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UMA REPRESENTAÇÃO DO BRASIL PATRIARCAL NAS AQUARELAS DE 

JEAN-BAPTISTE DEBRET 

 

Este trabalho propõe a comparação entre algumas aquarelas de Jean-Baptiste Debret, 

presentes no segundo tomo do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, com a obra, 

especialmente, de Gilberto Freyre, Casa-Grande & Senzala, na intenção de retratar um pouco 

da vida da sociedade escravocrata no Brasil do século XVII ao XIX. Outros autores também 

serão utilizados para essa análise, mas a visão de Gilberto Freyre torna-se interessante pelo 

esforço de explicar a formação da família patriarcal brasileira sob o ponto de vista cultural. 

Segundo as palavras do próprio Gilberto Freyre, ele não evidencializa o racismo e escreveu 

sua obra sob uma perspectiva mais antropológica. Devido à convivência com Frans Boas, 

aprendeu a diferenciar os conceitos de raça, relacionados a questões genéticas, e cultura, que 

remetem à ordem social1.  Ao findar do primeiro capítulo de Casa-Grande & Senzala, 

Gilberto Freyre ressalta os diversos antagonismos que marcaram o texto. “Mas predominando 

sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo: o senhor e o escravo.” 

(FREYRE, 2006, p. 116) 

A intenção primeira será demonstrar através de imagens a relação entre negros e 

brancos, entre uma raça considerada superior que subjugava e oprimia um povo considerado 

inferior a fim de usufruir de um trabalho forçado como fonte de renda e enriquecimento, sem 

que os trabalhadores em questão recebessem algo em troca. Outro aspecto importante desse 

trabalho será a compreensão de como funcionava uma organização social que estava 

direcionada para a família patriarcal, concentrada dentro das casas-grandes e focada no 

indivíduo. O que tornava as relações de comércio internas, principalmente relacionadas à 

alimentação, escassas, como se pode perceber na citação de Gilberto Freyre (2006, p. 102). 

                                                             
1
 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 

patriarcal, 2006, p. 32 
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O bispo de Tucumã, tendo visitado o Brasil no século XVII, observou que 
nas cidades “mandava comprar um frangão, quatro ovos e um peixe e nada 
lhe traziam, porque nada se achava na praça nem no açougue”; tinha que 
recorrer às casas particulares dos ricos.2 
 

 

Figura 1: Um funcionário a passeio com sua família3  

A aquarela Um funcionário a passeio com sua família é um retrato importante para 

compreender a relação entre escravos e senhores. Como o próprio título da obra explica, um 

senhor, de boas posses, passeia com sua família que inclui a mulher, as filhas e os escravos. 

Todos bem vestidos para a ocasião demonstram o alto poder aquisitivo do patriarca, um 

momento utilizado para a exibição do status. Como salienta Valéria Lima em J.-B. Debret, 

historiador e pintor (2007, p. 163-164) diversos estudiosos e especialistas destacam uma 

artificialidade nessa cena, o que se acreditou por um tempo ser uma forma caricaturada do 

francês Debret retratar a sociedade brasileira no início do século XIX. Todavia, o relato de 

autores como Jacques Arago e Hippolyte Taunay fazem crer que tal atividade era muito 

comum para a época e acontecia exatamente como apresentado na aquarela de Debret. 

Elas vão em fila, umas atrás das outras [...]. Assim, no Rio, a dama que 
dirige as outras deve, de vez em quando, voltar-se e ver se a linha foi 
interrompida por algum obstáculo e se todas têm sua chefe de fila. As 
escravas, trajadas com elegância e quase sempre de pés descalços, seguem 

                                                             
2
 História do Brasil, por frei Vicente do Salvador, ed. revista por Capistrano de Abreu, São Paulo e Rio de 

Janeiro, 1918, p. 16-17 
3
 Disponível em http://www.festivaldearte.fafcs.ufu.br/2005/figs-com/comunicacao-20_clip_image004.jpg, 

Acessado em 08/07/2010 
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suas senhoras a quatro, seis ou oito passos de distância. Quanto mais longe 
elas estiverem, mais dignidade há na marcha.4  
 

 

Figura 2: Visita a uma fazenda5 

Na descrição que Debret faz à Visita a uma fazenda ficam claros alguns costumes 

que estavam presentes nas casas-grandes e na relação entre brancos e negros daquela época. 

