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CHARLES EXPILLY: O BRASIL OITOCENTISTA PELAS LENTES DE UM 

LITERATO FABRICANTE DE FÓSFOROS. 

 

Andrea Reis da Costa (UFF/UERJ) 

 

Resumo: Dentre os viajantes franceses que escreveram sobre o Brasil no século XIX, 

encontra-se o polêmico Charles Expilly, cuja obra angariou a antipatia de inúmeros brasileiros. 

Estudiosos, escritores e figuras públicas o acusaram de difamar o Brasil que o acolheu, 

atribuindo sua ingratidão a um espírito de vingança pelo insucesso de seus empreendimentos no 

país. Quase uma década após sua chegada ao Novo Mundo, Expilly lançaria na França seu 

primeiro relato, narrando sua experiência na corte. O sucesso de seu primeiro livro, Le Brésil tel 

qu’il est, permitiu que, no ano seguinte, fosse publicado seu segundo relato, Les femmes et les 

moeurs du Brésil, no qual o autor aborda suas impressões sobre o interior e o sertão brasileiro. 

Nos dois relatos, Expilly interpreta a sociedade patriarcal brasileira, a partir de sua experiência 

pessoal, dedicando especial interesse à vida privada dos brasileiros. A escravidão, a situação da 

mulher, as condições de vida na cidade e no campo, a corrupção e a moralidade pública são 

alguns dos temas por ele abordados.  

As narrativas de viagem que circularam na Europa ao longo de três séculos tiveram um 

papel fundamental na construção da imagem do Brasil. Esses relatos construíram no imaginário 

europeu o contraditório conceito de paraíso e lugar inferior, moldando o olhar que muitos 

estrangeiros nos dirigem até hoje. Também incutiram e perpetuaram, de forma duradoura, as 

percepções das metrópoles europeias na forma como os próprios sul-americanos se veem. O 

objetivo deste trabalho é analisar o olhar do escritor-viajante Expilly diante da ex-colônia 

portuguesa, empenhada em um projeto de construção de sua identidade nacional. 

 

Palavras-chave: literatura de viagem. Século XIX. Expilly. 
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Os laços existentes entre viagem e memória são antigos. E muitos foram os que, 

ao longo dos séculos, tão logo retornavam de suas viagens, transformaram seus diários e 

notas em instrumento de rememoração.  Os relatos resultantes desse desejo de 

representar, à distância, os detalhes de cada lugar, as experiências neles vividas e as 

observações feitas, constituem, para o viajante, o material sobre o qual ele constrói seu 

saber, elaborando um trabalho de análise e de interpretação de suas vivências. Às notas, 

via de regra, o escritor-viajante acrescenta suas próprias apreciações e reflexões, 

procurando endossá-las e legitimá-las com referências, comentários e extratos de leitura. 

No intuito de ir além dos conhecimentos recolhidos e compilados localmente, 

transforma suas descobertas em material de reflexão e análise, fazendo-se um pensador 

dos mais diversos temas. O autor de um relato de viagem é, antes de mais nada, alguém 

que se recorda e, evocando vivências passadas, entrega ao leitor a soma de suas 

memórias. Estas, reavivando momentos pregressos, assumem uma nova forma de 

existência, distinta da primeira. Longe de ser um registro documental, o relato apresenta 

uma memória que se recompõe e reconstrói o passado. Nela, pré-construções de toda 

sorte moldam sua maneira de ver, interpretar e contar. O resultado são imagens mentais 

da experiência vivida que o narrador “traduz”, recriando sua vivência no ato da escrita. 

Os relatos dos viajantes que passaram pelo Brasil, colônia ou império, 

constituem para nós, hoje, preciosas fontes de informação. Mesmo que essas fontes 

revelem, invariavelmente, um discurso acentuadamente etnocêntrico e moldado pelos 

valores da cultura europeia, não devemos desprezar o valor dessas observações que nos 

permitem resgatar, ainda que sob a mediação de sua cosmovisão, preciosas informações 

sobre o caráter sociocultural e geográfico de uma região. Ao contrário, esses relatos se 

mostram extremamente úteis à pesquisa histórica pela riqueza de informações sobre o 

pensamento e a mentalidade de uma época. Os relatos nos falam, não somente dos 

lugares e povos visitados, mas também e, sobretudo, sobre quem os escreve: o que e 

como pensam, como assimilaram e elaboraram as ideias de seu tempo. 

