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Prefácio

Talvez uma das mais profundas marcas das elites 
brasileiras desde o século XIX seja a sua extrema sensi-
bilidade para a imagem externa do país, especialmen-
te aquela proveniente dos homens de saber. A história é 
longa e data da elevação da Colônia à categoria de Reino 
Unido, em 1815, quando a atração e a acolhida dos via-
jantes estrangeiros por D. João VI foi empreendida com 
fino apuro diplomático, tecendo relações com os prin-
cipais parceiros econômicos e políticos da nova entida-
de política que então se estabelecia. Negociantes como 
Armitage, homens de ciência como os botânicos Spix e 
Martius e Saint-Hilaire visitaram o Brasil à convite da Co-
roa e sob seus auspícios, produziram imagens do país, 
de sua natureza exuberante e exótica e de sua socieda-
de original, onde uma cepa da realeza européia buscava 
estabelecer legitimidade política no plano internacional, 
governando sobre uma população onde os descendentes 
de europeus estavam em minoria frente um grande e va-
riado contingente de etnias indígenas e uma vasta popu-
lação de escravos, além dos mestiços de vários matizes.  

Essas imagens, especielmente aquelas de natureza 
benévola, tiveram grande durabilidade ao longo do século,  
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quase como se o Brasil retratado entre 1815 e 1822, no 
momento de seu nascimento como entidade política au-
tônoma, ficasse cristalizado na longa vida da monarquia 
constitucional. Quando não foram benévolas, vale dizer, 
quando lançavam um olhar ácido sobre a sociedade es-
cravista, os círculos letrados do Império empenhavam-se 
em silenciá-las ou relativizá-las, valendo-se dos órgãos 
da imprensa periódica e sobretudo do peso do Institu-
to Histórico e Geográfico, instituição fortemente iman-
tada pela Coroa. As instituições monárquicas e a ordem 
constitucional, quase sempre prezadas pelos viajantes 
que continuaram a frequentar o Brasil durante o sécu-
lo XIX, serviam de contrapeso à profunda impregnação 
da escravidão em todas as dimensões da vida brasileira, 
para os olhares europeus a quem se atribuía o poder de 
definir se haveria lugar para o Brasil Imperial no concer-
to das nações. Se a relativa estabilidade política parecia 
dar uma resposta afirmativa a essa pergunta no contexto 
conservador que caracterizou a Europa até a década de 
1830, outras foram as agendas dos viajantes europeus a 
partir de então, especialmente a partir de 1848, quando 
a abolição da escravidão nas colônias francesas fez com 
que o Brasil perdesse um importante anteparo contra as 
crescentes pressões inglesas pelo fim efetivo do tráfico 
de africanos e da própria escravidão. 

Além disso, há que se considerar que, desde a pu-
blicação do relato de viagem de Alexis de Tocqueville à 
América do Norte (La Démocratie en Amérique – 1835-
1840), a agenda dos viajantes europeus em relação ao 
continente americano passou a expressar com grande 
contundência, a força das grandes transformações que 
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faziam do capitalismo um sistema mundial. No que toca-
va à relação entre a Europa e a América, ficava evidente 
que a primeira não mais via na segunda o seu passado (e 
o da humanidade) representado pela intensa curiosidade 
pelos usos e costumes dos homens que ela considerava 
“primitivos”, mas o seu futuro – a expansão das forças 
do comércio e da indústria, o campo para o exercício da 
ciência e da técnica, o lugar de iniciativas e projetos. 

O naturalista viajante, figura típica da primeira me-
tade do século XIX,  também vai perdendo o seu lugar 
para uma nova forma de mediador cultural,  o cultivador 
das ciências aplicadas que é atraído para o novo mundo 
pelas suas possibilidades de desenvolvimento econômico 
e que demanda a acolhida de projetos de investigação 
visando a solução de problemas técnicos, a busca de no-
vos produtos utilizáveis pela indústria e à expansão dos 
negócios nas várias partes do mundo.

No seu brinde de Ano Novo, na Sociedade de Geo-
grafia de Paris, no alvorecer de 1869, o economista Jules 
Duval saudava o nascimento de uma nova relação entre 
a ciência, a natureza e a política, através da geografia, 
da exploração (científica e econômica) do globo e da  
colonização.

Nós atingimos, senhores, um período da história 
em que a humanidade adquiriu uma noção pre-
cisa e firme de seu destino terrestre. Este destino 
[...] consiste no governo inteligente do planeta 
sobre o qual ela reina, na cúpula da hierarquia 
dos seres [...]. A Terra nos aparece agora sob co-
res menos sombrias que em outras épocas: ela é, 
para nós, o teatro de nossa atividade e o instru-
mento de nossa potência. [...]
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A realização desse destino, descrita como três atos 
de um grande drama, configura-se na exploração do pla-
neta, no aproveitamento de seus recursos e na sua colo-
nização. Se o primeiro ato é apanágio da geografia, essa 
ciência é agora vista como portadora dos “instrumentos 
da ciência” e da “bandeira da civilização”. O aproveita-
mento dos recursos, obra da indústria e do comércio, é a 
segunda etapa da apropriação da terra, pela qual os ho-
mens empreendem a circulação das riquezas do planeta. 
Mas o ato principal do drama parece estar reservado à 
colonização.

