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Excerpt from Ensaio Critico Sobre A Viagem ao Brasil em 1852, Vol. 1Serme-hia facil provar -se os elos das con sequencias me não afastassem do
meu proposito que a generalidade dos viajantes que a America de origem
ibera percorrem, erra, balda de co nhecimentos e fascinada ou antes
esmagada pela opulencia da natureza que acanha _os homens que
habitão esta parte do mundo e amesquinha as suas obras por grandiosas
que sejão em outros paizes e ceos.O Brasil não é o typo da perfeição: de
muito carece para chegar a ser digno, quanto a' arte, da sua portentosa
natureza; de muito carece na or dem social para servir de padrão aos
outros po vos; muito joven é o Imperio para alardear de idoso nos
costumes nas seiencias e nas artes de primor; muito, porém, tem feito nos
curtos an nos da sua existencia politica, e ouso dizer que mais caminho
tem percorrido em nove lustros do que a florescente Albião desde o
reinado de Va lentiniano Ill - anno de 426 até 1001 em que os Anglos,
tribu a mais numerosa dos Binamar quezesque tornarão posse do paiz,
introduzirão alguma civrlisação, depois de ter mudado o nome de
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