Dentre os muitos estrangeiros que, desde o século XVI, passaram pelo Brasil, 

deixando-nos suas narrativas de viagem, encontra-se o francês Jean Charles Marie 

Expilly. Escritor e jornalista, Expilly iniciou sua vida literária em 1840, publicando 

romances-folhetins e novelas em jornais parisienses. Aos 37 anos, depois de ter sido 

preso na França por sua participação na manifestação de 13 de junho de 1849, o escritor 

opta por exilar-se, primeiramente em Bruxelas, vindo, em seguida, para o Brasil. Com 

sua esposa professora, tenta obter uma autorização para abrir uma escola para moças, 
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nos moldes do pensionato de S. Cyr, criado por Luís XIV, a pedido de Madame de 

Maintenon. No Rio de Janeiro, o literato se associa a um primo, Nausier, numa fábrica 

de fósforos, para o desgosto de sua mulher, que “cria ter desposado um homem de letras 

e não um vendedor de fósforos” (EXPILLY, 1862, p.53). Os dois projetos fracassaram e 

Expilly não conseguiu fazer a tão esperada fortuna no Novo Mundo. A esse duplo 

malogro, seus irados e ferrenhos críticos, inimigos que a pena contundente do viajante 

angariou, atribuem o "ressentimento" que inspirou suas obras sobre o Brasil: 

“Desiludido das ensanchas de fortuna rápida e avultada, deixou-se arrastar ao derrame 

de maledicência ultrapassadora dos limites da verossimilhança” (TAUNAY, 1956). Para 

estes, Expilly foi guiado em suas obras por um espírito de vingança. A recepção, no 

Brasil, da obra de Charles Expilly, em especial dos livros O Brasil tal qual é (Le Brésil, 

tel qu’il est, 1862) e Mulheres e costumes do Brasil (Les femmes et les moeurs du 

Brésil, 1863), causou enorme polêmica entre os intelectuais brasileiros, determinados a 

não se submeter a nenhuma forma de dependência em relação à cultura francesa, em um 

momento da história brasileira em que sua elite intelectual se  empenhava na construção 

de uma identidade nacional. 

Na França, Le Brésil, tel qu’il est logrou um imenso sucesso, com sua terceira 

edição saindo do forno em não mais que dois anos. Apenas um ano depois da primeira 

edição deste relato, publicado em 1862, o autor lançaria Les femmes et les moeurs du 

Brésil. Em sua obra, Expilly descreve, analisa e interpreta a sociedade patriarcal 

brasileira, refletindo sobre o regime escravocrata, as diferentes classes sociais, a 

situação da mulher livre, da escrava, da negra e da mestiça. No primeiro, ele foca sua 

lente sobre os costumes e a vida na capital do Império brasileiro; no segundo, disserta 

sobre a existência nas fazendas e engenhos do interior, a vida nas províncias e as 

experiências vividas no sertão brasileiro, por ocasião de uma viagem feita como 

negociante de fósforos. O escritor buscava, então, a ocasião de se munir de notas para 

seus futuros escritos.  

O projeto de Nausier me agradava bastante. Além de curta visita a 
Pernambuco, eu não conhecia do Brasil mais do que o Rio de Janeiro 
e seus arredores, cenário muito restrito para um homem que se 
propunha publicar suas impressões. (...) Como se vê, a perspectiva do 
lucro, um lucro intelectual, tentava-me sobremodo, e eu já bendizia os 
fósforos, que permitiriam enriquecer as minhas notas de novos 
documentos. O comerciante dominava a situação, era verdade, mas 
abria caminho ao escritor. Nenhum governo me subvencionava. Nem 
eu era bastante rico para viajar a minha custa, pelo meu único prazer. 
Graças ao nosso humilde ramo de negócio, eu poderia visitar curiosas 
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localidades, ver, instruir-me e acumular desse modo, servindo ao 
nosso estabelecimento, abundante provisão de impressões. 
(EXPILLY, 2000, p. 30). 

