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RESUMO: O presente trabalho tem como finalidade demonstrar que a escritora 
viajante Maria Graham uma senhora da alta burguesia britânica, estrangeira em 



 

 

terras brasileiras apresenta em sua literatura de viagem, um discurso de 
encobrimento ao Outro, configurando-se contraditório, ora apresentado  como 
piedoso e convalescente aos subalternos, ora apresentado como estritamente 
colonial e cruel em relação aos os menos favorecidos, durante sua estadia pelo 
Brasil nos anos de 1821,1822 e 1823. Nas entrelinhas das análises da obra em 
estudo,e  mediante a Teoria pós-colonial/Decolonial, percebe-se que a autora traz 
um duplo discurso e que este importa-se apenas com a lucratividade que este Novo 
Mundo pode rentar à tão poderosa Inglaterra. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Maria Graham. Subalternos. Pós-Colonialismo/ 
Decolonialismo. Encobrimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT: The present work aims to demonstrate that the writer Maria Graham, 
a British traveller, is a foreigner in Brazil showing in her travel literature, during her 



 

 

staying in Brazil during the years 1821,1822 and 1823, a discourse of contempt up 
to Other, often contradictory, because sometimes it is configured as pious and 
convalescent to subalterns in detriment of the abuse caused by the Europeans, 
sometimes presents a strictly colonial discourse, merciless and cruel to the least 
favored people. According to the Postcolonial/Decolonial Theory, between the lines 
of the analysis of the work in study one realizes that the author matters only with 
profitability that this New World can be favorable to her powerful England. 
 

KEYWORDS: Maria Graham. Subalterns. Post-Colonialism/Decolonislism. 
Contempt up. 
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INTRODUÇÃO 

   

A literatura de viagem é um gênero literário1 que se construiu sob a 

necessidade de registrar as descobertas marítimas para os europeus, bem como 

as condições espaciais e atmosféricas para a repetição das viagens. Os primeiros 

registros deste tipo de literatura são datados do século XIII, conforme Maria Alzira 

Seixo que pontua em sua obra Entre Cultura e Natureza - Ambiguidades do Olhar 

Viajante (1996, p.122), em que os diários de viagens eram manuscritos, retratando 

uma literatura de sobrevivência2 por meio das mais diversas experiências. Mais 

tarde, tais relatos tornaram-se valiosos e importantes documentos a serem 

pesquisados em todo o mundo, popularizando-se ao longo dos tempos. As viagens 

eram símbolos do poderio econômico europeu, em que a burguesia - nova classe 

estabelecida - ansiava pelo lucro de seu trabalho e assim, patrocinava as viagens. 

Os diários tinham uma visão elitista, branca e escravocrata como aponta 

Mary Louise Pratt em Os Olhos do Império: relatos de viagem e transculturação 

(1999). Essas narrativas foram fundamentais para a construção social da 

consciência dicotômica entre dominador versus dominado que vai muito além de 

uma relação política e/ou econômica, pois apresenta-se embrenhada de aspectos 

culturais e sociais das pessoas envolvidas neste processo. Apesar do aspecto 

naturalista inicial, a concepção eurocêntrica pré-existente entre os europeus 

colonizadores ditou o rumo destes manuscritos, tornando a colonização um 

processo de transculturação (PRATT, 1999).  

Este processo, ocorrido durante o início da Idade Moderna, não afetou 

somente os colonizados, mas também e, principalmente, a sociedade colonizadora, 

reinventando o imaginário popular acerca do novo mundo e das relações sociais 

                                                 
1
 Gênero Literário é uma categoria de composição literária, em que classifica seus subgrupos em Épico 

Narrativo, Lírico e Dramático.  
2
 A Literatura de Sobrevivência descrevia a busca por reintegração na sociedade por parte dos prisioneiros, 

conforme aponta Mary Louise Pratt (1999). A história contada era sempre contada do ponto de vista do europeu 

que retornava. 
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com os demais povos. A expansão marítima, um dos grandes acontecimentos da 

Era moderna, foi responsável pelas experiências relatadas pelos viajantes, sendo 

estas resultado de um contexto histórico escravocrata, elitista e europeu. Estas 

narrativas se pautavam na busca pelo entendimento do outro, nas quais a elite 

europeia subentende sua posição como sendo superior aos demais povos ditos 

“aculturado”. 

No Brasil, esse processo inicia-se com a chegada dos portugueses, por volta 

de 1500, que vieram em busca da exploração de novos territórios e de novas fontes 

de riquezas.  Inicialmente, o trajeto era destinado à Índia, maior fonte de renda da 

Europa naquele período, entretanto, com o “descobrimento” das Américas, as rotas 

marítimas alteraram-se e designam uma nova ordem mundial. Essas buscas 

resultaram no encontro de diferentes povos e culturas, criando novas identidades 

culturais, trazendo à tona a fluidez das fronteiras que divide o mundo.  

Neste contexto, a literatura de viagem torna-se ainda mais relevante, visto 

que documenta as principais descobertas das Idades Moderna e Contemporânea. 

É importante enfatizar que não era comum a presença de mulheres naquele mundo 

de descobertas e expedições, já que era um ambiente estritamente masculino, no 

entanto uma senhora emerge em tal contexto, trazendo um novo olhar sobre o 

Brasil na década de 1820, contudo, apesar da nova perspectiva trazida por mãos 

femininas, ainda há o prisma europeu na visão da autora.  

 Maria Graham foi uma senhora britânica da alta burguesia, culta, destemida, 

pintora, viajante, escritora de literatura de viagem, apresentando em suas escritas 

(diário) um olhar intrínseco e minucioso sobre tudo e todos que estavam ao alcance 

de suas lentes durante o século XIX. Quando se encontrava no Brasil 

acompanhando o marido, o militar Thomas Graham, em serviço à coroa britânica, 

Graham mantivera bons e importantes ciclos de amizades como dona Leopoldina, 

com quem passa a manter contatos através de cartas. 

É explícito o hábito da escrita da autora em seu diário de bordo, que por sua 

vez, se torna, o meu importante objeto de pesquisa e estudos, no qual está 

intitulado “Entre tintas e papel: Marcas do discurso colonizador no diário de viagem 

de uma mulher, Maria Graham ao Brasil em 1821,1822 e 1823”, presente na obra, 
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Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos 

de 1821, 1822, 1823, em período oitocentista. Sua obra tem caráter etnográfico, 

que nos traz uma ampla referência da natureza, dos aspectos políticos e sociais 

vigentes da época que mostra a divergência dentro da sociedade brasileira 

composta por índios, negros e europeus, ainda que os dois primeiros não fizessem 

parte social da mesma. 

A pesquisa bibliográfica tem como objetivo geral investigar, em recortes 

textuais, os contextos cultural, histórico e social das raças marginalizadas durante 

o processo de narrativas presentes no estudo, baseado em um discurso 

estritamente colonial e britânico da autora Maria Graham. O tom usado pela 

escritora-viajante tinha como propósito o encobrimento do “Outro”, aqui 

representado pelas raças marginalizadas ou subalternos, tais como negros, 

escravos, mulheres, crianças, indígenas e pequenos posseiros que habitavam 

neste Brasil Oitocentista.  

Como objetivos específicos, busca-se averiguar primeiro, as diversas 

atrocidades cometidas através dos discursos neocoloniais ingleses contra uma 

sociedade inferiorizada e discriminada, sendo marcada e contextualizada mediante 

uma literatura odepórica que era produzida pela autora em estudos durante o 

processo de construção de identidade cultural do Brasil no período oitocentista. 

Segundo, se na realidade, a autora tinha como foco ser cada vez mais reconhecida 

transgredindo assim as leis da época e, por tais habilidades nos manuscritos 

literários e nas artes, ser cada vez mais reconhecida e significativa mundialmente 

como mulher viajante, escritora e independente.  

   Ao analisar através de recortes textuais o objeto de estudo, verificou-se que 

a autora-viajante Maria Graham traz em seu discurso um olhar piedoso, o qual 

diminui o outro como sendo um ser inferior a si própria. Nota-se também, que a 

mesma se convalesce com o sofrimento acometido aos negros, mulheres, 

pequenos posseiros, indígenas, crianças e escravos, advindo por parte dos 

colonizadores europeus que encontravam se no Brasil durante o século XIX.  Nessa 

data, as classes citadas anteriormente eram consideradas uma gama de sujeitos 

subalternos e marginalizados pela sociedade europeia, isto é, não visto como 
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cidadãos integrantes da sociedade brasileira, mas seres sem direito a voz, vez e 

lugar.  

 Diante desse cenário, mostrar-se-á ao leitor, através da Teoria pós-

colonial/Decolonial, que apesar da autora ter esse sentimento de misericórdia e 

piedade com os menos favorecidos, ela ainda traz enraizado em sua identidade 

cultural um discurso de mulher branca e colonizadora. Seu objetivo como autora 

era tornar-se afamada dentro de uma sociedade elitista como debatedora de 

assuntos político-sociais relevantes da época, resultantes de sua observação 

participante em meio da deflagração da independência brasileira.  

 Em sua obra (1956), Maria Graham conta sobre os encontros sociopolíticos 

que viera a participar durante sua estadia no Brasil, entretanto, em momento algum, 

durante a escrita de seus relatos nos anos de 1821,1822 e 1823, a autora deixou 

transparecer que iria usar de seu status de senhora da alta sociedade para 

interceder em favor das classes marginalizadas/inferiorizadas para que estes 

saíssem de tal sofrimento material e psicológico. Nas palavras de Graham: 

Quando um negro morre, seus companheiros colocam-no numa 
tábua, carregam-no para a praia onde abaixo do nível da preamar 
eles espalham um pouco de areia sobre ele. Mas a um negro novo 
até este sinal de humanidade se nega. É amarrado a um pau, 
carregado à noite e atirado à praia, de onde talvez a maré o possa 
levar. Estas coisas nos fizeram chegar em casa tristes e sem ânimo, 
não obstante as paisagens agradáveis entre as quais havíamos 
estado cavalgando. (GRAHAM, 195, p. 121). 

 

     É preciso observar que, o fato de a autora ser mulher, ainda que da alta 

sociedade, dentro de um círculo de amizade bastante influente da época, a mesma 

ainda era vista como mulher. Ou seja, é possível que dentro daquele estrato social, 

a autoria de seus diários não passava de um hobby, que jamais sairiam de dentro 

das gavetas para influenciar as tomadas de decisões do país. Entretanto, seu 

desejo de comentar era tão forte que em alguns recortes textuais são trazidos à 

tona visões nunca presenciadas por Maria Graham como, por exemplo, um braço 

de um negro sendo carregado em plena luz do dia por um cachorro em um contexto 

comercial, mas com riqueza de detalhes e de forma impactante. 
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Portanto, nesta pesquisa bibliográfica, apresenta-se aos leitores uma análise 

do espaço temporal a que se refere à obra durante os anos de 1821,1822 e 1823, 

bem como dos fatos referentes ao discurso colonial de Graham ocorridos nesse 

período, fatos esses vivenciados e pontuados sob suas lentes femininas durante a 

sua estada na época do Brasil colônia e seu período inicial de “independência” em 

relação à Portugal e à Europa..     

Propõe-se aqui um texto no qual o leitor possa transitar mentalmente entre 

o período oitocentista, através dos discursos de Maria Graham e ao tempo atual, 

trazendo contrapontos sobre o discurso da mesma, quando se propõe a analisar a 

conjuntura brasileira, mas deixa de lado às críticas ao regime escravocrata. 

Realiza-se um paralelo diferente no discurso colonial da autora, através dos 

comentários e estudos da Teoria pós-colonial/Decolonial, presentes nesse 

trabalho, tendo como foco principal a análise do diário de bordo de Maria Graham 

em sua viagem e ou estadia no Brasil.  

A palavra diário vem do latim (diário), que durante o século XIX, era uma 

prática comum entre os amantes de literatura. Para elaboração de tais textos, como 

naquela época não havia tinta, o escritor-viajante, valia-se de penas de aves com 

as pontas mais delicadas e finas, utilizando se também de cinzas de carvão para 

suas escritas e registros nos diários de bordo de tais experiências vivenciadas no 

dia-a-dia, quando estavam em viagens nos navios e fragatas ou, até mesmo, 

quando estavam em terra firme, escrevendo e pontuando desde o clima, a fauna, 

a flora até os povos antes desconhecidos por eles. Enfim, tudo o que as suas lentes 

podiam alcançar durante as viagens pelo mundo, em busca de novos horizontes. 

Os diários eram manuscritos advindos de uma prática comum durante o 

período oitocentista, pois os navegadores utilizavam se de registros para escrever 

as informações de tais navegações em decorrência de buscas por novos territórios. 

Esses registros os mantinham em contatos com sua terra natal para informar à 

sociedade europeia o andamento de novas descobertas de terras que eram ainda 

desconhecidas por eles assim como as novas conquistas em detrimento de 

batalhas entre europeus versus indígenas. 
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Os diários também funcionavam como uma fuga da solidão, pois estes 

relatos registrados diariamente momentos vividos por navegadores onde este 

dialogava consigo mesmo descrevendo tudo o que via ou vivia e assim, deixava de 

lado alguns momentos solitários em alto mar ou em terra firme.  

Em muitas situações, Graham relatava o seu encantamento em presenciar 

novos lugares e novas descobertas, como a própria afirma (1956, p. 84), “(...) meus 

olhos sobre a primeira terra estrangeira de que me aproximava, a curiosidade com 

que queria ver cada pedra e cada árvore da nova terra, que mantinha a minha alma 

numa espécie de febril alegria”.  Nessa passagem, a autora-viajante faz um breve 

relato ao passar por Porto-Santo e as ilhas desertas descrevendo a sua ansiedade 

ao ver um novo lugar, onde tudo era diferente da Inglaterra.  