Esta é uma fazenda de um século de existência que foi passada de pai para filho, e que 

permanece na mesma forma de exploração6. A senhora gorda “sentada à moda asiática”, como 

descreve Debret, é a matriarca. Ele lhe confere esse ar masculino e mal humorado como um 

traço marcante que vem sendo conquistado por anos, devido ao ato de sempre “repreender os 

escravos preguiçosos”. O pintor francês faz menção também ao penteado, fresco, em forma de 

turbante usado não só pela anfitriã, mas um estilo aderido, em forma de coque, por todas as 

mulheres presentes no recinto. Chama atenção também para o uso do xale e para a filha da 

matriarca que é casada e mãe, sentada em uma esteira, que carrega no colo seu último filho. 

Os penteados, os xales, a forma de sentar e as esteiras são características de origem Oriental, 

como Gilberto Freyre destaca em Sobrados e Mucambos. 

O Oriente concorreu para avivar as formas senhorís e servís dessa 
convivência entre nós: os modos hierárquicos de viver o homem em família 

                                                             
4 Jacques Arago, Promenade autour du monde pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820. Paris: Leblanc, 
1822, apud Jeanine Potelet, Le Brésil vu par les voyageurs et les Marins français – 1816-1840. Paris: Éditions 
L’Harmattan, 1993, p. 342 
5
 Disponível em http://www.seed.pr.gov.br/portals/portal/usp/primeiro_trimestre/imagens/Debret/tomo_segundo/ 

e.60_p.10.jpg, Acessado em 06/07/2010 
6 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, Tomo I, Volume II, 1954, p. 146-148 
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e em sociedade. Modos de viver, de trajar e de transportar-se que não podem 
ter deixado de afetar os modos de pensar.  
Pois o que parece é que, ao findar o século XVIII e ao principiar o XIX, em 
nenhuma outra area americana (...) a esteira, (...), a telha côncava, (...), o xale 
e o turbante de mulher, a casa caiada de branco ou pintada de cor viva e em 
forma de pagode, as pontas de beiral de telhado arrebitadas em cornos de lua 
(...), a fazenda (...) da China e da India, os perfumes do Oriente haviam se 
aclimatado com o mesmo à-vontade que no Brasil; e formado com valores 
indígenas, europeus e de outras procedencias o mesmo conjunto simbiótico 
de natureza e cultura que chegou a formar no nosso país. É como se 
ecologicamente o nosso parentesco fosse antes com o Oriente do que com o 
Ocidente. (Freyre, 1951, p. 737-738) 
 

 

Figura 3: Sapataria7 

Em 1928, Paulo Padro publica o livro Retrato do Brasil: ensaio da tristeza brasileira 

em que atribui ao brasileiro a característica de um povo triste devido à exploração, ao 

conformismo e à arbitrariedade do governo naquela época. Atitudes essas calcadas na luxúria, 

na cobiça e na tristeza. Na aquarela de Debret Sapataria (prancha 29) é retrata uma cena em 

que se pode encontrar a cobiça do comerciante através do enriquecimento com a exploração 

da mão-de-obra escrava, no olhar do negro ao observar o companheiro ser castigado vê-se a 

tristeza. Na mulher do sapateiro branco, que está no canto esquerdo na imagem amamentando 

seu bebê, a luxúria; porque retrata o envolvimento de negros e brancos. Na descrição da 

prancha 29 Debret salienta: “A mulher do pequeno comerciante priva-se de quase todo o 

necessário para sair com sapato novo e a jovem negra livre arruína seu amante para satisfazer 