 

De fato, a missão lhe rendeu as experiências desejadas para a redação de sua 

segunda narrativa, na qual pode pôde expandir sua análise da sociedade brasileira. 

Além dos dois livros acima citados, o autor brindou os exasperados leitores 

brasileiros com seus opúsculos de caráter político, atiçando ainda mais sua indignação. 

Sua interpretação sobre os conflitos internacionais em La vérité sur le conflit entre le 

Brésil, Buenos-Ayres, Montevideo et le Paraguay (1865), Le Brésil, Buenos-Ayres, 

Montevideo et le Paraguay devant la civilisation (1866) e Le Paraguay (1866) lhe 

renderam exaltadas reações e enfáticas respostas de muitos intelectuais e escritores. 

No conjunto de sua obra, o autor faz considerações sobre questões dos mais 

variados gêneros, tais como raça, escravidão, costumes, sociedade, religião e política, 

transitando com liberdade entre a narrativa e o ensaio, entre o relato e a reflexão. A 

maneira como especula sobre os temas que propõe mostra-se livre de regras, um fluir do 

pensamento, sem pretensão de autoridade, mas buscando dar algum respaldo externo a 

suas análises. 

No prefácio de Mulheres e costumes do Brasil, Expilly comenta a censura que 

lhe foi enviada por um leitor de O Brasil tal qual é, na qual este lhe recriminava a 

ausência de certas informações e dados, alegando que tais lacunas “o autorizava a 

pensar que o título não se justificava”. Em sua resposta, o escritor deixa claro a intenção 

e o caráter de seu relato: 

 

Realmente, não se trata de árida e insípida monografia o que intentei 
escrever. Esse gênero de trabalho tem seu mérito. Demanda tempo e 
indagação. A coordenação das matérias exige espírito judicioso e 
prático. Se fosse só esse o meu objetivo, nada haveria de mais 
simples. Como tantos outros, eu teria compilado, compilado, 
compilado... 
Graças ao último relatório do ministro do Império e à obra do Sr. 
Baril, conde de la Hure, eu teria declarado com segurança que a 
Marinha do Brasil se compõe de 31 navios a vela, e 29 a vapor, entre 
os quais, 21 corvetas, 8 brigues, 8 canhoneiras e 23 de menor 
tonelagem; que ela possui um almirante honorário e é comandada por 
2 almirantes, 2 vice-almirantes, 7 chefes de esquadra, [...] e um 
número indeterminado de capitães-tenentes, tenentes, aspirantes, etc. 
[...] 
Como vedes, não me faltam documentos. Se não recorri às fontes 
oficiais para elucidar a parte material da questão, é que o meu trabalho 
se espraiava em horizontes mais largos. É menos uma monografia que 
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uma fisiologia o que tentei produzir. E o meu livro O Brasil tal qual é 
justifica plenamente o seu título, se cuida dos costumes, das 
instituições – da vida moral do povo brasileiro. (EXPILLY, 2000, p. 
17). 
 

O autor não se equivoca quando define o que “tentou produzir” como uma 

“fisiologia”. De fato, ele se destaca de muitos dos outros escritores-viajantes pela 

tentativa de dissecar vários aspectos dos costumes e da vida moral dos brasileiros, 

elaborando suas teorias. Expilly, como tantos outros viajantes franceses, informa o 

leitor sobre os fatos e narra suas experiências e impressões, mas vai além: examina-as, 

especulando e criando hipóteses. Suas análises dos comportamentos, das instituições e 

dos fenômenos sociais se revelam verdadeiras obras ensaísticas, nas quais ele estabelece 

com o leitor – ou leitora, a quem ele se refere muitas vezes – um contrato de intelecção 

no qual o texto se desvia da narração para dar lugar ao discurso explicativo-

argumentativo. Suas reflexões se alimentam dos mais simples objetos, e considerações 

despretensiosas tornam-se grandes reflexões.  Ao desenvolver suas ideias, procura 

respaldá-las com citações literárias ou com a transcrição do discurso de outros, dando 

suporte a sua análise, sem, com isso, pretender esgotar o assunto. 