Em alguns recortes textuais da obra de Graham, ela escreve o seu diário em 

primeira pessoa, enfatizando assim uma solidão, demonstrando aos seus leitores 

que aquele era um diálogo íntimo consigo mesma. No decorrer da leitura da obra, 

a autora deixa explícito em suas escritas que escrevia para ser lida por outros 

europeus, para que estes tomassem ciência de um Novo Mundo, até então 

desconhecido por eles. A autora quer estar presente neste mundo das escrituras e, 

como possui uma habilidade no ato dos manuscritos, vai tentando ser conhecida 

pelas belas informações que transmite a respeito desse novo cenário. 

A construção do caminho de superação foi feita aos poucos, pois ser aceita 

como mulher escritora em pleno período oitocentista, uma vez que as leis eram 

totalmente masculinas e às mulheres apenas era dado o direito de serem donas do 

lar e da educação dos seus filhos, não foi uma tarefa simples e demandou energia 

e amigos influentes, além do sobrenome de peso. Preciso também ser bastante 

diplomática ao descrever o Novo Mundo para os europeus, visto que este era seu 

maior público alvo como ela deixa claro na seguinte passagem:  

Erraria se não mencionasse as damas da corte. Com olhos parciais 
preferiria minha bela patrícia, a nova marquesa; mas é preciso 
mencionar ainda a doce e jovem esposa Maria de Loreto, e um 
grupo de outras da mais atrativa aparência; depois havia as jóias 
da baronesa de Campos e as da viscondessa do Rio Seco, 
inferiores somente às da Imperatriz. Mas não é possível enumerar 
todas as riquezas ou belezas presentes, nem interessaria aos meus 
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amigos ingleses, para quem este jornal é escrito se eu o pudesse 
fazer eu o pudesse fazer. (GRAHAM, 1956, p. 359 e 360) 

     

A partir dessa informação, estabelece-se um parâmetro dos acontecimentos ditos 

na obra, no qual é enfatizado um discurso colonial de uma senhora europeia, 

estrangeira cuja fala ressalta que todos os viajantes europeus detinham um domínio 

sobre os povos mais enfraquecidos de um mundo que não era o seu. Quanto à 

estrutura da dissertação, ela foi organizada da seguinte forma: três seções e a 

conclusão final. 

  Na primeira seção da dissertação, identifica-se a autora-viajante Maria 

Graham e relata-se como o diário foi feito. Na segunda, apresenta-se uma análise 

discursiva a respeito das teorias pós-coloniais e decoloniais. E na terceira seção, 

mediante as teorias pós-colonial/Decolonial, revela-se aos leitores que a autora-

viajante traz, em sua identidade cultural um discurso controverso, no qual mostra 

uma colonialidade enraizada em uma cultura britânica, imperial e impiedosa, 

embora ela tenha intencionado em seus manuscritos que não concordava com as 

atrocidades cometidas por europeus às classes consideradas inferiores, 

subalternas e ou marginalizadas.  

Na realidade, a autora utilizava esse discurso de piedade e compreensão do 

sofrimento que os excluídos passavam para também ser aceita pelos menos 

favorecidos, aumentando seu público e seu alcance. O foco de Graham era ser 

reconhecida mundialmente como uma grande escritora de literatura de viagem em 

uma época em que não era permitida tal façanha feita por uma mulher, o que se 

revelou como um golpe de mestre de Maria Graham.  

 Nessa perspectiva, os leitores serão impulsionados a visualizarem o 

discurso do colonizador desde o Brasil colônia até os dias atuais, ou seja, 

perceberem que, desde os primórdios, aqueles que detêm o poder, intitulam-se 

salvadores dos marginalizados, acreditando fielmente que o “Outro” precisa de 

domesticação e libertação da escuridão da ignorância, não sendo permitida a 

recusa de auxílio, pois resultaria em exclusão, aprisionamento, massacre ou até 
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mesmo extermínio. Verão também que esta visão persiste até o século XXI, ainda 

que de forma velada. 

  O diário de bordo de Maria Graham evidencia um discurso colonial em que 

a autora contribui para silenciar as vozes e a real história de maus tratos aos 

negros, mulheres, indígenas, pequenos posseiros e escravos. Retrata a Europa 

como partícipe em tornar os “Outros”, os povos considerados excluídos, em seres 

que necessitam de civilização, sem que esses tivessem o direito a reivindicações 

e/ou reclamações, conforme Dussel expõe abaixo: 

O outro é a “besta” de Ovídeo, o “futuro” de Hegel, a “possibilidade” 
de O’Gorman, a “matéria bruta” para Adalberto Caturelli: massa 
rústica “descoberta” para ser civilizada pelo “ser” europeu da 
“Cultura Ocidental”, mas “encoberta” em sua Alteridade. (DUSSEL, 
1993, p.36). 

 

        Nesse contexto, Dussel (1993) pontua que o “Outro” é carregado de 

subjetividade, e que a aceitação do outro tal como ele é, é realizar um movimento 

de passagem da subjetividade para a objetividade, em que o objetivo é o 

entendimento subjetivo do “Outro”. Isto é, a retratação deste “Outro” como um ser 

não civilizado, que precisa de instruções europeias para se tornar ser humano 

produtivo e até ter sua “alma salva” pelos deuses da Igreja Católica Europeia. 

Nesse viés, imergindo na  leitura deste trabalho acadêmico, percebe-se que 

esse cenário de escuridão, no qual se encontram os excluídos, pode ser alterado, 

revertido, pois há um novo caminho a ser trilhado com novos estudos e novas 

tendências e novas teorias intitulado Teoria  pós-colonial que traz à tona 

perspectivas diferentes, com  os mais belos sentimentos de empoderamento, 

encorajamento e conhecimentos que os colonizados adquiriram através de suas 

histórias de sofrimento,  muitas vezes contadas apenas  sob as perspectivas e as 

lentes dos seres colonizadores.  

Esse novo caminho contribuiu para o surgimento de literaturas de combate 

aos maus tratos e injustiças aos quais os colonizados foram obrigados a vivenciar. 

Proporcionando assim, aos considerados inferiores e ou marginalizados, após 

séculos de sofrimento e extermínio, a chance de reverter os fatos, através da 
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reescritura de sua própria história sob suas próprias perspectivas sem a 

preocupação de serem silenciados, perseguidos, massacrados e/ou exterminados.  

A Teoria pós-colonial/Decolonial tornou possível que mais pesquisadores 

estudassem e demonstrassem aos excluídos que as culturas consideradas 

periféricas podem sim ter excelentes escritores com condições de terem suas 

literaturas reconhecidas pela academia como sendo literaturas de combate e ou 

libertadoras. Tais literaturas são fundamentais e importantes não só por 

apresentarem textos reais contadas sob as perspectivas errônea a que foram 

submetidos e ou descritos os povos considerados os inferiores como sendo seres 

irracionais, preguiçosos e sem cultura, presentes em todas as escritas realizadas e 

deixadas por europeus em suas estadias em países periféricos. 

Tal Teoria pós-colonial/Decolonial tem a sua grande importância por 

contribuir para o processo de desmitificação e transformação do discurso das 

culturas marginalizadas durante séculos, que agora passa a relatar a real história 

de massacres dos povos periféricos a que foram obrigados a passarem em 

detrimento de um discurso cruel, exterminador e colonizador. Este mesmo discurso 

de colonizador também é verificado em terras brasileiras, principalmente, nas terras 

amazônicas, em que não se ouve a voz do colonizado, apenas a visão 

desbravadora e exploratória do europeu, carregada de descrições de terras 

sedutoras e exuberantes quer pela rica fauna e flora quer pela estranheza dos 

nativos.  

Desde 1730, segundo Hugo Tavares, há personagens na literatura 

Amazônica, como Charles Marie de La Condamine (1736), um dos primeiros 

viajantes a estar na Amazônia, que chegou a ter, até os dias atuais, registros da 

existência de viajantes, desbravadores, pesquisadores e escritores com seus 

personagens presentes em seus relatos de viagens e manuscritos dentro deste 

contexto Amazônico. Muitos estudos têm mostrado à comunidade acadêmica uma 

história contada através desses relatos de sobrevivência e/ou relatos de viagem, 

pontuando uma história de barbárie e de massacre através do chicote e do açoite 

aos menos favorecidos que vivem na Amazônia. 
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Histórias de dor e sofrimento relatadas sob os olhares e viés coloniais, ou 

seja, daqueles que detém o poder os viajantes - europeus que designam os 

indígenas, as mulheres, crianças e homens ribeirinhos, em suas obras como sendo 

sujeitos que não são donos de suas próprias terras amazônicas. Local onde 

nasceram e se criaram ouvindo lendas, mitos em um contexto baseado em uma 

identidade cultural pautada sobre os costumes amazônicos. Muitos foram os 

massacres e atrocidades em relação aos negros, indígenas, mulheres, crianças e 

ribeirinhos que moravam em terras amazônicas advindos dos europeus que tiveram 

passagem por aqui.  

Atualmente há um cabedal de pesquisadores que se debruçam sobre os 

estudos de teorias pós-coloniais e que também se fazem presentes em terras 

amazônicas. Esses estudiosos pesquisam sobre os costumes políticos, sociais e 

culturais de povos amazônicos, presentes nos relatos e/ou manuscritos deixados 

por viajantes europeus enquanto passavam por esta parte do Brasil, com o objetivo 

de produzir pesquisas e incentivar alunos e a academia a realizar estudos 

acadêmicos que mostram novas perspectivas de releituras de obras escritas sobre 

os discursos dos vencedores, os europeus. Nota-se o empenho desses 

especialistas em    demonstrar que essas obras devem ser relidas, analisadas e 

reescritas com outras vertentes, sob os olhares dos considerados marginalizados, 

a fim de que a história seja contada como de fato ocorreu, sem ter o encobrimento 

do Outro.  

Ressalta-se nessa nova maneira de ver o “Outro” que o colonizador não é 

visto como necessário e importante ao progresso em terras que não são realmente 

suas. O açoite e o chicote, instrumentos imprescindíveis para a concretização da 

ação dominadora dos europeus, perdem o status de símbolo de imposição cultural, 

uma vez que o sujeito considerado subalterno passa a ter voz capaz de propagar 

a sua própria e rica cultura. 

Essa mudança de postura é pautada na Teoria Pós-Colonial que faz um 

chamamento a muitos estudiosos e leitores a tirarem a venda dos olhos durante o 

processo de leitura de obras com viés colonial. Destacam-se, como importantes 

representantes dessa linha de pesquisa, o professor doutor Miguel Nenevè (2006), 



23 

 

professora doutora Sônia Sampaio (2006), Professora doutora Mara Centeno 

(2014), professor doutor Hélio Rocha (2014), dentre outros que estão pesquisando 

sobre relatos escritos por viajantes europeus a respeito da Amazônia em outra 

parte do Brasil.  

Nesse contexto, este trabalho pontua não somente o olhar de uma mulher  

branca, britânica, viajante-escritora, que esteve no Brasil, em meados do período 

oitocentista, registrando tudo o que via e relatando uma história, muitas vezes 

equivocada, colonial, impiedosa e com intenções industriais a respeito de uma terra 

ainda com tudo a ser feito. Propõe-se também a levantar os seguintes 

questionamentos: Até que ponto as vantagens econômicas, sociais e políticas 

relatadas pela autora em relação ao poderio dos ingleses em solo brasileiro são 

verdadeiras? Já que o Brasil colônia era comandado pela coroa portuguesa. Será 

que os ingleses tinham um sentimento de compaixão pelos menos favorecidos, 

conforme retratado no capítulo três pela autora.  

A análise da obra O relato de viagem de Maria Graham, por uma pesquisadora 

que se encontra em um contexto Amazônico, pretende contribuir para a 

desmistificação dos vários olhares e discursos distorcidos por europeus em relação 

aos povos Amazônicos, que durante décadas, foram rotulados como sendo sujeitos 

subalternos, bárbaros, animais irracionais, demônios, precisando de domesticação,   

preguiçosos, povos sem identidade cultural e sem costumes. Essa percepção é de 

suma importância, tendo em vista que o discurso colonialista foi responsável pela 

perpetuação de estereótipos distorcidos e lidos por todo o globo terrestre ao longo 

dos séculos sob as lentes de quem sempre vencia as batalhas injustas travadas 

entre colonizadores e colonizados.  

A partir destes olhares  e escritas  de Graham  que nos incentiva a tirarmos as 

vendas de nossos olhares através de seu diário assim como  outros trabalhos 

acadêmicos realizados por renomados pesquisadores, almeja-se que a história dos 

considerados marginalizados seja reescrita e relida urgentemente com os olhares 

e o apoio das teorias pós-coloniais/decoloniais, a fim de devolvermos a esses povos 

o que lhe fora tirado injustamente - a sua identidade cultural e a sua real história. 

Dessa forma, contribui-se para que os sujeitos considerados excluídos sejam vistos 
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como atuantes na sociedade moderna e com o direito a terem voz e vez dentro e 

fora de sua terra natal. 
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SEÇÃO 1: ENTRE OLHARES E ESCRITAS, O DIÁRIO SE FEZ 

 

1.1 Primeiras Impressões: Escritoras viajantes 

 

A importância dos diários como fonte de pesquisa vem, nas últimas décadas, 

contribuindo para interpretação do passado e como referência importante para 

analisar práticas sociais além de auxiliar o pesquisador a capturar formas de olhar 

o “Outro”, ou seja, os diferentes e as diferenças. 

Os diários oferecem ao pesquisador fragmentos de diálogos que permitem dar 

sentido ao mundo social como nos diz Cunha (2012, p. 253), 

 

[...] refletir sobre experiências que ocorreram em espaços e tempos 
distintos daquele em que vive o pesquisador contemporâneo. [...] 
escritos à mão, materializados em papel e tinta, os diários 
eternizam, em folhas amarelecidas pela passagem do tempo, 
ideias, saberes, valores, acontecimentos e dizeres, além de 
fantasias, medos e experiências – tudo isso são representações de 
um outro tempo que dão sentido ao mundo social, criando outras 
realidades. 
 

  Os diários eram formas dos navegadores estarem em outras partes do globo 

terrestre relatando ao mundo as suas experiências em alto mar ou quando estes 

desembarcavam em terra firme e assim com essas novas descobertas de terras os 

desbravadores relatavam tais localidades até então desconhecidos por europeus. 