                                                             
7
 Disponível em http://www.seed.pr.gov.br/portals/portal/usp/primeiro_trimestre/imagens/Debret/tomo_segundo/ 

e.76_p.29.jpg, Acessado em 06/07/2010 
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essa despesa por demais renovada” (DEBRET, 1954, p. 205).  Segundo Antunes, a cobiça 

pelo ouro e pedras preciosas que se acreditava ter no Novo Mundo, combinado com a luxúria 

e extrema sensualidade à qual se haviam habituado portugueses, índios e negros dera origem a 

um povo extremamente triste, amuado, de poucas palavras e ações. Para caracterizar o 

brasileiro, Paulo Prado compara seu comportamento com povos de outras nacionalidades8:  

Há povos tristes e povos alegres. Ao lado da taciturnidade indiferente ou 
submissa do brasileiro, o inglês é alegre, apesar da falta de vivacidade e da 
aparência; o alemão é jovial dentro da disciplina imperialista que o 
estandardizou num só tipo; todos os nórdicos da Europa respiram saúde e 
equilíbrio satisfeito. O nosso próprio antepassado de Portugal, cantador de 
fados saudosos, enamorado e positivo, é um ser alegre quando comparado 
com o descendente tropical, vítima da doença, da pálida indiferença e do 
vício da cachaça... A poesia popular, as lendas, a música, as danças, revelam 
a obsessão melancólica que só desaparece com a preocupação amorosa ou 
lasciva. (PRADO, 1997, 143-4) 

 

 

Figura 4: Cenas de Carnaval
9 

Já Gilberto Freyre, apesar de reconhecer a tristeza do caboclo como um 

comportamento tipicamente brasileiro, também atribuía a ele traços alegres herdados do 

negro.10 Fato que podemos reconhecer na aquarela de Debret Cenas de Carnaval. Apesar de 

todo o sofrimento empregado aos negros durante a escravidão, eles ainda encontravam 

motivos para festejar e ter momentos de descontração e lazer. 

                                                             
8
 ANTUNES, Fatima Martin Rodrigues Ferreira. “Com brasileiro, não há quem possa!”: Futebol e identidade 

nacional em José Lins do Rego, Mário Filho e Nelson Rodrigues, 2004, p. 30-31 
9
 Disponível em http://peregrinacultural.files.wordpress.com/2009/02/carnaval-historia-2-jean-baptiste-debret-

1823-aquarela-museu-chacara-do-ceu.jpg, Acessado em 06/07/2010 
10 ANTUNES, op. cit., p.32  
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Foi ainda o negro que animou a vida doméstica do brasileiro de sua maior 
alegria. O português, já de si melancólico, deu no Brasil para sorumbático, 
tristonho; e do caboclo nem se fala: calado, desconfiado, quase um doente na 
sua tristeza. Seu contato só fez acentuar a melancolia portuguesa. A risada 
do negro é que quebrou toda essa “apagada e vil tristeza” em que se foi 
abafando a vida nas casas-grandes. Ele que deu alegria aos são-joões de 
engenho; que animou os bumbas-meu-boi, os cavalos-marinhos, os 
carnavais, as festas de Reis. (FREYRE, 1950, p. 750) 
 

Gilberto Freyre destaca a união entre negros e brancos como o início da 

miscigenação e uma forma de aproximação entre a casa-grande e a senzala. O autor atribui 

esse fato a dois fenômenos da época: à monocultura latifundiária (sistema de produção 

econômica) e, principalmente, à escassez de mulheres brancas11. Na aquarela Sapataria, a 

união entre a escrava liberta e o comerciante branco está evidente. Prática muito comum na 

época que aproximou a raça dita “inferior” da “superior”. Muitas vezes, as relações sexuais 

entre negras e brancos eram forçosas e sádicas, já que não tinham consentimento das escravas, 

que eram abusadas e obrigadas a permanecerem obedientes e servis. A falta de higiene e 

cuidados especiais colaborou para a disseminação da sífilis. “Costuma dizer-se que a 

civilização e a sifilização andam juntas: o Brasil, entretanto, parece ter-se sifilizado antes de 

se haver civilizado.” (FREYRE, 2006, p. 110) Doença europeia compartilhada com negras de 

todas as idades, principalmente dentro das casas-grandes, já que a atividade sexual começa, 

em média, entre os doze e quatorze anos12.  