Muitos dos temas tratados por Expilly em suas obras, recorrentes nesse gênero, 

não deixam dúvidas de que seus relatos se inscrevem no rol das narrativas de viagem. 

Como tantos outros escritores-viajantes, o autor discorre sobre a magnitude das belezas 

naturais da baía, das montanhas e da vegetação exuberante; também se surpreende com 

a heterogeneidade das raças e dos tipos físicos; relata a vida e as ocupações dos negros; 

apresenta a composição do espaço urbano; trata da estreita convivência entre as diversas 

raças e classes sociais no espaço público e privado; e ainda disserta sobre a posição de 

destaque da família, como centro da vida social. Não obstante, o que o diferencia de 

outros tantos viajantes é uma inclinação para uma forma discursiva que o leva ao 

exercício de uma atividade intelectual, que ele compartilha com seu leitor, respaldando-

a numa argumentação que ele busca fundamentar. Sua escrita híbrida, abolindo 

fronteiras, mostra-se multifacetada; ora narrativa, ora elucubrativa, por vezes poética, 

por outras, irônica.  

Em Le Brésil tel qu’il est, Expilly desenvolve uma tese assaz curiosa: a “teoria 

dos odores”. Para o autor, certos odores, infectos ou simplesmente desagradáveis, 

teriam o poder de provocar efeitos nefastos sobre os costumes, o caráter, a moral, os 

pensamentos e até mesmo a linguagem de um povo, Segundo ele, tais emanações, 

“perturbando a felicidade doméstica dos indivíduos, podem chegar a comprometer toda 
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a economia social de uma nação”.  Para expor a sua teoria, o viajante não só a ratifica 

com a narrativa de casos concretos, organizando um conjunto de razões que visam a 

corroborar suas ideias, como também a sanciona com o depoimento de terceiros e 

citações literárias, de forma a legitimar sua argumentação. 

Ao falar sobre a cidade, Expilly nos explica como o Campo d’Aclamação, atual 

Praça da República, se tornou, nesse tempo, um depósito central de todo o lixo da 

cidade do Rio de Janeiro, de onde exalavam as mais insuportáveis pestilências: 

 

Se você passasse, num dia de verão, em janeiro, por exemplo, e em 
pleno meio-dia, pelo Campo D’Aclamação, quase sufocando com os 
miasmas impuros que exalam do solo, só se espantaria com uma coisa: 
que a peste não tenha estabelecido residência habitual na sede do 
Império.  
Eis a razão pela qual a escravidão – essa putrefação moral – pôde 
também facilmente se aclimatar ao Brasil. Elimine o foco de infecção 
física que é – nós o provaremos em breve – um obstáculo à 
emancipação das almas, e a escravidão não tardará a desaparecer.  
(EXPILLY, 1862, p. 63). 
 

O escritor dá início, então, à sua reflexão sobre a relação entre os odores e a 

natureza moral de um povo: “O Campo D’Aclamação é, na ordem física, o que a 

escravidão é na ordem moral. Um e outro dão, sob dois aspectos diferentes, uma ideia 

exata da nação brasileira”, explicava ele (EXPILLY, 1862, p. 62). A fim de 

fundamentar sua teoria, o escritor registra uma anedota que lhe parece bem 

característica. Para ele, “irrompendo em meio a um estudo de costumes, a anedota fixa 

melhor no espírito as considerações morais que estamos a desenvolver” (EXPILLY, 

1862, p. 64). Nesse primeiro episódio com o qual o autor deseja lançar luz sobre sua 

analogia, ele conta como um rico brasileiro, que veio a adoecer de profunda depressão 