Era também uma forma de estar em contato com um mundo em terra firme, pois 

através desses manuscritos feitos por desbravadores em alto mar, os países 

considerados superiores e ou metrópoles obtinham informações importantes como 

as condições de colonização e de domínio desses povos que eram encontrados 

nestas novas localidades.   

  A obra em estudo denominada de “Diário de uma viagem ao Brasil e de uma 

estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823”, de autoria de 

Maria Graham relata através de manuscritos feitos sob os olhares femininos da 

autora   apresenta uma narrativa em primeira pessoa demonstrando assim que a 
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autora escrevia para ser lida,e contém  elementos que nos ajudam a refletir sobre 

os processos de rupturas políticas, de alianças econômicas estabelecidas em 

nosso país antes e depois do processo de Independência do Brasil, assim como 

um repertório de massacres e extermínio aos quais os indígenas, os negros, as 

mulheres, crianças e pequenos posseiros foram obrigados a vivenciarem sob o 

domínio do açoite e de ordens severas dos europeus que já se encontravam nesta 

terra.  

A obra de Maria Graham também nos oferta ferramentas de análise não só 

sobre os nativos, mas sobre os costumes dos portugueses, dos espanhóis, dos 

franceses dos ingleses e das mulheres brancas e negras dos indígenas e escravos, 

o que nos ajuda a compreender a forma de ver e ler o “Outro” pela lente do 

colonizador. 

O diário produzido por Graham sobre o Brasil oitocentista revela-nos a 

habilidade de observação muito aguçada da autora. Percebe-se que ela é 

conhecedora de boas literaturas e possui uma subjetividade profunda capaz de 

levar o seu leitor a perceber que muitos episódios vivenciados no Brasil eram 

reflexos de interesses europeus, sobretudo da Inglaterra, que já há muito via o 

Brasil como um grande mercado consumidor de produtos ingleses evidenciados 

mais significativamente após a Abertura dos Portos em 1808.  Apresenta-nos, em 

vários episódios, uma Inglaterra retratada como grande “salvadora”, em virtude dos 

empréstimos realizados em prol do pagamento da indenização exigida por D. João 

VI, a fim de assinar o decreto de Independência do Brasil ou para financiar a Guerra 

do Paraguai, dentre outros momentos registrados pela historiografia brasileira que 

demonstram claramente o grau de dependência econômica em relação ao país de 

Graham (PROENÇA, 1999). 

 Ao longo de suas narrativas, Graham vai descrevendo aos seus leitores não 

só um Brasil oitocentista, mas também vai se anunciando como escritora. Revela-

se como leitora de Shakespeare assim como de Madame de Staël e pontua em sua 

tessitura que trazê-los a bordo torna a viagem mais poética e homens mais 

sensíveis. 



27 

 

À noite, sentei-me por longo tempo no tombadilho, ouvindo as 
canções marítimas com as quais a tripulação se distrai durante a 
vigilância da noite. Apesar das alegres canções terem sido bem 
aplaudidas, as tristes e patéticas pareciam às preferidas, o côro da 
Morte de Wolfe foi reforçado por muitas vozes. Oh! Quem poderá 
dizer que a fama não é um bem verdadeiro. É duplamente 
abençoada-abençoa o que a merece e o que a concede-para 
parodiar as palavras de Shakespeare. Aqui, no largo oceano, longe 
da terra do nascimento de Wolfe, e da sua morte cavalheiresca, 
estava sua história enlevando e enternecendo os corações dos 
rudes homens e exercitando o amor da pátria e da glória com o 
simples enunciado de seu nome. Merece, pois, ser chamado de 
benfeitor da pátria àquele que, aumentando a lista das canções 
patrióticas dos marinheiros, elevou aqueles sentimentos e energias 
a um grau que coloca a casa da Grã-Bretanha “sobre a montanha 
da onda e suas fronteiras sobre o abismo. 

Os encantos da noite num clima meridional têm sido cantados por 
poetas viajados (considero poesia os escritos de Madame de Staël) 
e por prosadores. Mas só o Lorde Byron esboçou, com 
conhecimento e com amor, o espetáculo do luar numa fragata em 
plena marcha. A vida de um homem do mar é essencialmente 
poética: mudanças, novas situações, perigos, quadros que vão da 
calma quase da morte até as mais loucas combinações do horror, - 
eis a suma de todo o sentimento romântico e a prática de todo o 
poder do coração e da inteligência. (GRAHAM, 1956, p. 89). 

 

Muitos estudiosos consideram Graham como sendo uma mulher corajosa e 

brava por estar em alto mar, porém quem é essa mulher com tais qualidades e 

habilidades? De acordo com Silva (2009), a autora nasceu em Papcastle, na 

Inglaterra em 1785, filha de uma norte-americana e de um oficial da marinha 

britânica. Inicialmente, estudou com a mãe e, posteriormente, em um colégio 

interno sob a supervisão dos padres. Graham mudava de lugares com frequência 

devido ao trabalho do pai que era militar. Com as constantes mudanças de cidades, 

amadureceu muito cedo e tornou-se uma mulher destemida em todas as suas 

ações, características responsáveis por diferenciá-la de outras mulheres de sua 

época, bem como trilhou por outros percursos formativos que não a transformaram 

em uma simples dona de casa como facilmente se verificava entre o universo 

feminino no século XIX. Agia com desenvoltura e resolvia quaisquer assuntos e as 

novas situações com muita facilidade. Em outras palavras, podemos inferir que 

Graham acabou por transgredir os padrões da época impostos às mulheres.  
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Segundo Algranti (1983), a representação da mulher no século XVIII e XIX era 

a de devotada e honrada. Para ter honra, a figura feminina tinha como dever 

comparecer a Igreja para demonstrar devotamento e, consequentemente, reprimir 

a sua sexualidade que deveria ser evocada apenas no ato da procriação. Ser 

honrada significava ser do lar e/ou cuidadora da casa, dos filhos e do marido. Sendo 

assim, devia prestar contas para sociedade para não ser vista no grupo de 

mulheres sem honra, grupo no qual estavam às escravas, prostitutas, filhas 

bastardas dentre outras. 

A mulher até o início do século XIX carregava a marca do recolhimento em 

casa ou nos conventos, contudo a Inglaterra, com o processo da Revolução 

Industrial, passa a requerer mão de obra para as fábricas e o recolhimento feminino 

é quebrado. Mulheres são incorporadas na produção, mesmo com salário inferior 

ao do homem. Passam a sair da clausura em que se encontravam, uma vez que se 

tornam operárias e/ou produtoras de bens de consumo necessários para o 

desenvolvimento do território inglês.  

O processo de Revolução Industrial significou para o universo feminino a 

tentativa de “sair da sombra” do poder patriarcal instituído desde o feudalismo. 

Ressalta-se, porém, que a saída da clausura do lar e do convento não resultou 

também na libertação do aprisionamento educacional a que estavam destinadas as 

mulheres até o final do século XIX, período onde se verifica a propagação do 

movimento feminista em todo o mundo. 

Alves e Pitanguy (1981) destacam que somente no final do século XIX é que 

as mulheres alcançaram a escola e as universidades em todo o mundo. Momento 

em que foram às ruas reivindicar o direito ao voto, o direito a voz, a escrever e 

publicar sem o uso de pseudônimo masculino. Ressalta-se, porém, que isso só 

ocorreu, como já referenciado, no final do século XIX, ou seja, no período em que 

Graham se aventurava pelos mares e a escrever seus diários no período onde 

muitas mulheres ainda estavam saindo do enclausuramento a que estavam 

destinadas.  

Portanto, o fato de navegar, de ser leitora de autores clássicos e de ter o 

hábito de escrever diários e, posteriormente publicá-los já a coloca no quadro de 
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transgressão para o início do século XIX. Contudo, não se pode esquecer ainda, 

que Graham vinha de uma família de classe média alta e foram “bem casada”, 

portanto, tivera condições que nem todas as mulheres inglesas tiveram para 

estudar, viajar e transgredir as amarras que a sociedade as prendia.  

Luís Ernesto Lacombe (1997)  exemplifica tal circunstância por  ressaltar  que 

aos oito anos a autora fora mandada estudar em uma escola interna em Abingdon, 

com as despesas pagas por tios ricos,os “Dundas”,  teve a oportunidade de receber 

uma base educacional significativa que lhe proporcionou  entrar em contato com 

grandes escritores, a apreciar música, teatro e demais expressões artísticas. 

Estudou francês, aprendeu a desenhar, a desenvolver o gosto pelas belezas 

inexplicáveis da natureza, para tal atividade era necessário ter a habilidade da 

paciência e da observação, e isto Graham tinha de sobra, pois o seu contexto 

familiar lhe propiciava desenvolver tais habilidades. 

De acordo com Silva (2009, p.26), quando saiu do colégio interno Abingdon, 

aos dezoito anos de idade, Maria Graham, já demonstrava uma aptidão para ser 

professora. Fez uma viagem para a Escócia, em companhia do pai, George 

Dundas, que era vice-almirante e comissário do almirantado britânico e lá visitaram 

vários lugares como fazendas. Nesses espaços, Graham já tentava entender como 

funcionavam as atividades e compreender a estrutura desses locais. Estar sempre 

inserida no meio artístico literário a deixava em situação favorável às demais 

mulheres de sua época, uma vez que Graham passava a maior parte do tempo 

convivendo com pessoas influentes onde quer que estivessem (SILVA, 2009).  

Após a volta para Richmond, a terra onde havia estudado, Graham parte em 

1808 em nova viagem, tendo como destino a Índia, mais uma vez na companhia do 

pai, o senhor Dundas. Nessa época, estava com 23 anos e durante a viagem 

acabou se apaixonando por um oficial da marinha escocesa de nome Thomas 

Graham. O romance resulta em casamento no ano de 1809. A Índia será o local 

onde o casal resolveu viver até 1811, ano em que retornam a Inglaterra. Em terra 

inglesas, ela publica o seu primeiro livro intitulado Journalof a Residence in Índia - 

Diário de uma Residência na Índia.  
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 Na condição de esposa de oficial da Marinha fica muito tempo em terra firme, 

precisamente,  em Londres,  aguardando o retorno do esposo, porém ao contrário 

de outras mulheres, passou a adotar como prática para o preenchimento do tempo 

o trabalho de tradutora e editora de livros, ainda que lutasse contra a tuberculose, 

a doença dos séculos que entre os séculos XIX e XX, dizimou milhares de pessoas, 

e forçou outras tantas viverem anos de exílio em locais de clima “bom” para 

continuar o tratamento. 

Dados biográficos da escritora registram que em 1819 o casal passou a residir 

na Itália e nesse país Graham publicou dois outros livros Three Months Passed in 

the Moutntains East of Rome, during theYear 1819 (Três Meses Passados nas 

Montanhas a Leste de Roma, durante o Ano de 1819) e Memoirs of The Life of 

Nocholas poussin (Memórias da Vida de Nicholas Poussin). O primeiro retrata não 

somente as impressões geográficas sobre o lugar, como também registra as 

impressões sobre o povo e a cultura local. O segundo, ressalta o gosto refinado da 

autora pelas artes e promove um levantamento sobre o legado do pintor francês 

Nicolas Poussin como um dos grandes representantes do barroco. 

Em 1821, Maria Graham retoma as viagens a bordo da Fragata Doris, na 

companhia do marido, rumo ao Chile. Antes de chegar ao seu destino final, passam 

um breve período no Brasil, nos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro. Durante 

essa estada, fez registro detalhado sobre o povo, a cultura e os costumes dos 

nativos, dentre outras inferências sobre a política ainda em efervescência devido 

os antecedentes da Proclamação da Independência do Brasil. Ao partirem em 

direção ao Chile, o marido contrai uma enfermidade e vem a óbito. Graham recebe 

oferta da marinha britânica e norte-americana de voltar para Inglaterra, porém ela 

resolve aplacar a dor no Chile. Será durante esse ano, em que vivera entre os 

chilenos, que presencia grande terremoto que deixou rastros de destruição e 

mortes por todo o país. Graham registra e publica o Journal of a Residence in Chile 

During The Year 1822. And a Voyage from Chile to Brazil em 1823 (Diário de uma 

Residência no Chile durante o ano de 1822. E uma Viagem do Chile para o Brasil 

em 1823). 
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Deve-se ressaltar que, devido à longa duração das viagens que fazia para 

acompanhar o marido, a autora aproveitava para estudar línguas, ensinar os 

marujos a ler e escrever, fazer desenhos sobre as paisagens das terras por onde 

passava. Segundo a viajante, essas atividades deixavam os dias menos cansativos 

e mais produtivos a bordo da fragata Doris.   

A presença feminina a bordo de embarcações nem sempre foi tão tranquila 

como as relatadas por Graham. No final do século XV e início do XVI, notadamente 

durante o processo das grandes navegações portuguesas para o Novo Mundo, 

mulheres nas embarcações eram sempre causa de tensão a bordo, pois a 

proporção de homens para cada mulher era algo inconcebível. A violência era 

constante, tendo em vista que não havia leis que as protegessem durante a viagem 

(RAMOS, 2008). 

 

A cobiça pelo corpo feminino não poupava nem mesmo as 
religiosas embarcadas. Em certa ocasião, uma freira precisou ser 
vestida de rapaz para evitar atrair atenções indesejáveis. Mulheres 
acompanhadas pelo marido tampouco estavam isentas. Em 1601, 
mulher e filhos de Ventura da Motta, meirinho-geral da frota da 
Índia, foram confinados para sua própria segurança em uma 
câmera trancada a cadeado pelo capitão, que ordenou que 
ninguém se aproximasse mais de cinco palmos da porta. (RAMOS, 
p. S/ N, 2008).  

 

 Muitas vezes as mulheres que estavam nas embarcações eram obrigadas a 

praticar sexo com vários homens ao mesmo tempo, sem terem o direito a 

reclamações. Os marujos, por exemplo, encontravam-se como o grupo que mais 

causava perigo à integridade feminina. Sendo assim, a mulher que se arriscava a 

viajar em alto mar corria sérios perigos, o de ser violentada, de contrair doenças 

venéreas, de ter a reputação abalada, ficando assim, sem chances de contrair 

matrimônio, pois quando isso acontecia, ela era enviada a prostíbulos onde 

permanecia até a morte. 

