportunidade de conviver com um senhor de escravos e 

expressou sua opinião sobre essa experiência. O viajante deixa clara a decadência desse 

comércio quando faz referência ao Sr. Danin, um velho português que morava em sua fábrica 

de cerâmica, na foz do Una, no arraial de Nazaré, que se queixava do alto preço dos escravos, 
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resultado da proibição do tráfico de africanos, afirmando que anteriormente um escravo podia 

ser comprado por 120 dólares, sendo naquela época difícil consegui-los por 400 dólares. 

 Em Óbidos – um dos primeiros lugares que os portugueses colonizaram, as classes 

mais ricas e estimadas da população eram formadas por tradicionais famílias brancas, no 

entanto, tais famílias possuíam, em alguns casos, traços de miscigenação indígena e africana 

em seus descendentes, como afirma Bates. 

 Segundo o naturalista, Óbidos e Santarém receberam no decorrer do século XIX 

enormes “levas de escravos negros”. Com o objetivo de obter escravos, foi feito ali 

anteriormente um tráfico indígena desumano, mas com o passar do tempo o número de índios 

foi reduzido exponencialmente. Aquela altura os índios constituíam uma ínfima parcela dos 

habitantes locais, por isso a troca de mão-de-obra indígena pela negra. 

 Bates afirma que quem possuía escravos, possuía também prestígio social. “A fortuna 

era calculada em cabeças de gado e em escravos, sendo considerada uma grande riqueza a 

posse de uma dúzia de escravos e de algumas centenas de bois”.61 O autor revela muita 

naturalidade quando se trata da escravidão, não demonstrando opinião contraria a essa 

atividade. E da mesma maneira que tratou a mestiçagem não se prendeu a falar dos escravos 

ou sobre escravidão em seus relatos. 

Não há resultados conclusivos na questão da escravidão no relato de Robert Avé-

Lallemant, enquanto o autor se prende a questão da mestiçagem, sendo encontrado bastante 

material a respeito desta, a análise da escravidão deixa a desejar em muitos aspectos, quase 

não sendo abordada pelo autor. 

Na obra de Louis e Elizabeth Agassiz fica claro que os mesmos são inteiramente a 

favor do fim da escravidão, fato que já tinham presenciado nos Estados Unidos, fazendo com 

que muitos países fizessem o mesmo. Outro fato que lhes chama atenção é o tratamento dado 

aos escravos e aos negros de modo geral. Apesar de toda essa demonstração de surpresa e até 

admiração pelo tratamento dado aos negros do Brasil como um todo, os mesmos não 

escondem um forte racismo característico do país norte-americano, que o casal Agassiz 

adotou como segunda pátria.62  

 

[...] Numa época em que o novo estatuto social do negro é, para os nossos homens 

de Estado, uma questão vital, seria bom aproveitar a experiência de um país onde a 

escravidão existe, é verdade, mas onde há mais liberalismo para com o negro do que 

nunca houve nos Estados Unidos. Que essa dupla lição não fique perdida! 

Concedamos ao negro todas as vantagens da educação; demos-lhe todas as 
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possibilidades de sucesso que a cultura intelectual e moral dá ao homem que dela 

sabe aproveitar; mas respeitemos as leis da natureza e, em nossas relações com os 

negros, mantenhamos, no seu máximo rigor, a integridade do seu tipo original e a 

pureza do nosso.63 
 

Portanto os relatos dos viajantes aqui estudados foram satisfatórios e cumpriram os 

objetivos almejados nesta pesquisa. De acordo com o proposto, foram encontrados e expostos 

os personagens negros encontrados nos relatos, comentando a questão da mestiçagem e da 

escravidão. A seu modo, estes viajantes não foram importantes só por comprovar a presença 

negra na Amazônia do século XIX como sua importância se deu também porque “esse 

conjunto de expedicionários e de cronistas legou, como resultado, que a Amazônia foi 

revelada ao mundo e imortalizada, no cenário internacional, através da palavra escrita, ou 

seja, pelas narrativas de viagens”64 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A presença negra na Amazônia, em um primeiro momento, parece ser tão escassa que 

muitas vezes não nos damos conta que ela fez e faz parte da composição da Amazônia. Esta 

pesquisa nos leva a concluir que os negros têm o seu lugar como participantes ativos dessa 

sociedade. Os relatos dos naturalistas comprovam tal participação apresentando visões 

variadas acerca destes personagens. 

É interessante ver a diversificação com que tratam os negros. Alguns esboçam a 

naturalidade em ver negros em um cenário aonde predominam índios, já outros revelam o 

espanto em encontrar negros aqui e até demonstram seu incômodo em conviver com essa 

mescla de raças. Além dos personagens negros, esses relatos apresentam os mestiços. A 

mestiçagem, como questão preocupante imposta aos estrangeiros, faz parte da Amazônia e 

não pode ser vista como algo raro.  

Concluímos que, negros e mestiços, no espaço amazônico tiveram tanta importância e 

imponência, que no geral não conseguimos identificar por ser um tema pouco pesquisado. Os 

relatórios também nos fornecem um panorama de como viviam os negros na Amazônia. Eles 

possuíam sua própria organização e expressavam isso por meio da religiosidade, por exemplo. 

Eles foram agentes construtores de uma identidade assim como os índios e os brancos.  
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Neste relatório, que teve por objetivo comprovar a existência e participação dos negros 

(livres ou escravos) e mestiços na sociedade amazônica, é possível encontrar uma série de 

outras problemáticas que podem consolidar a presença negra na Amazônia como parte 

importante dos estudos sobre esta região. 
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