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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo trazer como a Europa via o Brasil e pensava as saídas para os 

problemas que nele encontraram, desde o início de sua colonização por Portugal, no século XVI, até sua 

fase Imperial, no século XIX.  Sendo um país tropical, o Brasil era visto como algo exótico pelos europeus 

que nele aportavam, graças às suas florestas majestosas, sua gente miscigenada e seu clima quente e 

úmido. No entanto, além dessa condição tropical trazer o exotismo, ela trazia também uma série de 

problemas dentro das visões dos europeus daqueles tempos, afinal, há muito tempo corriam pela 

Europa teorias que traziam os trópicos como avessos ao progresso, pois eram acusados de serem 

responsáveis por gerar mazelas como a preguiça e a luxúria exageradas nas populações que nele viviam, 

as feras e os animais peçonhentos que existiam de maneira abundante nas suas pujantes florestas e 

rios, além das doenças e da insalubridade que a eles eram relacionadas. 

Assim, apesar de conter belezas naturais e riquezas que saltavam aos olhos daqueles que chegavam, o 

Brasil, dentro desse quadro tropical ao qual pertencia, era visto como avesso à civilização, 

principalmente em virtude de seu clima. No entanto percebemos que tanto entre os pensadores 

brasileiros, quanto entre os europeus, havia a noção de que havia soluções para reverter ou pelo menos 

amenizar tal quadro provocado pela sua localização geográfica e poder, enfim, explorar a inúmeras 

possibilidades que tal natureza poderosa e rica propiciava ao Brasil. São essas soluções propostas pelos 

europeus, focadas principalmente no avanço das ciências é o que vamos buscar entender nesse 

trabalho, tendo como fonte principal para o estudo os artigos sobre o Brasil publicados na Revue de 

Deux Mondes. Desta maneira, vamos analisar como a ciência e a cultura surgem como a chave para o 

Brasil vencer os problemas de sua condição tropical e alcançar o sucesso civilizatório dentro dos moldes 

europeus. 
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