No período em que Graham começou a implementar suas viagens, a 

presença feminina nas embarcações não era algo inusitado e nem perigoso, o que 

a favoreceu, pois tal situação propiciou que ela aproveitasse o tempo de viagem 



32 

 

para ensinar os marujos, apreciar as passagens, ler e escrever, como deixa claro 

abaixo.  

Nossa escola para os rapazes a bordo está agora bem organizada, 
com grande honra para o Sr. Hyslop, nosso mestre-escola. A dos 
guardas-marinha vai muito bem; funciona na cabine da frente, às 
vistas do comandante. A presença dêste é não somente uma 
ameaça a vadiação e ao barulho, mas um incentivo ao esfôrço. Êle 
está muito ansioso por torná-los aptos a serem oficiais e homens 
do mar   capazes e bons cavalheiros, tanto no mar quanto na terra. 
Felizmente todos dão grandes esperanças; mas se G. nos 
desapontar, não acredito mais em talento de mocidade, habilidade, 
ou em bondade. Nossos dias passam rápidos, porque ocupados. O 
trabalho regular do navio, a escola, as observações astronômicas, 
o estudo da história, das línguas modernas, e a atenção em 
observar tudo o que passa, enchem completamente o nosso tempo. 
(GRAHAM, 1956, p. 98). 

 

Em janeiro de 1823, deixa o Chile em companhia do Lord Cochrane e retorna 

ao Rio de Janeiro onde se depara com um país completamente diferente, já no pós-

independência. Será justamente neste período que Graham estreita ligações com 

a Imperatriz D. Maria Leopoldina, esposa de D. Pedro I, que a convida para ser a 

preceptora da princesa D. Maria da Glória. A escritora aceita o trabalho, mas antes 

resolve retornar a Inglaterra focada na publicação dos livros produzidos no Chile 

Journalof a Residence in Chile During The Year 1822. And a Voyage from Chile to 

Brazil em 1823.   

Graham retorna ao Brasil em 1824 munida de livros, mapas e todo um cabedal 

didático necessário para as aulas com a filha do Imperador do Brasil, no entanto, o 

seu trabalho não é bem-sucedido, uma vez que havia muitas influências negativas 

dos empregados que cercavam D. Pedro I,  que não viam com bom grado a 

presença da inglesa dando ordens pelo palácio real.  Ao ser despedida, Graham já 

reunia bastantes informações para publicar outros livros, tendo em vista ter 

convivido por um bom período de tempo com a alta sociedade brasileira. 

 

[...] viveu em contato com a melhor sociedade fluminense, que 
recebia em seu seio com distinção e simpatia. Foi nessa situação 
que, por intermédio de seu compatriota Sir Thomas Hardy e da 
Viscondessa do Rio-Seco, ofereceu seus serviços à Imperatriz D. 
Leopoldina. (LACOMBE, 1997, p. 12) 
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Durante a sua estada no Rio de Janeiro, Graham escrevia, estudava, pintava 

e coletava plantas das matas que ficavam no entorno do palácio e encaminhava 

para um amigo catalogar na Inglaterra. Ao retornar para as terras inglesas, em 10 

de setembro de 1825, Graham continuou a escrever para a amiga ilustre D. 

Leopoldina que também retribuía a atenção da ex preceptora de sua filha Maria da 

Glória com a escrita de várias cartas. Esse processo de comunicação entre ambas 

perdurou até o falecimento da Imperatriz no Brasil. 

Lacombe (1997) registra que Graham em uma das missivas destinada a 

Imperatriz mencionava o desejo de contrair núpcias com o pintor Augustus Wall 

Callcott, porém D. Leopoldina não chegou a ler em decorrência do falecimento da 

destinatária ocorrido dias antes. 

Nessa carta de 2 de novembro Maria Graham participava a sua 
imperial amiga que estava resolvida a convolar para novas núpcias, 
com um pintor, Agustus Callcott, que a amava há muito tempo; 
estava cansada de viver só neste mundo. Seus parentes clamavam 
pela mésalliance, mas classificava-os de tolos, “como ser honesto 
nascimento e talentos superiores, com probidade e vontade, não 
valessem mais que privilégio de se dizer prima, em não sei que 
grau, de certos Lords, que não se incomodavam comigo mais do 
que com a rainha dos peixes! (LACOMBE, 1997, p. 19).  

 

Ao voltar para Londres, Graham passa a viver em Kensington Gravel Pits e 

transforma a sua casa em reduto de escritores, pintores e amantes da boa arte. Foi 

no seio dos amigos artistas, em 1827, que conheceu o seu segundo marido 

Augustus Wall Callcott. Após o casamento com o pintor, viajaram por vários lugares 

na Europa e Oriente Médio onde a escritora fez inúmeras anotações que resultaram 

em novos livros. 

 Em uma das viagens feitas à Itália, Maria Callcott, como passou a assinar 

após o segundo casamento, rompeu um vaso sanguíneo e ficou inválida, 

entretanto, até o seu falecimento, que se deu em 1842, Maria não deixou de 

escrever sobre os lugares e histórias que viu, ouviu e pesquisou. 

É importante salientar que Maria Graham escreveu na primeira metade do 

século XIX e durante esse século a literatura de viagem havia se tornado um dos 

gêneros mais populares. Era a forma de viajar e conhecer novos lugares e culturas 
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diferentes sem sair do lugar. O Novo Mundo há muito havia se tornado foco de 

interesse na Europa. Nesse sentido, Graham, ao produzir o seu diário sobre o Brasil 

focando nas fases do antes e pós independência, tem como resultado o 

reconhecimento e lucros como referência Silva (2009) ao mencionar o mercado 

competitivo e lucrativo que as narrativas de viagens promoveram no século XIX. 

Mary Louise Pratt (1999) pontua a importância da literatura de sobrevivência 

do século XVIII, que retratava vividamente a trajetória de homens e mulheres que 

na condição de náufragos, escravos conseguiam fugir do cativeiro e  sobreviver a  

motins legando suas memórias ao registro de letrados. Tais narrativas tornaram a 

literatura de sobrevivência bastante popular, como também contribuíram para o 

fortalecimento da cultura impressa de massa, que era bastante lucrativa, o que 

ajudou a popularizar a literatura de viagem.  

Em parte, pelo advento do movimento abolicionista, e em parte pelo 
estabelecimento da literatura de viagem enquanto indústria editorial 
rentável, o padrão sentimental consolidou-se muito rapidamente 
nas décadas de 1780 e 1790 como uma poderosa forma de 
representação das relações coloniais e da fronteira imperial. Tanto 
no relato de viagem quanto na literatura imaginativa, o sujeito 
doméstico do império encontrava-se preparado partilhar novas 
paixões, identificar-se com a expansão de uma nova forma, por 
meio da empatia com heróis/heroínas-vítimas individuais. (PRATT, 
1999, p. 157). 

 

Pratt (1999) ainda ressalta o andamento dessa lucrativa e rentável forma de 

literatura chegada ao século XVIII, que influenciou Graham e Tristan a ganharem 

sua independência financeira. Para as referidas autoras, a preocupação 

fundamental dos escritos não residia em descrever os problemas sociais que o 

Brasil e o Peru enfrentavam, mas configurava-se como a única forma de saírem da 

miséria, visto terem perdido seus maridos, que na época representavam a única 

fonte de renda para a mulher.  

 No século seguinte, quando Graham inseriu no mercado editorial as suas 

narrativas de viagens, o mercado já havia se tornado ainda mais competitivo, sendo 

necessárias lentes mais aprimoradas para demarcar os velhos/novos territórios.  A 

autora vai compondo sua narrativa em um território permeado não mais pela 

vertente se era inferno ou paraíso como vários viajantes haviam mencionado na 
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fase inicial de “descoberta”. Agora o relato pautava-se em discussões políticas, 

econômicas e sociais importantes para o processo de Independência do Brasil em 

relação a Portugal. Nessa perspectiva, Pratt infere que: 

 

A ânsia por informações em primeira mão a respeito da América do 
Sul era generalizada e intensa, e Humboldt havia feito de si mesmo 
uma enciclopédia ambulante. Ele dava aulas, organizava 
encontros, escreveu centenas de cartas, visitava dignatários, 
pontificava incansavelmente (e, conforme alguns, cansativamente) 
em solons. Enquanto isso, constituiu equipes de anotadores e 
ilustradores para conversão de suas coleções e notas em livros. 
(PRATT, 1999, p. 208). 

 

Todo o aparato construído por Humboldt demonstra a seriedade e a 

necessidade cada vez maior de publicações focadas em literaturas de viagens. 

Afinal, a América ainda era uma terra desconhecida por muitos europeus e isso os 

fazia pagar qualquer preço para terem informações sobre territórios quase 

desconhecidos. 

Diante destes fatores, Graham configura-se como sendo uma das poucas 

mulheres a produzir literatura de viagem no século XIX sobre o Brasil. A pesquisa 

feita por Miriam Leite (2000) sobre as mulheres viajantes no século XIX aborda, em 

ordem cronológica, viajantes que estiveram no Brasil e que deixaram relatos sobre 

o que viveram e experienciaram em nosso país. 

1817/ 1820 Rose de Saulces Freycinet 

1821  Maria Graham 

1835  Langlet Dufresnoy 

1843/ 1844  Baronne E.de Langsdorff 

1846  Ida Pfeiffer 

1851  Adéle Toussaint-Samson4 

1857  Virginie Leontine B... 

1858  Isabel Arundel Burton 

1860  Marie Barbe van Langendonck 
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1865 Elisabeth Cary Agassiz 

1870  Carmen Olivier de Gelabert 

1872/ 1873  Marianne Moore 

1876  Annie Brassey 

1881  Ina von Binzer 

1886/ 1888 Marguerite Dickens 

1888 Teresa da Baviera 

1889 Marie Robinson Wright 

               Fonte: Leite (2000, p. 131) 

 

 Rose de Saulces Freycinet é tida como a primeira mulher a compor uma 

expedição marítima ao Brasil, sendo necessário para a execução de tal feito vestir-

se de homem para acompanhar o marido. A partir daí outras mulheres chegaram 

ao Brasil e imprimiram seus olhares em correspondências, em diários ou em 

narrativas breves como infere Leite (2000). 

Algumas escritoras-viajantes deixavam explícito em seus relatos os prazeres 

ao descrever as belas paisagens e os mais exóticos animais, que os seus olhos 

captavam quando estavam em embarcações ou adentrando as localidades. Muitas 

tinham um perfil de antropólogas ao relatar um mundo naturalista e sentimental 

observado por elas a partir de seus múltiplos olhares e experiências advindas de 

um sentimento em desbravar e conquistar novos territórios. Fica latente em seus 

escritos o desejo de tornar o desconhecido em conhecido, o inacessível em 

acessível buscando incessantemente novos conhecimentos, novas descobertas 

em territórios ainda um tanto desconhecidos em vários aspectos. O olhar viajante 

da mulher é completamente diferente do homem como inferiu Jane Robinson ao 

ressaltar que enquanto a mulher/viajante estava interessada no como e no porque, 

os viajantes/homens buscavam o que e onde. Tais diferenças acentuam a 

importância dos relatos de viagens femininos ao Brasil que conseguiram captar 

detalhes desprezados pelos homens (LEITE, 2000). 
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As autoras viajantes acima referenciadas têm importante papel no meio 

acadêmico, uma vez que suas narrativas ajudam a pensar o território brasileiro 

sobre diversos vieses, o que faz com suas obras configuram-se como referência 

em várias pesquisas, muito embora não sejam obras extensas como a de inúmeros 

viajantes homens.  Tais escritoras cumpriram um papel importante ao adentrar em 

territórios onde somente homens ousavam chegar, o que talvez explique a ação de 

Freycinet vestir-se de homem a fim de enriquecer  o olhar sobre o exótico e o 

exuberante novo mundo.  

Além disso, a francesa Isabella Eberhardt foi a primeira francesa a atravessar 

o deserto do Saara, ainda que transvestida de homem, no início do século XX, 

transgredindo o direito de ir e vir, conforme pontua Henrique Soares Carneiro 

(2001) em seu artigo Múltiplo Imaginário das Viagens Modernas: Ciência, Literatura 

e Turismo. Maria Lacerda de Moura é citada por Miriam Moura (1984) como uma 

autora viajante na obra A condição feminina no Rio de Janeiro no século XIX: 

Antologia dos textos de viajantes estrangeiros. Há também a autobiografia de Beryl 

Markham escrita em 1942, que cruzou o Atlântico sozinha pilotando seu avião no 

sentido leste - oeste. Isabella Bird colocou-se como viajante no século XIX e 

escreveu o livro Six Months in the Sandwich Islands, composto por 31 cartas 

escritas para sua irmã. Este é considerado um dos mais completos relatos sobre o 

arquipélago do Havaí. 

Este gênero se manteve tão forte que até o século XXI são encontradas 

mulheres que relatam suas experiências de viagens em livros como é o caso de 

Robyn Davidson (2012) que atravessou o deserto australiano e relatou em Tracks, 

Barbara Savage (2010) que percorreu 25 países de bicicleta e escreveu sobre em 

Miles from Nowhere, a Gayatri Spivak (2010), considerada uma das principais 

teóricas sobre o pós-colonialismo  deixando sua posição clara em Can the subaltern 

speak?,  e a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (2014), que trata de 

raça, gênero e identidade em Americanah.  

Essas mulheres acima citadas têm a sua importância na história mundial, 

cada uma com a sua especificidade assim como Maria Graham, que é uma 

escritora mundialmente estudada e referenciada pela importância de seus relatos 
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de viagem, pois esses se configuraram como sendo importantes fontes 

documentais para pesquisadores de todos os lugares, principalmente no Brasil. A 

fortuna crítica versando sobre os relatos de Graham é imensa no Brasil, porém aqui 

faremos destaque para alguns trabalhos que se tornaram leitura obrigatória para 

aqueles que se aventuram a trabalhar com a referida autora no Brasil.  