A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre 
vencedores e vencidos, entre senhores e escravos.  Sem deixarem se ser 
relações – a dos brancos com as mulheres de cor – de “superiores” com 
“inferiores” e, no maior número de casos, de senhores desabusados e sádicos 
com escravas passivas, adoçaram-se, entretanto, com a necessidade 
experimentada por muitos colonos de constituírem família dentro dessas 
circunstâncias e sobre essa base. (...) A índia e a negra-mina a princípio, 
depois a mulata, a cabrocha, a quadrarona, a oitavona, tornando-se caseiras, 
concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram 
poderosamente no sentido de democratização social no Brasil. (FREYRE, 
2006,  p. 33)  
 

                                                             
11

 FREYRE, op. cit., p. 32-33 
12 Idem, ibidem, p. 109 
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O português católico aclimatou-se muito mais confortavelmente ao Brasil do que 

aqueles de origem nórdica e protestante. Para eles, o clima tropical mostrou-se muito mais 

insuportável do que para os habitantes da Península Ibérica, que já estavam habituados ao 

clima africano, semelhante ao das terras brasileiras. Segundo Sérgio Buarque de Holanda em 

Raízes do Brasil, a cultura de exploração da mão-de-obra escrava, já muito presente em 

Portugal – devido à doutrina católica calcada no livre-arbítrio e a visão econômica voltada 

para a agricultura e exploração – contribuiu para a construção de um espírito aventureiro e 

cordial. Enquanto os protestantes tinham uma visão calcada no trabalho e no sacrifício pessoal 

em prol do bem comum.    

É compreensível, assim, que jamais se tenha naturalizado entre gente 
hispânica a moderna religião do trabalho e o apreço à atividade utilitária. 
Uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais nobilitante, 
a um bom português, ou a um espanhol, do que a luta insana pelo pão de 
cada dia. O que ambos admiram como ideal é uma vida de grande senhor, 
exclusiva de qualquer esforço, de qualquer preocupação. E assim, enquanto 
povos protestantes preconizam e exaltam o esforço manual, as nações 
ibéricas colocam-se ainda largamente no ponto de vista da Antigüidade 
Clássica. O que entre eles predomina é a concepção antiga do que o ócio 
importa mais que o negócio e de que a atividade produtora é, em si, menos 
valiosa que a contemplação e o amor. (HOLANDA, 1995, p. 38) 
 

De acordo com Freyre, um fator que instigava o imaginário sexual do português era a 

associação das histórias de navegantes sobre a moura-encantada que se assemelhava com a 

imagem das nativas, acompanhado da ausência de mulheres brancas, inclusive em Portugal, e 

a convivência com os muçulmanos que praticavam a poligamia. No Brasil, encontraram uma 

terra em que os aventureiros poderiam “fazer as suas próprias leis”, dando espaço para a 

permissividade.13 

Em oposição da lenda da moura-encantada, mas sem alcançar nunca o 
mesmo prestígio, desenvolveu-se a da moura-torta. Nesta vazou-se 
porventura o ciúme ou a inveja sexual da mulher loura contra a de cor. Ou 
repercutiu, talvez, o ódio religioso: o dos cristãos louros descidos do Norte 
contra os infiéis de pele escura. Ódio que resultaria mais tarde em toda a 
Europa na idealização do tipo louro, identificado com personagens angélicas 
e divinas em detrimento do moreno, identificado com os anjos maus, com os 

                                                             
13

 FREYRE, op. cit., p. 66-73 
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decaídos, os malvados, os traidores.14   (...) Pode-se, entretanto, afirmar que a 
mulher morena tem sido a preferida dos portugueses para o amor, pelo 
menos para o amor físico. (FREYRE, 2006, p. 71) 
 

A raça “inferior” era tratada como mercadoria, um pedaço de carne que traria lucro 

ao colonizador e realizaria as tarefas direcionadas. Os descendentes miscigenados acabavam 

sofrendo de problemas de saúde, como toda a população brasileira; comuns devido à má 

alimentação e higiene precária, mas que eram atribuídos à fraqueza vinda dos negros. 