em uma viagem à Europa, vindo quase a sucumbir de melancolia, recebeu de um 

médico que já havia passado uma temporada no Brasil, o diagnostico de “saudades dos 

ares de seu país”. O tal médico, homem que possuía “esse talento da observação que faz 

os homens da verdadeira ciência e os verdadeiros artistas”, atentando para o luxo e a 

elegância do quarto de dormir de seu paciente, percebeu que aquele asilo perfumado 

onde tinha se encarcerado seu doente não poderia fazer-lhe bem. A prescrição do doutor 

não poderia ser mais inusitada: deu ordens ao doméstico que não mais esvaziasse o 

penico embaixo de sua cama, até segunda ordem. Com a progressiva recuperação do 

paciente, o clínico aumenta a dosagem do remédio, ordenando que outros penicos 

fossem se acumulando na alcova. Pouco a pouco, o brasileiro respirava melhor, voltava 
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a se alimentar e recobrava o ânimo e a alegria. Alguns dias depois, estava 

completamente restabelecido! “É isso, observou o doutor; ele precisava do ar do país. 

Fornecendo-lhe isso, eu o salvei. Viva o Campo de Sant’Ana!” (EXPILLY, 1862, p. 

67). 

 O Expilly ensaísta, procurando incorporar e absorver experiências externas, não 

se contenta com uma só evidência: “um exemplo não prova nada” – admite. E também 

reconhece que “são raros os brasileiros cuja saúde comprometida pela privação dos ares 

natalícios precisa, para se restabelecer, desses remédios heroicos” (EXPILLY, 1862, p. 

68). Por este motivo, acrescenta à defesa de sua teoria as convicções atribuídas a um 

inglês que o viajante encontrou no Brasil.  

 

O Campo d’Aclamação me deu o discernimento de muitas de coisas 

que, sem ele, nunca teria compreendido. – disse-me um dia o Senhor 
N., um inglês da escola de Swift, quer dizer, um inglês dotado tanto de 
uma grande inteligência quanto de um espírito essencialmente 
humorístico. E ele prosseguiu: - Foi desde minha passagem pelo 
campo que reconheci essa poderosa lei da analogia que inspirou as 
brilhantes páginas de L’Esprit des bêtes ( O Espírito dos animais). 
Construí, eu também, a exemplo de Toussenel, toda uma teoria sobre 
a analogia dos odores e dos indivíduos. Hoje, com a experiência 
adquirida através de perseverantes estudos, estimo que os odores 
exerçam grande influência, não somente sobre o corpo do homem, 
mas também sobre sua toda sua organização, e ainda sobre os 
costumes e os hábitos de um povo (EXPILLY, 1862, p. 68). 
 

O Expilly ensaísta, no desígnio de levar seu leitor a pensar sobre a matéria em 

pauta à luz de dados empíricos, reforça seu discurso com vasta exemplificação, 

estabelecendo vínculos entre teoria e situações concretas. Também respalda seu ponto 

de vista pessoal e sua visão de mundo, articulando outros discursos ao seu próprio. O 

autor empresta, então, a esse inglês erudito, as convicções que são as suas próprias, 

sendo ele mesmo o mediador desse “discurso alheio”, seu receptor e intérprete. 

Toussenel, autor de um famoso livro de história natural, vem juntar-se ao rol dos que 

endossam suas ideias, estabelecendo um vínculo entre a interpretação de mundo do 

autor e o conhecimento científico. 

É ainda na voz do discípulo do escritor e ensaísta irlandês Swift que Expilly 

procura substanciar ainda mais sua teoria. Para este, a influência do Campo 

d’Aclamação penetra os costumes e, como uma gangrena, invade todas as classes 

sociais. O mal é tão generalizado, que entranha-se nos ministérios públicos e na câmara 

dos deputados. A podridão tem tal extensão, que, além de corromper os costumes, afeta 
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até a linguagem. Para demonstrá-lo, ele pede provas à história do país: numa sessão da 

assembleia legislativa, em meio a acusações de corrupção, deputados se xingam usando 

vocábulos do mais baixo calão.  Para o inglês, as palavras ditas na ocasião eram de 

homens que iam “buscar suas inspirações oratórias no Campo d’Aclamação”.  