Dentre esses pesquisadores encontramos Santos (2010), que analisa as 

narrativas de Graham pelo viés linguístico como proposta de abordagem 

interdisciplinar, uma vez que sua escrita possibilita olhares historiográfico, 

geográfico, antropológico dentre outros;  Silva (2009) se apropriou de tais narrativas 

para investigar os elementos políticos e históricos referentes ao Brasil oitocentista; 

Leite (2000) buscou em Graham parte dos relatos que necessitava para compor a 

sua pesquisa sobre as  Mulheres viajantes no século XIX; Zubaran (2004)  volta-se  

ao diário para verificar elementos de identidade e alteridade focados no sujeito 

imperial mulher nos Impérios coloniais; Cerdan (2003), pesquisou o processo de 

escravidão no Brasil através dos relatos de Maria Graham;  Santos (2014) trabalhou 

com uma abordagem discursivo-crítica do feminino no Brasil; Hasse (2016) discutiu 

a paisagem descrita pela autora para extrair uma crítica ambiental; Lacombe (1997) 

, Estudou sobre as correspondências entre Maria Graham e a Imperatriz Dona 

Leopoldina;  Sussekind (1990) analisou o traço subjetivo e o fascínio do fenômeno 

urbano na crônica de viagem de Maria Graham; Martins (2001) buscou substratos 

da vida cotidiana no Rio de Janeiro visão de três viajantes estrangeiros: Debret, 

Rugendas e Maria Graham;  Campos (2009) procurou perceber os relatos na obra 

multifacetada da autora sobre o Brasil  e do exterior podemos citar a pesquisa de 

Hangglund (2011) intitulada The Botanical Writings of Maria Graham que versa 

sobre os relatos sobre as plantas que Graham fez durante sua estada no Brasil.  

                  Nesse viés, há muitos trabalhos acadêmicos sendo estudados a respeito dos 

relatos de viagem que foram produzidos por Maria Graham, no entanto não se 

encontrou material acadêmico que faça referência a uma análise do discurso pós-

colonial sobre o diário da referida autora. Trabalhos como o de Zubaran (2004), 

Mattos (2013), Santos (2014), mencionam os termos como: colonialismo ou colonial 

enquanto fato (processo de colonização do Brasil), mas não se referem a estudo 

aprofundado sobre o discurso colonial da autora no relato de viagem em epígrafe.   
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 Como se pode notar, a obra de Graham sobre o Brasil atingiu vários 

interesses em termos de pesquisas por ser uma obra rica em detalhes e por ofertar 

um cabedal descritivo propício a investigar o país por diversos vieses. Talvez, por 

isso, ela seja apontada por muitos pesquisadores como uma das autoras que mais 

ofertou informações sobre o Brasil oitocentista, uma vez que era uma mulher culta 

e que tinha paixão pelos mares, mapas, artes, idiomas e teatro, enfim, por 

interessar-se por diversos assuntos que versavam também sobre ciências da 

natureza e assuntos políticos, o que não era tão comum entre as mulheres do 

século XIX. Suas narrativas apontam para uma mulher dinâmica que se infiltrou no 

Brasil em vários lugares colhendo e observando acontecimentos políticos, sociais 

e econômicos. 

 

 

1.2 O Diário de Graham e a sua importância como Fonte de Pesquisa 

 

Pesquisar um diário não é uma tarefa tão simples de ser feita, pois requer 

atenção por parte de quem o analisa, afinal as memórias impressas refletem quase 

sempre um passado inquieto vivenciado pelo autor(a). A utilização de diários é 

apresentada por Alaszewski (2006), como uma prática que toma uma dimensão 

entre a elite tanto europeia quanto japonesa por volta do século X e amplia o 

número de adeptos no século XVIII em decorrência do domínio da escrita e pela 

expansão dos meios técnicos. 

A prática do registro cotidiano foi popularizada, segundo Alaszewski (2006), 

com a difusão, sobretudo do protestantismo que incentivou o uso do diário com fins 

disciplinares e morais. Já no século XIX, com o processo de secularização da 

sociedade, os diários passaram a guardar observações, sentimentos, reações, 

eventos dentre outros apontamentos considerados importantes pelo seu autor(a). 

No caso do diário produzido por Graham, observa-se que o mesmo é uma 

fonte que requisita atenção, afinal é uma rica fonte de padrões de comportamentos 
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sociais, de ações políticas e de acordos econômicos que compuseram o cenário do 

Brasil oitocentista. 

O referido diário está dividido em duas partes. Na primeira, a referida escritora 

traça um panorama sobre o Brasil, visando situar o leitor nos fatos políticos que 

estavam acontecendo e que conseguiu captar com pena e papel. Na segunda 

parte, denominada de “Segunda Visita ao Brasil”, ela retoma os fatos políticos no 

pós-independência, entretanto, cabe-nos destacar que ao longo de toda obra,  ela 

não se detém a descrever somente acontecimentos políticos, pelo contrário, 

aproveitou para descrever comportamentos, cenários e tipos de homens e 

mulheres que ajudaram a desenhar o Brasil oitocentista. 

O diário é considerado uma obra de literatura de viagem e, como vimos, 

bastante utilizada no meio acadêmico, pois retrata o início da formação histórica, 

política, cultural e social do Brasil na transição de Colônia para Império. Além disso, 

a obra tornou-se uma referência importante por ser resultado da escrita de uma 

mulher viajante do século XIX. Nesse sentido, Del Priore (2012) afirma que não 

eram comuns escritos femininos, pois o que se tinha em abundância desde século 

XVI eram documentos sobre mulheres, e geralmente tais documentos eram 

advindos dos tribunais de inquisição, processos criminais dentre outros que 

colocavam a mulher na condição de pecaminosa ou criminosa. Segundo a autora, 

as fontes documentais escritas por mulheres como também para elas só se 

efetivaram com mais frequência a partir do século XIX. Nos períodos anteriores, 

era estritamente negado às mulheres o direito à escrita, assim como, a terem uma 

vida social e econômica independente da presença de uma figura masculina, como 

a figura do pai ou do marido, enfim, era uma época altamente restritiva ao gênero 

feminino.  Assim sendo, era permitido a elas somente o direito de serem mães, 

esposas e dona dos afazeres do lar, ou seja, sempre com um papel na sociedade 

de submissão aos maridos.  

Cabe referenciar que, poucas mulheres dominavam a arte da escrita e as 

poucas que se atreviam a tal tarefa, colocavam em risco a própria vida, abrindo 

uma fissura em um período onde a mulher não era vista como agente histórico. E 
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partindo desse pressuposto, os documentos produzidos garantiam a punição às 

mulheres consideradas transgressoras.  

 Diante desse cenário de dificuldades, mulheres como Graham ousaram em 

subverter as lógicas a elas estabelecidas e partiram para produção do que viam e 

ouviam em seus relatos de viagens. Sobre isso Pratt (1999) infere que os relatos 

advindos de olhares femininos contribuíram para percepções diferenciadas sobre 

os territórios do chamado Novo Mundo, que seria a América, por ainda não ser 

conhecida totalmente por Europeus. O trabalho de Pratt, contribui também para 

enaltecer uma abordagem em relação à valiosidade dos relatos de viagem 

produzidos por algumas viajantes como Flora Tristan e Maria Graham. A autora 

reconhece em sua obra intitulada “Os Olhos do Império relatos de viagem e 

transculturação” (1999), a importância no meio acadêmico das referidas viajantes, 

pelo fato delas terem registrado em seus diários, impressões não só de lugares, 

mas de pessoas, hábitos e costumes tão diferentes dos seus. Coisas que no dizer 

de Pratt (1999) eram impressas somente por homens.  

 [...] ambas foram testemunhas fascinadas e argutas das lutas de 
independência sul-americanas a das turbulências políticas e 
militares que a elas se seguiram. Contrariamente ao estereótipo, os 
dramas políticos da América hispânica surgem muito mais 
constantemente nos escritos destas mulheres do que naqueles da 
vanguarda capitalista ou dos discípulos de Humboldt. Este é um 
dentre vários pontos de contraste entre elas e seus congêneres 
masculinos. (PRATT, 1999, p. 272). 

 

Graham amava estar em festas e jantares da alta burguesia, não porque era 

motivo de status para ela, mas por questões de estar ciente dos assuntos políticos 

da metrópole, o que lhe renderia mais tarde um grande feito durante as suas 

escritas. Em um recorte textual, a autora comenta uma dentre algumas recepções 

que vivenciou durante a sua estada no Brasil.  

Hoje diversos oficiais e guarda-marinha da Doris acompanharam-
nos a jantar em casa do governador às quatro e meia da tarde. 
Nossa recepção foi a mais cordial. Sua excelência ocupou uma das 
cabeceiras da mesa, um ajudante de ordens da outra. Eu fiquei 
sentada entre o Sr. e a Sra. Lius do Rêgo. Êle parecia contente por 
falar de seus velhos amigos ingleses da guerra da península, com 
muitos dos quais eu me dava (GRAHAM,1956, p. 123).  
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 Em seus escritos são recorrentes os destaques feitos sobre as conversas 

travadas com autoridades em jantares, saraus e demais eventos sociais. Por tantas 

descrições e tentando versar sobre assuntos mais diversos, Graham se tornou 

popular na Europa, sobretudo na Inglaterra, tendo em vista que ela escrevia 

primeiramente para os ingleses. Em várias partes de seu diário, enaltece a 

soberania inglesa em território brasileiro, especialmente no tocante a economia 

como podemos observar no excerto abaixo quando se refere criação de um banco 

com o capital inglês: 

  

Não está em minhas forças dar uma descrição minuciosa de tôda a 
atividade importante dêste ano. O comércio naturalmente 
aumentou rapidamente. O dinheiro trazido pelos imigrantes de 
Portugal havia provocado maiores emprêgos de capital e 
especulações comerciais. Em outubro foi autorizado um banco 
público no Rio, com um capital de setenta a oitenta mil libras 
esterlinas. 

Fundou-se uma gazeta regular, para mais rápida disseminação de 
quaisquer notícias que chegassem de Portugal, onde haviam ficado 
as propriedades e os interêresses da côrte e da nova gente do 
Brasil. Ainda que a imprensa, naturalmente, não se pudesse gabar 
de muita liberdade, mesmo porque  realmente a sua liberdade por 
essa época não teria muita importância, foi isso o primeiro passo 
para despertar a curiosidade intelectual, e o gôsto pela leitura, que 
se tornou, não somente  um luxo, mas até uma necessidade em 
certos países e que aqui progride rápida e diariamente. (GRAHAM, 
1956, p. 55). 

 

Nesse contexto, observa-se que as escritas de Graham não foram simples 

passatempo. Em sua tessitura, encontramos fatos de um período marcado por lutas 

e embates de um lado pela permanência do atrelamento político do Brasil a 

Portugal e de outro a mudança e/ou fim da dependência. Dona de uma visão 

estritamente peculiar, Graham, empunhando uma pena, passa a grafar uma 

narrativa subjetiva e minuciosa ao relatar em seu diário de viagem os múltiplos 

olhares de uma estrangeira inglesa em uma terra brasileira até então, desconhecida 

por ela.  
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[Sábado] 28 [de setembro]. [...] ontem a variedade de chapéus 
dos habitantes portugueses foi vantajosamente exibida numa 
sortida através das ruas, feita por uma espécie de milícia 
suplementar. Tratava-se de forçar o fechamento de todas as lojas 
e a prisão de todos os escravos, por causa de um alarma de que o 
inimigo estava atacando a cidade pelo sul. O oficial que chefiava o 
grupo estava de fato vestido em militaire, com uma espada 
desembainhada em uma das mãos e uma pistola na outra. Era 
seguido de uma companhia, que Falstaff dificilmente engajaria. 
Estava devidamente armada, mas ostentava grande variedade de 
bonés e chapéus, conforme os ofícios a que pertenciam os 
possuidores. A retaguarda era formada por uma forma singular, 
com um pequeno barrete em forma de tambor no alto da cara rija e 
pálida, com uma capa de encerado, tendo à mão esquerda uma 
imensa espada de Toledo desembainhada, que êle carregava 
voltada para cima. Os milicianos são mais bem uniformizados e 
estão agora empregados no serviço regular, alternando com as 
tropas reais, que desertam para os patriotas diariamente. 
(GRAHAM,1956, p. 118). 

 

 O diário ainda é, nesse contexto, um excelente documento de pesquisa por 

conduzir o leitor por elementos do cotidiano dos moradores do Rio de Janeiro. Dele 

podem ser extraídos elementos sobre vestimenta, alimentação, enterramentos de 

negros, habitação e comércio dentre outros. 

 Graham descreve o Rio de Janeiro em sua primeira estada como um lugar 

de movimento constante, tendo em vista que o comércio garantia a rapidez 

necessária para que a cidade permanecesse viva. Os negros eram presença 

constante em todo centro e é do comércio advindo da venda deles que a cidade 

sobrevivia. O relato referente ao comércio de “peças humanas”, termo usado pelos 

comerciantes para o mercado de negros, não agitava somente a capital da colônia. 

Recife e Bahia também estavam contaminadas por essa efervescência comercial. 

Sobre o mercado de escravos no Rio de Janeiro, Graham destaca: 

 

Há na cidade um ar de pressa e atividade bem agradável aos 
nossos olhos europeus. No entanto todos os portugueses fazem a 
sesta após o jantar. Os negros, tanto livres quanto escravos 
parecem alegres e felizes no trabalho. Há tanta procura deles que 
se encontram em pleno emprego e têm, naturalmente, boa paga. 
Lembram aos outros aqui menos possível a condição servil, a não 
ser quando se passa pela rua do Valongo. Então todo tráfico de 
escravos surge com todos os seus horrores perante nossos olhos. 
De ambos os lados estão armazéns de escravos novos, chamados 
aqui peças, e aqui as desgraçadas criaturas ficam sujeitas a todas 
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as misérias da vida de um negro novo, escassa dieta, exame brutal 
e açoite (GRAHAM,1956, p. 188)  

 

Vale destacar que a prática da escravidão recebe uma atenção significativa 

no diário, afinal ia de encontro dos interesses ingleses que desejavam o seu fim 

para obter lucros comerciais no território brasileiro. 