Segundo Gilberto Freyre15, a monocultura latifundiária não fornecia alimentos frescos 

suficientes, o que restringia muito a alimentação ao peixe seco, à farinha de mandioca e à 

carne de charque, ou então a produtos condicionados em péssimas condições de exportação 

durante as navegações. A hiponutrição acarretava em diversos problemas de saúde: 

“diminuição da estatura, do peso e do perímetro torácico; deformações esqueléticas; 

descalcificação dos dentes; insuficiências tiróidea, hipofisária e gonodial provocadas pela 

velhice prematura, fertilidade em geral pobre, apatia, não raro infecundidade”16. Acostumados 

unicamente à cultura de exploração, os portugueses viram-se forçados a se adaptarem à 

agricultura porque não encontraram aqui abundância, como pretendiam, de ouro e pedras 

preciosas, como ocorria em outros países da América17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: O jantar
18 

                                                             
14 Madison Grant, The passing of the great race, Nova Iorque, 1916 
15 FREYRE, op.cit., p. 34 
16

 Idem, ibidem. 
17 Idem, ibidem, p. 86 
18

 Disponível em http://2.bp.blogspot.com/_moUNAeoOWig/SE7LAPi13nI/AAAAAAAAADI/sqvi_k-
thnc/s320/ArqTropMind1_Debret.jpg, Acessado em 06/07/2010 
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Na descrição da aquarela O jantar, Debret ilustra em detalhes a refeição típica do 

brasileiro a que se refere Gilberto Freyre. As famílias ricas, como a exposta na imagem, ainda 

se alimentavam um pouco melhor porque consumiam muitos legumes cozidos importados da 

Europa, mas que, mesmo assim, perdiam muito da qualidade gustativa e nutritiva. “O nabo, 

por exemplo, perde o açúcar e torna-se ardido e fibroso como um rabanete.”19 Já na narrativa 

das refeições dos pequenos comerciantes e escravos é possível encontrar os elementos 

frisados e expostos por Freyre quanto à alimentação precária e pobre, assim como também é 

possível observar a presença dos costumes asiáticos já mencionados na análise da aquarela 

Visita a uma fazenda (figura 2). 

Passando-se ao humilde jantar do pequeno negociante e sua família, vê-se, 
com espanto, que se compõe apenas de um miserável pedaço de carne sêca, 
de três a quatro polegadas quadradas e sòmente meio dedo de espessura; 
cozinham-no à grande água com um punhado de feijões pretos, cuja farinha 
cinzenta, muito substancial, tem a vantagem de não fermentar no estômago. 
Cheio o prato com êsse caldo, no qual nadam alguns feijões esmagados, 
forma uma pasta consistente que se come com a ponta de uma faca 
arredondada, de lâmina larga. Essa refeição simples, repetida 
invariàvelmente todos os dias e cuidadosamente escondida dos transeuntes, é 
feita nos fundos da loja, numa sala que serve igualmente de quarto de 
dormir. O dono da casa come com os cotovelos fincados na mesa; a mulher 
com o prato sôbre os joelhos, sentada à moda asiática na sua marquesa, e as 
crianças deitadas ou de cócoras nas esteiras, se enlambuzam à vontade com a 
pasta comida nas mãos. Mais abastado, o negociante acrescenta à refeição o 
lombo de porco assado ou o peixe cozido na água com um raminho de salsa, 
um quarto de cebola e três ou quatro tomates. Mas, para torná-lo mais 
apetitoso, mergulha cada bocado no molho picante acima descrito; 
complementam a refeição bananas e laranjas. Bebe-se água ùnicamente. As 
mulheres e crianças não usam colheres nem garfos; comem todos com os 
dedos. 
Os mais indigentes e os escravos nas fazendas alimentam-se com dois 
punhados de farinha seca, umedecidos na bôca pelo suco de algumas 
bananas ou laranjas. (DEBRET, 1954, p. 139)   
 

Mesmo estando tão restritos à alimentação, como em diversos outros aspectos, eram 

os negros, mais que os brancos, de acordo com Freyre, que mantinham maior intimidade com 

os alimentos nativos do Brasil e, portanto, nutriam um costume alimentar mais saudável. 