Quando se aplica às terras cultiváveis, ele não 
tarda a se transformar na colonização, terceira 
etapa de sua carreira, obra própria da agricultura. 
Apenas a colonização consagra, com uma marca 
indelével, a passagem e a ação do homem. É ela 
que atrai e implanta as populações, fixa e multi-
plica as famílias, que arma de coragem as novas 
gerações e as sociedades jovens e recompensa 
seus esforços, em proporção aos obstáculos que 
enfrenta. A colonização pede o concurso da ciên-
cia, que observa os climas e analisa os solos; da 
legislação, que protege as propriedades e as pes-
soas; da religião que esclarece as raças indígenas 
e fortalece as raças imigrantes [...] À Exploração, 
ao aproveitamento dos recursos e à Colonização 
integrais do Globo!1

1 Jules Duval, «Géographie et colonisation. – Un Toast par M. 
Jules Duval», in Nouvelles annales des voyages, de la géographie et 
de l›histoire ou Recueil des relations originales inédites, commu-
niquées par des voyageurs français et étrangers...: avec des cartes 
et planches, gravées en taille-douce / publ. par MM. J. B. Eyriès 
et Malte-Brun [et à partir de 1826] de Larénaudière... [et al.] e 
Paris: Gide fils, [puis] A. Bertrand, 1869.T.1, p. 365-368 
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O jovem cientista francês Louis Couty, médico de 
formação, mas explorador incansável dos mais diversos 
campos das ciências aplicadas, foi uma expressão des-
ses tempos inquietos, tendo dedicado ao Brasil e aos te-
mas brasileiros os últimos seis anos de sua vida breve e 
profícua, encerrada no Brasil, aos trinta anos em 1884. 
Instituidor de uma nova disciplina científica – a biologia 
industrial – seu principal campo de investigação (e apli-
cação de conhecimento) foi o desenvolvimento agrícola, 
para o qual considerou essencial o fim da escravidão e 
a imigração estrangeira.  Seu lugar de fala foi, sobretu-
do, o do profissional da ciência, mas esse lugar ele não 
o encontrou pronto. A elaboração do espaço do cientis-
ta profissional, seu alargamento e defesa intransigente 
pontuam toda a carreira de Louis Couty no Brasil, nas 
diversas instituições em que trabalhou e, principalmente 
no Museu Nacional. Do estudo dos venenos ofídicos, à 
exploração comercial da erva mate e da carne seca, pas-
sando pela agricultura cafeeira, não houve tema que es-
capasse ao seu interesse, ligando-se sempre ao interesse 
pelos temas políticos e sociais, dentre eles o combate à 
escravidão e à propaganda em favor da imigração estran-
geira. Mas sua legitimação se fez por que ele conseguiu 
instituir um lugar para si, como cientista profissional, nos 
círculos de poder e, ao mesmo tempo, desenvolver uma 
presença ativa, na imprensa, dos temas que lhe eram 
caros. Desse lugar, Louis Couty podia falar para os bra-
sileiros e também falar sobre o Brasil aos estrangeiros, 
fazendo anteparo às ácidas críticas proferidas pelo abo-
licionismo francês diante da manutenção da instituição 
escravista no Brasil.
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O laborioso estudo que nos entrega Moises Stahl 
nos fala sobre este cientista na construção de sua car-
reira, do seu lugar de fala e da legitimidade que adquiriu 
como mediador do Brasil para seus conterrâneos france-
ses. Historiador que maneja as fontes de forma crítica e 
incansável, o autor evita cuidadosamente todas as tenta-
doras facilidades de definir Louis Couty de forma aprio-
rística e reducionista, tão comum na associação linear 
de seu pensamento à célebre frase “Le Brésil n’a pas de 
peuple” feita frequentemente por estudiosos brasileiros 
que a usam como uma espécie de “boutade” que serve a 
múltiplos e às vezes inconfessáveis fins.

Desde o início de sua pesquisa, que tive a alegria 
de orientar, Moisés olhou para essa frase não como uma 
definição, ou um ponto de chegada, mas como um enig-
ma a ser desvendado em todos os seus termos, procu-
rando sobretudo compreender Couty em suas próprias 
palavras, em seu círculo de relações, em seus imensos 
e tediosos relatórios. Por esse caminho, reconstruindo a 
trajetória do cientista em busca do campo da ciência, foi 
possível melhor avaliar o papel de Couty nas redes de so-
ciabilidade que ele estabeleceu no Brasil e na circulação 
de ideias que conseguiu empreender entre o Velho e o 
Novo Mundo. Dessa forma, a frase ganha a feição de uma 
ferramenta heurística, um guia de leitura na construção 
desse cientista como pensador e como ativista no Brasil 
do final do século XIX, assim como da repercussão de 
suas ideias nas décadas subsequentes.

A associação enigmática entre raça e nação, vi-
vida de forma tão angustiada pelas elites brasileiras do 
final do século XIX ganha, através desse estudo, uma  
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inteligibilidade nova por que o passo a passo de sua cons-
trução como cientista/tribuno foi cinzelada por um histo-
riador apaixonado pelo seu tema e pelo seu ofício.

Eu aprendi muito sobre disciplina, tenacidade e 
paixão pela História com Moisés, durante a orientação 
deste trabalho. Creio que o leitor também aprenderá 
muito com este livro.

Wilma Peres Costa 
Universidade Federal de São Paulo, Unifesp.
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