 As cidades por onde passou são reveladas em seus bastidores. Nesse 

aspecto, a tessitura de Graham não hesita em apresentar ao seu leitor os 

bastidores das festas onde observava o comportamento das damas, as roupas e 

as joias usadas por mulheres da corte e em detalhar lugares mais simples onde 

ausência de talheres e cadeiras não impediam os nativos de comerem em pé e com 

as mãos.  

As raras cadeiras existentes no local foram destinadas aos 
estrangeiros. O resto do grupo ficou de pé durante a refeição. Aos 
estrangeiros, também, foram dados colheres e garfos, mas a falta 
de talheres não pareceu embaraçar os brasileiros. Cada pessoa 
recebeu um pequeno prato fundo de bom caldo de carne biendoré. 
Quanto ao resto todo mundo pôs a mão no prato. (GRAHAM, 1956, 
p.132) 
 

 Na condição de narradora, o material produzido por Graham torna-se uma 

potencial fonte para analisar o contexto político, uma vez que há em seu registro 

discursos pró-independência, grafado pela autora onde apresenta as ações 

ineficazes promovidas pelas cortes portuguesas e que não atingiam os anseios dos 

que estavam no Brasil. Em seus registros, evidencia-se o apoio dos britânicos ao 

território brasileiro e, evidentemente, retrata a felicidade dos comerciantes 

estrangeiros com a atuação do príncipe regente em expulsar as tropas portuguesas 

e de não ter atendido as ordens da corte para que ele voltasse imediatamente a 

Portugal como podemos verificar no excerto abaixo: 

Os habitantes em geral, mas especialmente os comerciantes 
estrangeiros, estão bem satisfeitos por ver tropas de Lisboa 
despedidas, porque por muito tempo foram tiranicamente brutais 
com os estrangeiros, com os negros e, não raramente, com os 
próprios brasileiros, e nas muitas semanas passadas a arrogância 
delas foi revoltante tanto com o Príncipe quanto com o povo.  
(GRAHAM, 1956, p. 206) 
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 Vê-se claramente que a narradora reflete em seus escritos que é herdeira 

dos interesses britânicos. O seu discurso é intencional, revela-se   em várias partes 

para quem escreve e expõe quais os interesses que defende. Todos os códigos, 

sentidos e ordenamentos, especialmente, cronológico implementado ao diário, 

evidenciam não só o lugar de fala de Graham, mas condições que ainda delegavam 

ao chamado “colonizador” imprimir olhares aos “Outros/nativos” ainda com critérios 

classificatórios e de certa forma a não o descobrir e, sim deixá-lo à margem de todo 

o processo histórico. 

 A fim de analisarmos os discursos promovidos por Maria Graham, optou-se 

pelo método estabelecido pelos autores da corrente Pós-Colonial/Decolonial, tendo 

em vista a necessidade de questionarmos as narrativas hegemônicas produzidas 

durante a fase de colonização ou de início da modernidade que continuaram 

privilegiando a Europa como centro e determinando os territórios ditos colonizados 

como periféricos e sem voz, cultura e posicionamento político. Será na tentativa de 

percorrermos tais caminhos que o segundo capítulo se concretiza.  

 

 

 

 

SEÇÃO 2: QUEBRANDO SILÊNCIOS: AS NARRATIVAS PÓS-COLONIAIS / 
DECOLONIAIS 

 

2.1 Brasil Distorcido: leituras e releituras 

  

Algumas obras servem-nos de aporte teórico para termos múltiplos olhares 

em relação à inferiorização dos discursos dos excluídos ou colonizados assim 

como, nos ajudar a traçarmos um paralelo entre a obra analisada e outras obras 

que contém visões que tratam da submissão dos discursos dos excluídos, 
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inferiorizados ou colonizados. Destaca-se como referência o livro de Edgar De 

Decca   denominado “O Silêncio dos Vencidos” cuja edição de 1981 tem em sua 

capa uma imagem bem emblemática em que se observa uma máquina de 

datilografia e uma gilete no lugar do papel. A capa, ao leitor mais desatento, passa 

despercebida, porém ela tem muito a nos dizer. A gilete, por exemplo, estava ali 

para desvelar que desde os anos 80, os discursos oficiais precisam ser trabalhados 

ou literalmente cortados. O livro aborda o contexto histórico dos vencidos, do 

episódio denominado de Revolução de 1930 e de como a memória histórica, para 

se legitimar, necessita produzir um discurso vencedor na tentativa de apagar os 

discursos dos vencidos. Assim sendo, qual a relação da capa do livro com a 

pesquisa em tela? 

Pode-se responder que a relação se encontra na forma de se ler os 

discursos. De Decca (1981) assim como teóricos do Pós-Colonialismo/ Decolonial 

passa de certa forma a fazer cortes nos discursos hegemônicos e a ancorar suas 

análises em problematizar o que vinha de “dentro” e não de “fora”. Ao se inverter a 

forma de pensar, outras lógicas se configuraram e proporcionaram novas 

contribuições históricas. A proposta era apresentar novos solos discursivos 

objetivando encontrar descontinuidades e/ou rupturas sobre a História da América. 

O “olhar de dentro” acabou possibilitando se descobrir os discursos coloniais 

implementados ao “Outro” que sempre é apresentado como inferiorizado, 

subalternizado ou, no dizer de Enrique Dussel (1998), muito mais encobre do que 

o descobre. 

Assim como De Decca (1981), existe uma gama de pesquisadores das mais 

diversas áreas do conhecimento que tem contribuído para que o corte ao discurso 

hegemônico seja efetuado. Nas últimas décadas do século XX, presenciou-se um 

esforço teórico metodológico denominado de Pós-Colonial que tinha por objetivo e 

ainda tem de analisar/discutir criticamente a modernidade e as situações de 

opressões a que foram submetidos os chamados nativos/Outros durante a fase dos 

“descobrimentos” e processo de colonização imposto a estes.  

Nesse prisma, o estudo da Teoria Pós-Colonial tem início através da obra 

intitulada “Orientalismo”, de Edward Said em meados de 1978. Produção 
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considerada pela academia como sendo o estudo fundante para uma nova etapa 

de leitura e releitura das obras escritas sob as perspectivas/práticas coloniais que 

foram impostas durante o processo de colonização dos grupos considerados 

subalternos. O livro tornou-se um marco, pois discutia a situação de massificação 

em termos político, econômico e social sofrida pelo Oriente em relação ao Ocidente. 

Said (2013) nessa obra denunciava o apagamento de uma história local em função 

de uma história que se constituía por um discurso que se tornaria em pouco tempo 

hegemônico. A denúncia era para que se olhasse para dentro, que o “Outro” fosse 

descoberto na condição de diferente e não de igual. 

Como uma escola de pensamento, o Pós-Colonialismo passou a se firmar 

no cenário acadêmico através das pesquisas de Frantz Fanon, Albert Memmi, Aimé 

Césaire, Stuart Hall e ao Grupo de Estudos Subalternos, criado na década de 1970 

pelo indiano Guha. 

Os estudiosos acima mencionados estavam interessados em investigar o 

cenário de submissão que acontecia em todas as partes do globo entre os 

colonizadores e colonizados. A preocupação dos pós-colonialistas era de entender 

como o mundo colonizado constituía-se discursivamente pelos colonizadores e 

como o colonizado construía-se, tendo como base o discurso do colonizador. 

(MOREIRA, 1999).  

Moreira (1999), através das pesquisas de Rosevicks, deixa claro ao seu leitor 

que o projeto pós-colonial é aquele que, ao identificar a relação antagônica entre 

colonizador e colonizado, busca denunciar as diferentes formas de dominação e 

opressão dos povos.  

 Sérgio Costa (2006) destaca três influências que impulsionaram os estudos 

pós-coloniais. Dentre eles, tem-se a formação do discurso social, a partir de 

estudiosos e amantes do sistema pós-estruturalista em que se destacam Michel 

Foucault e Jacques Derrida; a descentralização das narrativas e dos sujeitos 

contemporâneos, do pós-modernismo de Jean-François Lyotard; e os estudos 

culturais britânicos desenvolvidos por Birmingham University’s Center for 

Contemporary Studies. 
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 A maior parte dos estudos pós-coloniais acompanhou a trajetória dos 

Estudos Literários e Culturais, que se baseavam na crítica à modernidade centrada 

na Europa, de análise da construção dos discursos e da representação do Ocidente 

sobre o Oriente. Enfatizando o pensamento de Rosevicks, em relação à construção 

dos discursos inferiores, que são reproduzidos através do outro e a crítica à 

modernidade, Sergio Costa aponta que a noção de orientalismo, relatada por Said, 

exemplifica o tipo de que é sugerido pelos estudos pós-colonial: 

 

[...] O Orientalismo caracteriza, assim, um modo estabelecido e 
institucionalizado de produção de representações sobre uma 
determinada região do mundo, o qual se alimenta, se confirma e se 
atualiza por meio das próprias imagens e conhecimentos que (re) 
cria. O oriente do orientalismo, ainda que remeta, vagamente, a um 
lugar geográfico, expressa mais propriamente uma fronteira cultural 
e definidora de sentido entre  um nós e um eles, no interior de uma 
relação que produz e reproduz o outro como  inferior, ao mesmo 
tempo que permite definir o nós, o si mesmo, em oposição a este 
outro, ora representado como caricatura, ora como estereótipo, e 
sempre  como uma síntese aglutinadora de tudo aquilo que o nós 
não é e  nem quer ser.(COSTA, 2006, p. 86). 

 

 Assim sendo, a partir da obra de Said (2013) percebe-se como a periferia foi 

massacrada e, após a leitura da obra Orientalismo, compreende-se como a 

invenção do Oriente deu-se através do Ocidente assim como, os Estados Unidos 

massacravam o Oriente Médio em nome da democracia muitas vezes injusta e 

cruel.  

Segundo Said, o ocidente constituiu-se culturalmente a partir do contato com 

o não-europeu. Assim, podemos constatar que através do contato com hábitos 

culturais distintos daqueles praticados no ocidente, que o europeu pode se julgar e 

se autoafirmar o detentor de uma cultura superior e construir sua própria identidade. 

(2013, p. 63).  

Mediante o exposto, os estudos de Said no século XX, firmam-se como uma 

literatura pós-colonial que emergia como forma de combate a um processo colonial 

severo e impiedoso aos quais os colonizados foram obrigados a vivenciar. 
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Na esteira dos estudos Pós-Coloniais vimos surgir na América Latina autores 

como Enrique Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Sergio Cimbaro, Telma 

Luzzani, Fernando Ortiz, Roberto Fernandez Retamar, dentre outros que têm 

reunido esforços no sentido de apresentar trajetórias de violências a que foram 

impostas os territórios do chamado Novo Mundo, após a fase da chamada 

descoberta ou como ressalta Secreto e Gomes sobre o silêncio que ainda recai 

sobre os territórios coloniais ou pós-coloniais, 

 

[...] conhecemos pouco ou quase nada dos espaços coloniais (vice-
reinado do Prata espriando pelo vice-reinado do Peru) e depois 
pós-coloniais da Argentina, Chile, Equador, Peru, Uruguai, Bolívia, 
Colômbia, Paraguai e Venezuela. O que os processos históricos 
destas sociedades nos ensinam, o que se aproxima ou se 
distancia? Fundamentalmente o que nos faz dialogar, posto que 
conectado? Tais dimensões ganham ainda complexidade se 
considerarmos um estrondo dos silêncios sobre estas 
historiografias, suas influências, legados e personagens da história 
intelectual (2017, p. 7).   

 

Enrique Dussel (2000) tornou-se um dos primeiros latino-americanos a se 

rebelar contra o discurso hegemônico vinculado ao colonialismo que escondia, 

entre outros enunciados, a face oculta e perversa da modernidade que inaugurou 

o “Outro” pela perspectiva de si mesmo e não como diferente. Podemos por assim 

dizer, que Dussel foi um dos que contribuiu com suas críticas para que um cabedal 

teórico denominado decolonial constituíram-se como alternativa para se repensar 

a trajetória da colonização em toda América Latina. 

Nesse contexto, outras vozes foram formando coro como é o caso de Walter 

Mignolo (2014) que passa a enaltecer a necessidade de debates focados na 

especificidade da colonização praticada em cada lugar, uma vez que ao se analisar 

o processo na condição de “sistema colonial” embutia-se ou ocultava-se com tal 

discurso a possibilidade de se perceber a dominação e as resistências 

implementadas pelo que ele denomina de “latinos subalternos”. O referido teórico 

ainda infere que: 

A modernidade produz feridas coloniais, patriarcais (normas e 
hierarquias que regulam o gênero e a sexualidade) e racistas 
(normas e hierarquias que regulam a etnicidade), promove o 
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entretenimento banal e narcotiza o pensamento. (MIGNOLO, 2014, 
p. 7 - Tradução Nossa) 
 

 No Brasil, os estudos ainda estão em evolução nas Universidades Federais 

tais como em Rondônia, através dos trabalhos dos professores Miguel Nenevé e 

Sônia Sampaio (2016; 2015); São Paulo: Miriam Leite (1997); Santa Catarina: 

Zubaran (2004); Caxias do Sul: Susana Funck (2014), dentre outras.  

A obra considerada por muitos estudiosos como marco inicial no Brasil para 

disseminar os estudos pós-coloniais, intitula-se O Pós-colonialismo e a Literatura: 

estratégias de leituras de Thomas Bonnici.  Nessa obra, Bonnici (2000) apresenta 

os encontros coloniais por meio de textos literários, objetivando levar o leitor a 

perceber como se deu, através de escritos de autores como Anchieta, Camões, 

Shakespeare e Defoe, a construção do Outro e/ou sujeito colonial. Outra 

contribuição da aludida produção é apresentar textos de autores advindos de 

territórios colonizados como mecanismo de resistência a que a historiografia 

denominou de colonização. 