Mesmo que nem sempre tivessem acesso a esses alimentos. Vale a pena lembrar que era a 

                                                             
19 DEBRET, op. cit., p. 140 
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negra que preparava as refeições de seus senhores, e que trouxe para a culinária do país forte 

influência africana. 

Cremos poder-se afirmar que na formação do brasileiro – considerada sob o 
ponto de vista da nutrição – a influência mais salutar tem sido a do africano: 
quer através dos valiosos alimentos, principalmente vegetais, que por seu 
intermédio vieram-nos da África, quer através do seu regime alimentar, 
melhor equilibrado que o do branco – pelo menos aqui, durante a escravidão. 
(FREYRE, 2006, p. 107) 
 

Outro aspecto que se pode encontrar nas aquarelas do próprio Debret, mas que nessa 

está claramente evidenciado, é o que Sérgio Buarque de Holanda definiu como “homem 

cordial”. A cordialidade não está conectada necessariamente à bondade ou a atitudes 

positivas. Ela pode estar presente, por exemplo, em um ato de violência. A cordialidade pode 

ser entendida como qualquer forma de convívio que seja ditada por uma ética de fundo 

emotivo, seja ela boa ou ruím.20 Holanda destaca o apreço do brasileiro por diminutivos, a 

referência que faz a terceiros usando o nome de batismo (o que é impensável para muitos 

estrangeiros que se dirigem aos outros somente pelo sobrenome) e a intimidade com os 

santos, com a religião (detalhe que também é destacado por Freyre em Casa-Grande & 

Senzala). Tudo isso é para causar uma sensação de aproximação, amizade e intimidade. 

Aspectos comuns para o homem cordial. De volta à figura 5, pode-se observar a cordialidade 

da sinhá com o filho do escravo ao dividir parte de sua comida com ele. Mas é possível 

perceber a cordialidade mais a fundo após a descrição e justificativa de tal comportamento 

atribuída pelo próprio Debret.   

No Rio, como em tôdas as outras cidades do Brasil, é costume, durante o 
“tetê-à-tête” de um jantar conjugal, que o marido se ocupe silenciosamente 
com seus negócios e a mulher se distraia com os negrinhos que substituem 
os doguezinhos, hoje quase completamente desaparecidos na Europa. Êsses 
molecotes mimados até a idade de cinco ou seis anos, são em seguida 
entregues à tirania dos outros escravos que os domam a chicotadas e os 
habituam assim a compartilhar com êles das fadigas e dissabores do 
trabalho. Essas pobres crianças revoltadas por não mais receberem das mãos 
carinhosas de suas donas manjares suculentos e doces, procuram compensar 
a falta roubando as frutas do jardim ou disputando aos animais domésticos 

                                                             
20

 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 1995, p. 141-151 
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os restos de comida que sua gulodice, repentinamente contrariada, leva a 
saborear com verdadeira sofreguidão. (DEBRET, 1954, p. 137-8)  
 

          

Figura 7: Negra tatuada vendendo caju
21

                          Figura 6: Vendedor de flores na porta de uma loja
22

 

Segundo Rodrigo Naves a leveza e naturalidade das aquarelas de Debret são 

tamanhas que “quem percorresse essas ilustrações distraidamente, desconhecendo as 

particularidades da sociedade brasileira, provavelmente deixaria de notar, numa primeira 

vista, o peso do escravismo”.23 Nas cenas urbanas, uma figura constante é o escravo de ganho. 

Similar ao ambulante de hoje, ele percorria a cidade vendendo seus produtos: frutas, legumes, 

verduras, artesanatos, flores, enfim, qualquer tipo de mercadoria que lhe rendesse algum 

dinheiro. Esse tipo de escravo, normalmente bem vestido e atraente, inclusive de forma 

sensual, se esforçava para voltar à casa-grande no findar do dia com a quantia exigida pelo 

seu senhor, sob a ameaça de sofrer severas punições se ocorresse o contrário. Com sorte, o 

negro conseguiria juntar dinheiro para um dia comprar a alforria.   