 

Já aconteceu na América do Norte, que os deputados trocassem balas 
de revólver bem no meio do Congresso. No Brasil, a discussão 
parlamentar se opera de uma maneira completamente diferente. Um 
membro da representação nacional e um homem de Estado, não 
temem se lançar na cara – em plena sessão, epítetos indecorosos e 
expressões imundas. 
No norte da América, atribui-se pouco valor à vida de um homem. No 
sul, ignora-se o pudor público e o respeito de si mesmo. Se eu fosse 
forçado a escolher entre esses dois projéteis, daria preferência àqueles 
do Norte. As balas matam, mas sem ofender a dignidade humana, sem 
sujar aqueles que as enviam, sem degradar aqueles a quem atingem. 
De acordo com nossas ideias europeias, mais vale uma mancha de 
sangue que uma mancha de lama (EXPILLY, 1862, p. 71).  

 

Para o viajante, o trabalho de decomposição do depósito de lixo se realizava “na 

matéria e nas almas”. Os escândalos de corrupção e a maneira como se lidava com o 

bem público exalavam um cheiro que lhe provocava, simultaneamente, asfixia e náusea. 

Expilly não tem dúvidas de que o vento que traz a corrupção “deve necessariamente ter 

passado pelo Campo d’Aclamação e que ele está oficialmente à altura, de algum modo, 

do nível da moralidade pública do Império sul americano” (EXPILLY, 1862, p. 72).  

Mas, para o autor, a excelência da sua teoria estaria imperfeitamente 

demonstrada se ele não provasse que certos odores, perturbando a felicidade doméstica 

dos indivíduos, podem chegar a comprometer toda a economia social de uma nação. Sua 

teoria se estende ao gosto acentuado que as brasileiras têm pelo uso da lavanda, planta 

utilizada pelas mulheres elegantes da Europa para limpar latrinas. Mais uma vez, 

Expilly utiliza sua Lei da analogia para explicar tal uso. Para o autor, as brasileiras 

usam a lavanda para poderem se acostumar e suportar a catinga, “esse odor sui generis 

que exalam as mulheres de cor”. Deixemos que ele mesmo nos explique sua teoria. 

 

O afrouxamento dos costumes sob os trópicos é um fato geralmente 
conhecido. Se o mal é mais profundo no império sul-americano, deve-
se culpar a escravidão, em primeiro lugar, e, depois, a um cheiro que 
agrada, particularmente, às mulheres desse país.  [...] 
As brasileiras são mais habituadas às fortes emanações que os 
africanos propagam ao redor deles. A lavanda – elas não se dão bem 
conta, as infelizes! – as acostumou a essas emanações; mas 
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acostumou, igualmente, seus maridos, e é isso que elas não querem 
compreender. 
Primeiramente, o aroma violento da lavanda queimada tornou menos 
perceptível, para os homens, o odor acre das mulheres de cor. Pouco a 
pouco, eles chegaram ao ponto de não mais se sentirem incomodados 
e, enfim, eles o procuraram como um palato acostumado aos 
condimentos procura os pratos fortemente temperados.  
E assim é: na presença da superioridade esmagadora das negras sobre 
as brancas, no que diz respeito à beleza corporal, eis a explicação da 
preferência que os senhores têm por suas jovens escrava, em 
detrimento de suas esposas legítimas. As formas esplêndidas das 
negras minas não seriam suficientes para combater com sucesso a 
aversão e a repugnância que inspira naturalmente o cheiro penetrante 
da catinga. Somente a espiga aromática podia obter tal resultado. Foi 
ela, não é fácil reconhecer, que determinou a consumação da obra da 
infidelidade. Vou resumir: o gosto obcecado pela lavanda conduz, 
logicamente, ao amor à catinga. 
Entrego essa descoberta às meditações das senhoras ciumentas. Mas, 
isso ainda não é tudo. Por sua vez, o amor à catinga leva, fatalmente, à 
desorganização do casamento e, em consequência, à destruição da 
família – única base de toda sociedade cristã. Aviso aos homens de 
Estado do Império. (EXPILLY, 1862, p. 73-76). 