Após percurso histórico sobre o pós-colonial e o Decolonial, é importante 

inferir que há muito mais aproximação do que diferenças entre tais teorias. De 

acordo com Sampaio & Nenevé (2016, p. 19), há uma grande semelhança entre os 

discursos Pós-colonial e Decolonial, pois ambos trazem a perspectiva de 

proporcionar a leitura das questões onde se impera o colonialismo e a 

colonialidade. O estudo Decolonial está atrelado a uma perspectiva da América do 

Sul. A diferença é apenas geográfica, os autores decoloniais são da América Latina, 

América do Sul, enquanto que os autores Pós-coloniais são da África, da Austrália, 

do Canadá. E enfatiza-se, porém, que os autores latino-americanos preferem usar 

o termo “Decolonial” ao pós-colonial e que são notórias as semelhanças entre os 

estudos de Frantz Fanon e Aníbal Quijano. Pois o primeiro retratou em seus 

estudos/pesquisas o apagamento da memória do subalterno, enquanto que o 

segundo, considerado um dos nomes importantes da teoria Decolonial, enfatiza a 

propagação das discussões em relação ao pós-colonialismo sem eliminação ou 

limitação do mesmo. 
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Todo o percurso feito até aqui revela-nos a importância de tais teorias para 

garantir o corte nos discursos hegemônicos, e perpetuar a importância de se olhar 

e estudar com mais precisão a violência que está embutida no processo de 

colonização das culturas periféricas desde o processo de sua colonização.  

É   importante destacar que muito mais do que ficar buscando aproximações 

e ou distanciamentos entre as referidas teorias, deve-se buscar dialogar em todas 

as esferas do conhecimento com as duas teorias e delas extrair-se percepções que 

auxiliem a abertura de novas possibilidades de pesquisas com mais embasamento 

nestes estudos. Estas são perspectivas de novos estudos onde os pesquisadores 

Sampaio & Nenevé (2016, p.12) procuram propagar aos seus leitores,  a fim de que 

busquem realizar discussões a respeito de textos que são produzidos por autores 

de “periferia”, pois  quanto mais textos forem produzidos  nas regiões que passaram 

pelo processo de colonização mais a literatura pós-colonial ficará em evidência 

resultando em aperfeiçoamento e renovação. Tais pesquisadores acreditam que 

diálogos entre autores de diversos países são importantes e mais que necessários 

em dias atuais. 

 Essa visão que o trabalho em tela ousou propor, quando utilizou o   diário 

de Maria Graham para análise dos discursos coloniais presente em seus relatos. 

Nesse sentido, alguns pesquisadores pós-coloniais chamam a atenção para que 

tenhamos os olhos voltados ao processo de leitura e releitura dos relatos de 

viagens, visando perceber as marcas do colonialismo a que foram submetidos os 

nativos perante o processo histórico da colonização da América, da Ásia e da 

África. 

O diário de Graham aponta um sistema político e capitalista despreocupado 

com a cultura do subalterno. Os colonizadores, não hesitavam em exterminar tribos 

em favor de poder e enriquecimento das metrópoles. A colonização, à base da 

força, era a lei do período oitocentista comandada por discursos que oprimiam e 

geravam as desigualdades sociais resultantes de pactos políticos entre os países 

colonizadores. Os estudos de Nenevé (2006) demonstram a necessidade da 

desmistificação das correntes eurocêntricas, uma vez que proporcionam à 
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academia a necessidade de se puxar todo o véu e descortinar o que o colonialismo 

tentou ocultar, como coloca a seguir: 

Não é entendido apenas como desmantelamento das instituições 
do poder colonial, mas também uma busca de alternativas para o 
discurso da era colonial e para tudo o que oprime, que causa 
injustiça e gera desigualdades sociais [...] A crítica pós-colonial 
trabalha em direção a um processo de enunciação do colonialismo 
oculto, disfarçado, dissimulado e encoberto entre nações que 
permitem não só a dominação dos sistemas de produção de um 
país sobre o outro mais também de políticas públicas sobre a vida 
privada dos indivíduos e sobre os valores comunitários. (NENEVÉ, 
2006, p.162-163). 

 

A terceira questão surge quando Graham (1956) relata que a colônia é semi-

civilizada, esse enunciado pelo viés Pós-colonial/Decolonial torna-se um discurso 

abusivo e massacrador. As palavras da autora pautam-se no apagamento da 

memória e dos costumes do colonizado, já que este não é considerado sequer 

morador de uma colônia civilizada. Para Graham, não importa se os nativos tinham, 

antes da chegada dos europeus, uma história e traços culturais diferenciados. 

Da mesma forma, muitos autores europeus que vieram a América, deixaram 

um legado de cenas descritas em seus relatos que iam desde os atos de 

antropofagia como as descritas nas representações presentes em cinco mapas 

feitos por holandeses já no período dos “descobrimentos” que denotavam imagens 

bizarras “[...] de um homem sem cabeça tendo olhos incrustados nos ombros e arco 

e flecha nas mãos”  (SADLIER, 2016, p. 82). Toda a iconografia construída no início 

do século XVI pelos holandeses e diversos outros estrangeiros que invadiram ou 

passaram pelo território brasileiro deixavam marcas distorcidas do referido território 

e de seus nativos. 

Com Graham a história não seria tão diferente. Apesar de ter vindo séculos 

depois, as lentes usadas ainda denotam os confrontos edênicos estabelecidos. O 

nativo ou os diferentes (índios e negros) denotavam, no relato da escritora, grupos 

inferiorizados ou então exóticos. 

Dezembro, 27,1821. Desde a excursão ao Jardim Botânico, alguns 
de nossos doentes começaram a melhorar: outros, que estavam 
bem, adoeceram. Eu não fiz senão passear a cavalo e conversar 
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com êles, contemplar as belas vistas da vizinhança e conhecer um 
pouco mais os habitantes, dos quais, os mais divertidos, tanto 
quanto pude ver até agora, são certamente os negros que 
transportam as frutas e verduras para vender. Os guardas-marinha 
fizeram amizade com alguns. Um dêles tornou-se até amigo da 
casa, e depois de vender as frutas de seu senhor, ganha uma 
pequena gratificação para êle próprio, pelos seus contos, suas 
danças e suas cantigas. Sua tribo, ao que parece, estava em guerra 
com um rei vizinho. Êle partiu para a luta ainda menino, foi feito 
prisioneiro e vendido. Esta é provavelmente a história de muitos, 
mas o nosso amigo a conta com movimento e ênfase, mostra as 
feridas, dansa sua dansa de guerra, grita sua canção bárbara, de 
modo que, de escravo selvagem, transforma-se em objeto de 
tocante interêsse. (GRAHAM,1956, p. 183). 

 

No excerto anterior, podemos observar que a narrativa de Graham não é 

capaz de enaltecer o negro com traços de dignidade. O sujeito não tem nome, 

continua sendo demarcado como inferior pela cor de sua pele, a canção e sua 

dança continuam sendo bárbaras, muito embora se observa que houve um avanço, 

pois de selvagem ele passou a ser objeto de interesse. 

Os traços do encobrimento continuaram a ser enaltecidos em pleno século 

XIX. A referida escritora não conseguiu perceber nas atitudes do negro que ela 

considera amigo de casa, traços de resistência. Traços esse que podem ser 

percebidos na dança, nas canções entoadas no seu dialeto e nas próprias marcas 

do corpo que demonstram a resistência ao processo de escravidão a que foi 

submetido. Observa-se ainda, que Graham fala das marcas ou das feridas do corpo 

do negro como se fossem marcas já trazidas com ele da própria África e o coloca 

na condição de feliz por vender suas frutas e ganhar os seus trocados. Não há 

nenhuma referência aos desmandos e/ou atos de violências praticados no Brasil. 

Portanto, pode-se inferir que a descrições feitas por Graham demarcaram 

narrativas sobre os seres colonizados da América. Para os europeus,  as danças e 

ou costumes que foram presenciados pela referida escritora eram ações 

corriqueiras e exóticas, somente isso, todavia quando é feita a leitura de  tais 

registros a luz da Teoria Pós-Colonial/Decolonial a dança é pontuada como uma 

forma principal de resistência e demonstração de força e poder e de preservação 

cultural entre os nativos, ou seja, apesar de sofrerem todos os tipos de massacres, 
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chegando até mesmo ao extermínio, continuavam a preservar os seus costumes, 

sem apagá-los da memória.  

Nota-se na passagem textual que muito embora, a ordem de soberania, que 

era imposta pela Europa (centro), considerada pelos próprios europeus, como 

detentores de toda cultura e saber, não conseguiam mesmo através dos mais 

cruéis massacres aniquilar a cultura das consideradas (periferia). Para os nativos o 

“nós” representado no excerto anterior, exemplificado através da dança, simboliza 

um costume milenar aprendido nas tribos ao longo de toda a sua existência e que 

significava que o “eu” possuía uma história mais densa. 

Ressaltamos que no Diário de Graham tem partes que ela descreve o ato 

colonizador como sendo uma epopéia, no sentido de desbravar não só territórios 

como também subjugar corpos e/ou domesticá-los como podemos ver a seguir: 

 

As ilhas Canárias, que se supõe serem ilhas Afortunadas dos mais 
antigos, foram descobertas por acaso em 1405. Um francês 
chamado Betencourt tomou possessão delas para a Espanha. Mas 
os nativos eram bravos e consumiam muito sangue, tanto aos 
espanhóis quanto aos portugueses, que as dominavam 
alternadamente, como também muito dinheiro para conquistar o 
país e exterminar o povo, porque as guerras resultavam em nada 
menos que isso. (GRAHAM, 1956, p. 97). 

 

Colonizar foi o verbo mais usado nos discursos produzidos a partir das 

grandes navegações implementadas no século XVI. Significava muito mais do que 

descobrir, uma vez que o seu resultado era de uma ação militar que estabelecia 

conquista, conforme nos diz Dussel (1993): 

 

Uma vez reconhecidos os territórios, geograficamente, 
passavam-se ao controle dos corpos, das pessoas: era 
necessário “pacificá-las” – dizia-se na época. [...][...] A 
“conquista” é processo militar, prático, violento que 
inclui dialeticamente o Outro como a “si-mesmo” (p. 44). 

 

 Graham, nesse contexto descreve o “Outro” e/ou sujeito colonizado em suas 

diferenças. Assinala a falta de higiene e os traços de costumes bárbaros no ato de 

comer. Os traços assinalados pela autora-viajante denotam que colonizar 



55 

 

significava também impor etiquetas e costumes mais “civilizados” aos que ainda se 

comportavam na condição quase animalesca, do viés branco. 

Dentro desses (pratos) também cada homem punha sua mão 
indiscriminadamente, e metendo seu bocado no prato fundo, 
ensinaram aos nossos oficiais como comer este substituto do pão 
de trigo e engolir sem preocupação de ordem ou limpeza. Todas as 
espécies de pratos foram misturadas e tocadas por todas as mãos. 
Depois do jantar um escravo passou em volta uma bacia de prata 
com água e toalhas [...] (GRAHAM, 1956, p. 133). 

 

Narra ainda que a população de Pernambuco, por exemplo, era composta 

na grande maioria por negros e mulatos. Destaca que os mulatos são mais ativos 

e que os negros em sua maioria se contentavam com a alimentação diária como 

podemos observar no excerto abaixo: 

 

[...] Os mulatos, em geral, são mais ativos, mais industriosos e mais 
espertos que qualquer das outras classes. Acumularam grandes 
fortunas em muitos casos, e estão longe de ficar para trás na 
campanha pela independência do Brasil. Poucos negros, mesmo 
entre os livres, conseguiram ficar ricos. Um negro livre, quando sua 
loja ou seu jardim corresponde ao seu esforço, vestindo-o e a sua 
mulher com um belo fato preto, um colar e pulseiras para a senhora, 
e fivelas nos joelhos e sapatos para adornar as meias de seda, 
raramente se esforça muito mais, e contenta-se com sua 
alimentação diária. (GRAHAM, 1956, p. 137) 

 

A descrição feita pela escritora denota mais uma vez que ela seguia lendo o 

Brasil com lentes europeias. Ela não consegue destacar, ao descrever a utilização 

do sapato por parte do negro, o processo de luta e de batalha que a classe excluída 

teve que conquistar ou das dificuldades que teve que ultrapassar. O processo 

colonial não é demonstrado em suas entrelinhas, ou seja, é encoberto que durante 

o Brasil colônia o negro era impedido de usar sapatos pelos menos por dois 

motivos: o primeiro, devido à ausência de indústrias; o segundo, ser sinônimo de 

status social, o que até então ele não tinha conseguido alcançar. 

Portanto, ao descrever o “Outro” em suas diferenças, Graham oculta ao seu 

leitor os processos históricos relevantes para compreensão do que de fato ocorria 

nas terras as quais ela se propôs a relatar. 
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SEÇÃO 3 – ANALISANDO DISCURSOS: ENUNCIADOS COLONIAIS DE MARIA 

GRAHAM 

 

3.1 – O duplo discurso de Maria Graham em um Brasil Império 

 

Os momentos de independência e pós-colonial, nos 
quais essas histórias imperiais continuam a ser 
vivamente retrabalhadas, são necessariamente, 
portanto, momentos de luta cultural, de revisão e de 
reapropriação. Contudo, essa reconfiguração não pode 
ser representada como uma “volta ao lugar onde 
estávamos antes, já que [...] sempre existe algo no 
meio”. (HALL, 2009, p. 34)  
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O diário produzido por Graham oferta um denso mosaico do cenário político 

e social que demarcaram o Brasil oitocentista. Analisar a sua escrita, requer 

deslocamentos e apropriações que nos levam a questionar o que estava por trás 

dos discursos aparentemente ingênuos em relação ao país, aos negros, indígenas 

e demais membros da sociedade oitocentista. 