Devido à necessidade de comercializar as mercadorias, uma certa “cordialidade”, 

transmitida como ar de despreocupação e contentamento pode ser percebida na atitude e nas 

feições do Vendedor de flores à porta de uma loja.24 Mas é a descrição da Negra tatuada 

                                                             
21

 Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Debret_negra_vendendo_caju.jpg, 
Acessado em 08/07/2010 
22

 Disponível em http://2.bp.blogspot.com/_LhPEN4d1TBc/Sr5vklYPpAI/AAAAAAAABRg/G-Yi-NUbDVk 
/s400/Debret_VendedorDeFlores.jpg, Acessado em 08/07/2010 
23 NAVES, Rodrigo. A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira, 1996, p.74 
24 Idem, ibidem, p. 76 
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vendendo caju que deixa transparecer o verdadeiro dilema sofrido e o saudosismo pelos quais 

passavam os escravos “comuns” e os de ganho. 

Mas é a vendedora de caju quem melhor personifica esse alheamento 
tristonho, essa falta de adesão a uma existência servil, que conduzia tantos 
negros ao suicídio, na esperança de que sua alma regressasse à terra de onde 
foram arrancados. (...) O ombro nu, sensualíssimo, lhe dá exposição 
acentuada. Como seus cajus, ela também parece estar à venda, disponível 
como uma mercadoria qualquer. É o seu recolhimento que a afasta desse 
mundo de coisas negociáveis, pondo-a em contato com um plano de 
realidade que nos escapa. Essa convivência de pudor e sensualidade retoma 
num outro nível aquela tensão permanente que marca a vida dos negros de 
ganho. (NAVES, 1996, p. 77-80) 
 

 

Figura 8: Mercado da rua do Valongo25 

Debret, ao descrever a aquarela Mercado da rua do Valongo, apresenta os negros que 

estão expostos para serem vendidos e relata alguns males que os afligiam. “O primeiro 

atormentado por coceiras e que cede à necessidade de se esfregar, é velho e sem dúvida sem 

energia”.26
 Um aspecto que é fácil de observar é a magreza e claro sinal de má alimentação e, 

até, subnutrição, em que se encontram todos os negros presentes na imagem. Debret também 

descreve como ocorria a venda desses escravos, o que explicita a categoria de sub-raça. 

Os ciganos, traficantes de negros, verdadeiros negociantes de carne humana, 
não cedem em nada a seus confrades negociantes de cavalos; por isso deve-
se tomar a preocupação e levar consigo um cirurgião quando se quer 
escolher um negro nêsses armazéns, a fim de fazer passar o escravo pelas 
provas e pelos exames necessários. 
(...) 

                                                             
25

 Disponível em http://www.seed.pr.gov.br/portals/portal/usp/primeiro_trimestre/imagens/Debret/tomo 
_segundo/e.71_p.23.jpg, Acessado em 08/07/2010 
26

 DEBRET, op. cit., p. 189 
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Êsse exame deve ser muito minucioso, porquanto se escapar ao olhar do 
inspetor qualquer defeito físico do negro vendido, o comprador, ao sair do 
armazém, já não terá o direito de trocá-lo, costume êste sancionado por 
diversas sentenças dos tribunais. Darei um exemplo: um belo negro de 
grande estatura, comprado num dêsses armazéns com tôda a confiança que 
inspirava seu físico soberbo, conservava durante o exame uma laranja na 
mão, com uma aparência de desenvoltura ensinada pelo vendedor. O 
estratagema deu resultado e o negro chegando à casa de seu novo dono, 
sempre com a laranja na mão, só a largou para mostrar um defeito na 
articulação de um dos braços e o comprador, embora enganado, teve que 
guardá-lo. (DEBRET, 1954, p. 188-189) 
 

             

   Figura 9: Feitores castigando negros
27                        Figura 10: Aplicação do castigo do açoite