 

A observação do autor em relação ao suor das mulheres negras, na verdade, 

representava uma constante nos relatos de viajantes desde, pelo menos, a segunda 

metade do século XVII. A partir do Século das Luzes, quando teóricos como Conde de 

Buffon e Lineu buscaram explicar a diversidade humana, a questão do odor dos negros 

se tornou assunto recorrente. Para muitos autores, o clima dos trópicos era o principal 

responsável pelo mau cheiro que exalava dos indivíduos de cor negra; outros defendiam 

que o odor proveniente dos negros tinha relação com a parte interna dos corpos de 

homens e mulheres de origem africana, possuidores de uma bile corporal com coloração 

diferente da do homem branco. Estando expostos ao ardente sol do Novo Mundo, o 

calor faria com que essa bile corresse de forma mais rápida pelo corpo, não só 

escurecendo a pele, como causando um odor desagradável aos indivíduos de tez escura. 

Homens como o Conde de Buffon, ao falar dos indígenas e negros (africanos e seus 

descendentes), já apontavam, no século XVIII, não só o suor como marca da 

degeneração sofrida por parte da humanidade, como também entendiam que o clima era 

o maior fator para explicar essa degradação humana.  

Em Mulheres e costumes do Brasil, Expilly retoma o tema dos odores, dessa 

vez, atribuindo a predileção que os homens brancos sentem pelas negras, não só à 

superioridade física das mulheres de cor e à exuberância de suas formas, mas, também 

“às emanações particulares que exalam os poros dessas belas criaturas. [...] É então que 
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a influência desse odor sui generis age profundamente no adorador da forma” 

(EXPILLY, 2000, p. 73). O autor se propõe a explicar o fenômeno transcreve o seguinte 

axioma português: “Aquele que sentiu duas vezes o cheiro acre, mas embriagador, da 

catinga da negra achará, então, muito desenxabido o cheiro que exala a pele da mulher 

branca”. Adèle Toussaint-Samson, escritora-viajante contemporânea a Expilly – e sua 

leitora – escandaliza-se quando Expilly explica a máxima portuguesa: “O que quer dizer 

que um paladar habituado às especiarias não mais poderá se privar delas, e que os pratos 

desprovidos de condimentos enérgicos, não terão sabor algum” (EXPILLY, 2000, p. 

73). Revoltada, Adèle replica em seu livro Uma parisiense no Brasil, publicado em 

1883: “Meu Deus, sim! É absolutamente como os que adoram o perfume do alho e o 

preferem ao das trufas ou então, ainda, como os que põem o álcool na frente dos vinhos 

finos” (TOUSSAINT-SAMSON, 2003, p. 84). 

Expilly, conclui sua argumentação interrogando o leitor: “O que pensa você de 

minha teoria dos odores, senhor francês? O senhor crê que ela é suficientemente 

justificada pelo que precede e que minha conclusão está de acordo com as premissas 

apresentadas?” (EXPILLY, 1862, p. 76).  

Em suas narrativas, Expilly revela um exercício perscrutador do olhar, como se 

“os olhos arrebatassem todo o corpo na empresa de exploração da alteridade”, no seu 

intuito de investigar, no seu desejo de “olhar bem” (CARDOSO, 1988, p. 358). A partir 

do que vê, ou do que acredita ver, Expilly deixa fluir suas ideias, seus conceitos, sua 

interpretação dos fatos vividos e relatados, numa disposição claramente didática. O 

escritor intenta persuadir o leitor da veracidade de seus relatos e da pertinência de suas 

teses. E, se nos permitirem dizê-lo os zelosos defensores da honra da pátria brasileira, 

sem desprezar a força da herança que o olhar imperialista europeu exerce sobre o 

julgamento do autor, algumas vezes, suas percepções são desconcertantemente 

procedentes.  
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