28 

Nas aquarelas Feitores castigando negros e Aplicação do castigo do açoite é 

possível observar algumas das punições aplicadas aos escravos. Rodrigo Naves (1996, p. 103-

104), em A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira, afirma que entre todos os senhores de 

escravos, os portugueses eram os que menos aplicavam corretivos severos como esses. Tal 

atividade danificava a “mercadoria” e era um sinal de insubordinação do escravo, o que não 

era positivo para os negócios, principalmente no caso de um mercador negreiro. Já Valéria 

Lima atenta para o posicionamento de Debret quanto aos dois casos retratados. O artista 

repudia (o que ela atribui ao seu pensamento de origem liberal) a execução do castigo da 

figura 9. Debret afirmava que as penalidades executadas pelos feitores de escravos eram 

excessivamente crueis. Já o pintor concorda com o castigo do tronco, exibido na figura 10, 

porque esse estava previsto no código penal da legislação portuguesa. A ‘punição do chicote’ 
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 Disponível em http://3.bp.blogspot.com/_xq0jLp69uJw/SCIb9TtZD1I/AAAAAAAAExI/FDwTcXU435s/ 
s400/16.jpg, Acessado em 06/07/2010 
28

 Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Debret_negra_vendendo_caju.jpg, 
Acessado em 08/07/2010 
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servia para manter sob controle uma numerosa população de escravos.29 Gilberto Freyre 

analisa a aplicação dos açoitamentos e de outras atitudes perversas para com os negros como 

uma forma de sadismo e masoquismo do europeu que perpetua ainda na sociedade 

contemporânea, inclusive no âmbito das relações sociais e políticas. 

Transforma-se o sadismo do menino e do adolescente no gosto de mandar 
dar surra, de mandar arrancar dente de negro ladrão de cana, de mandar 
brigar na sua presença capoeiras, galos e canários – tantas vezes manifestado 
pelo senhor de engenho quando homem feito; no gosto de mando violento ou 
perverso que explodia nele ou no filho bacharel quando no exercício de 
posição elevada, política ou de administração pública; ou no simples e puro 
gosto de mando, característico de todo brasileiro nascido ou criado em casa-
grande de engenho. Gosto que tanto se encontra, refinado em um senso 
grave de autoridade e de dever (...). (FREYRE, 2006, p. 113-114) 
 

A visão de Gilberto Freyre é que a influência africana era tão forte, a ponto de 

influenciar a vida sexual, a alimentação e a religião do europeu. A Europa reinava sem 

governar, governando antes a África30. “Sobre ela o rei de Portugal quase reina sem 

governar”31. Freyre deixa claro esse pensamento ao destacar a independência que existia 

dentro da casa-grande, tendo cada uma delas suas próprias leis, regras e fonte de 

sobrevivência, ultrapassando até mesmo a “vigilância” da igreja católica através dos padres 

jesuítas. 

No Brasil, como nas colônias inglesas de tabaco, de algodão e de arroz da 
América do Norte, as grandes plantações foram obra não do Estado 
colonizador, sempre somítico em Portugal, mas de corajosa iniciativa de 
particular. (FREYRE, 2006, p. 80) 
 

 Já Raymundo Faoro chama atenção para um descontrole na fiscalização que 

acontecia nas terras brasileiras, mas não a ausência do Estado português, propriamente dito, 

como Freyre deixa transparecer. Como demonstra Faroro, essa foi uma preocupação antiga e 

constante de Portugal com as suas colônias. 

A expedição de Martim Afonso de Sousa e o regime das capitanias 
hereditárias (1534-49) se alimentariam de outro propósito, provavelmente o 
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 LIMA, Valéria Alves Esteves. J.-B. Debret, historiador e pintor: a viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 
2007, p. 166-168 
30 FREYRE, op. cit., p. 66 
31 FREYRE, op. cit., p. 81 
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de fixar populações ociosas e assegurar, com a povoação, a defesa do 
território. Esta particularidade infundiria à conquista um rumo característico, 
alheio à mão diretora do comércio, longe da estreita vigilância pública. 
(FAORO, 2001, p. 129) 
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