A princípio é importante inferirmos que a escrita de Graham em relação ao 

Brasil não é ingênua e nem tão pouco isenta de intencionalidade. A marca de uma 

escrita voltada para “fora” cujo único objetivo era retratar a Inglaterra e o seu caráter 

ideológico carregado de zelo em relação a tudo o que vinha dos ingleses. A referida 

escritora tinha os olhos focados a enaltecer o “centro” e não o espaço periférico do 

Brasil. Assim, os olhos generosos como alguns estudos apontam, denotam um 

discurso por vezes contraditório. 

É importante ressaltar que Graham, ao longo da tessitura do seu diário, 

estava imbuída de sentimentos que correspondiam aos anseios de seu país, que 

teve um papel preponderante no processo de emancipação do Brasil por meio de 

processos intervencionistas, muitas vezes exemplificados pela força e, em outros 

casos, por acordos diplomáticos, convenções ou por tratados voltados a imprimir o 

ritmo imperialista aos territórios que estavam subordinados aos ingleses (SODRÉ, 

1988). 

Em seu relato de viagem escreveu: 

Um mal, porém, afligia o Brasil em geral: o poder ao 
mesmo tempo demasiado e deficiente dos 
governadores. Tinham poder demasiado se se 
considera que qualquer recurso dependia deles, mas, 
em compensação, dispunham de autoridade deficiente 
desde que eram absolutos até o fim do governo. 
Estavam, também, virtualmente isentos de qualquer 
responsabilidade. Os ensejos, vale dizer, as tentações 
de extorquir eram quase irresistíveis. Enfim, para coroar 
tudo, a administração corrupta das leis emparelhava 
com os vícios e a corrupção do governo. Era em vão 
que se faziam os mais sábios regulamentos e se 
expediam os mais justos decretos (GRAHAM, 1956, p. 
34). 
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No excerto acima podemos perceber o discurso do colonizador em relação 

ao Brasil. No trecho, a deficiência torna-se a tônica para demarcar o nosso atraso, 

especialmente, o político e o econômico. A administração corrupta e as leis difusas 

e confusas não se concretizavam em terras tupiniquins. Tais observações 

ajudavam a contemplar os enunciados discursivos provenientes da Inglaterra que 

fazia do território brasileiro uma de suas periferias e consumidoras dos produtos 

industrializados. 

 Assim, em plena época de expansão industrial, não é estranho observar que 

Graham tenha desenvolvido uma escrita a sublinhar ou a enaltecer os feitos 

ingleses em terras brasileiras. A escritora demonstrou em várias partes de seu texto 

os maus tratos e a covardia praticada em relação aos indígenas, mulheres, 

crianças, negros e mestiços em terras brasileiras. Para os europeus este era um 

processo natural, pois os seres subalternos precisavam de domesticação e cultura. 

 Para observar os maus tratos em relação aos negros, por exemplo, a 

escritora leva o leitor a perceber que não precisava se conhecer uma fazenda 

bastava andar pelas ruas dos centros urbanos e se deparar com o mercado de 

escravos como o visitado em Recife. 

 

Estava pobremente abastecido, devido às 
circunstâncias da cidade, que faziam com que maior 
parte dos possuidores de novos escravos os 
conservassem bem fechados nos depoimentos. 
Contudo cerca de cinquenta jovens criaturas, rapazes e 
moças, com todas as aparências da melancolia e da 
penúria, consequências da alimentação escassa e do 
longo isolamento em lugares doentes, estavam 
sentados e deitados na rua, no meio dos mais imundos 
animais. (GRAHAM, 1956, p.114). 
 

 Aparentemente, o sentimento apresentado por Graham é o de revelar e/ou 

denunciar ao leitor a forma como negros e negras eram tratados no Brasil, todavia 

tal discurso embute os movimentos depóricos negros promovidos pela própria 

Inglaterra, que durante muito tempo foi a grande fornecedora de escravos. Graham 

não faz menção ao fato de que a mão de obra do negro era fundamental para a 

manutenção do comércio marítimo e para produção dos produtos tropicais que se 
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tornaram matéria prima nas atividades industriais na Inglaterra. Tais articulações 

foram peças propulsoras para o aparelhamento/financiamento das atividades 

industriais inglesas (WILLIAMS, 1994). 

 Tais silenciamentos demonstram que a escrita de Graham (1956) era 

intencional. Defendia os interesses ingleses até mesmo porque os seus escritos 

foram publicados em jornal e como tal deveria agradar a um público leitor, caso 

contrário seus escritos não teriam muito valor. 

 A mesma postura toma em relação aos maus tratos promovidos aos 

indígenas e enaltece o trabalho catequético dos jesuítas como mecanismo de 

mudança como podemos observar abaixo: 

 

 [...] Enquanto estas coisas se passavam nas capitanias 
do Brasil, os jesuítas trabalhavam no interior, para a 
catequese dos índios, obtendo resultados muito 
superiores aos meios visíveis (GRAHAM,1956, p. 39). 
 

Mais uma vez a observação feita em relação aos indígenas não corresponde 

ao que de fato ocorria. Os indígenas nas missões jesuíticas também eram 

explorados, pois trabalhavam para a Companhia de Jesus e geravam exorbitantes 

lucros a ponto de as missões concorrerem economicamente falando com a 

arrecadação da colônia brasileira. Dauril Alden (1997), ao analisar os aspectos 

econômicos da expulsão dos jesuítas do Brasil, ofertou ao leitor, por meio de 

registros e documentos, informações sobre a prosperidade das missões jesuíticas 

e o empobrecimento de outras propriedades que sofriam pela ausência de mão de 

obra. 

Vale salientar que após a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, ou seja, 

bem antes da vinda de Graham ao Brasil, vários documentos oriundos dos 

inventários feitos em muitos lugares em que estavam implantadas as missões 

jesuíticas cujo objetivo era catequizar e gerar lucros para sua própria subsistência, 

elevando o lucro a ponto de concorrer com a metrópole portuguesa. Assim sendo, 

na escrita de Graham não há qualquer registro vinculado à expulsão dos padres 
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jesuítas do Brasil e nem tão pouco faz menção ao tipo de escravidão que é imposta 

aos indígenas e negros nas fazendas de açúcar dominadas pela ordem religiosa. 

A autora frisa em sua obra que possui sentimentos nobres a tais situações 

de brutalidade e covardia aos indígenas aos negros, mestiços e aos escravos, 

presenciados por ela em cenários dentro da corte ou em pleno céu aberto, 

enquanto andava pelas ruas de Recife ou Bahia; no entanto, opta por silenciar a 

sua voz, mesmo tendo plena consciência das lutas desiguais travadas entre 

colonizadores e colonizados. Lutas essas que resultavam em uma situação de 

submissão por parte dos povos ameríndios que eram obrigados a vivenciar ações 

duras, perversas, bárbaras, ou seja, ações coloniais, que futuramente renderia aos 

colonizadores a tomada de terra assegurando assim, os seus privilégios, segundo 

bem afirma Albert Memmi. 

Estrangeiro, chegado a um país pelos acasos da 
história, ele conseguiu não somente criar um espaço 
para si como também tomar o do habitante, outorgar-se 
espantosos privilégios em detrimento de quem de 
direito. E isso não em virtude das leis locais, que de 
certa forma legitimam a desigualdade pela tradição, 
mas alterando as regras aceitas, substituindo-as pelas 
suas. Ele aparece, assim, como duplamente injusto: é 
um privilegiado e um privilegiado não legítimo, isto é um 
usurpador. (MEMMI, 2007, p. 42). 

 

O pensamento de Memmi (2007) ajuda-nos a refletir que para os 

colonizadores algumas lutas mesmo sendo desiguais, deixam um tom de que eles   

podem e devem realizar atos brutais e que possuem o direito de conquistar, mesmo 

estando em terras que não são as suas. O europeu chega a este Novo Mundo, 

trazendo consigo um discurso hegemônico de retirar os nativos da barbárie em que 

se encontravam. Os enunciados discursivos apontavam para civilização. Civilizar 

torna-se o verbo. Mas, o que seria civilizar? 

Essa não é uma questão tão fácil de ser respondida, pois depende de um 

conjunto de fatores para ser compreendida. O primeiro deles, concentra-se no fato 

da descoberta do Novo Mundo que garantiu aos europeus se reconhecer como 

iguais e ao mesmo tempo diferentes dos outros (nativos). Nascendo desse encontro 

o que Enrique Dussel (1993) destaca como mito da modernidade, uma vez que ao 
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chegarem à América a modernidade é estabelecida para eles. A Europa torna-se 

centro e a periferia é inaugurada. O espaço periférico deveria ser classificado, 

assim o “Outro” passa a ser tratado como diferente e como tal, passa a ser visto 

como ser que pode ser colonizado, ou seja, inserido no processo civilizador. 

O segundo elemento é compreender que os europeus começaram a inventar 

o “Outro” a sua própria imagem e semelhança, fazendo com que os nativos não 

fossem lidos ou vistos em suas diferenças ou no dizer de Dussel (1993), isso 

acabou por levar os colonizadores a não os descobrir, mas encobri-los. Na visão 

dos europeus, o grande desafio estava justamente em transformar o “Outro” em 

espelho de si mesmo, porém para isso fazia-se necessário conquistá-lo, colonizá-

lo, modernizá-lo e civilizá-lo. Fazer tal movimento requeria habilidade e aplicação 

de práticas e de dominação de corpos para que o projeto colonizador se efetivasse. 

O terceiro e último elemento que completa a tríade principal do processo de 

conquista, encontra-se na dominação com vista à civilização. Essa conquista foi 

aplicada tanto pela dominação dos corpos masculinos e, sobretudo, os femininos 

na perspectiva de torná-los escravos e de servir o colonizador sexualmente falando: 

O conquistador mata o varão índio violentamente ou o 
reduz a servidão, e “se deita” com a índia (mesmo na 
presença do varão índio), se “amenceba” com elas, 
dizia-se no século XVI. Relação ilícita, mas permitida; 
para outros necessária, mas nunca legal [...]. Trata-se 
da realização de uma voluptuosidade frequentemente 
sádica, onde a relação erótica é igualmente de domínio 
do Outro (da índia). Sexualidade puramente masculina, 
opressora, alienante, injusta. “Coloniza-se” a 
sexualidade índia, ofende-se a erótica hispânica, 
instaura-se a moral dupla do machismo: dominação 
sexual índia e respeito puramente aparente pela mulher 
europeia. [...] (DUSSEL, 1993, p. 52) 
 

Com o advento desta “europeização”, o sistema colonial vai delimitando 

quem manda e quem obedece, através da força, do açoite e do chicote, justificando 

assim, a violência contra os menos favorecidos, em detrimento da necessidade dos 

avanços da modernidade (DUSSEL, 1993). 
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Tais brutalidades são retratadas ao longo da obra de Graham, devido a 

conquistas de terras, e em uma das várias lutas entre colonizadores e colonizados, 

pontuados por ela, em um recorte textual, a autora posiciona-se como sendo um 

conflito bárbaro, porém preciso, mencionando que a retaliação são fatos atraentes 

e exóticos e que este processo de covardia é necessário em meio à vida selvagem 

e tão importante ao progresso deste Novo Mundo. Nas entrelinhas deste 

entendimento, o seu leitor munido da teoria pós-colonial/Decolonial, faz uma 

releitura embasando que, o sentimento de amor pelo poder, sobrepõe o sentimento 

de piedade que a Graham diz sentir pelos marginalizados. 

O destacamento enviado ao rio Doce restaurou cento e 
quarenta fazendas que haviam sido destruídas pelos 
índios Puris, que já encontrou estabelecidas as aldeias, 
em número de quase mil. Era uma gente pacífica e não 
sem algumas das artes e hábitos da indústria. Mas 
eram pagãos e polígamos, não que a pluralidade de 
mulheres fôsse geral, nem mesmo comum, pois havia 
só cento e treze mulheres para noventa e quatro 
maridos. Não parece que tenham sido canibais. Mas 
afirma-se fortemente que o eram vizinhos Botocudos os 
quais, tendo obtido uma pequena vantagem sôbre os 
portugueses, comeram quatro dêles que lhes caíram 
nas mãos. Confesso que sou cética em relação a tais 
antropófagos. Que os selvagens possam comer os 
inimigos tomados em batalha, não duvido; dentro das 
condições da vida selvagem a vingança e a retaliação 
são atraentes. Mas duvido que comam os mortos 
encontrados após a batalha, duvido também das 
caçadas humanas e que comam mulheres e crianças. 
Das últimas atrocidades, realmente, não têm êles sido 
acusados nos últimos tempos. E como no tempo em 
que os missionários escreveram as primeiras histórias 
a respeito dêles era político exagerar as dificuldades 
que êsses homens beneméritos iam encontrar, de 
modo a encarecer-lhes os serviços, não será 
descaridoso acreditar que muito exagêro se insinuou 
nas narrativas acêrca dos selvagens, especialmente se 
atentarmos nos milagres atribuídos nessas mesmas 
narrativas aos próprios missionários (GRAHAM,1956, 
p. 59). 

 

A narrativa de Graham, apesar de demonstrar que as sociedades indígenas 

não se submeteram facilmente ao processo colonizador em terras “brasis”, ainda 

não consegue alcançar os hábitos e os costumes praticados por algumas dessas 
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sociedades. Encobri-los continuava ainda sendo a marca do olhar estrangeiro sobre 

os nativos do Brasil. Os relatos sobre os atos de canibalismo promovidos pelos 

Botocudos já eram conhecidos desde a fase da chegada da família real ao território 

brasileiro. Em um edital dirigido ao governador de Minas Gerais, D. João condenou 

as invasões promovidas por essa etnia às cercanias das áreas mineradoras que 

forçaram os colonos a abandonarem a região. 

Os índios perpetraram “as mais horríveis e atrozes cenas do mais bárbaro 

canibalismo”. Desmembraram suas vítimas, beberam seu sangue e consumiram 

seus “tristes restos”. Demonstraram, de uma vez por todas, “a inutilidade de todos 

os esforços humanos” para civilizá-los, para fixá-los em aldeias, para convencê-los 

a “ter prazer com as permanentes vantagens de uma sociedade pacífica e gentil”. 

Como consequência, a Coroa adotaria uma política de “guerra justa e ofensiva”, 

uma guerra que só “teria fim” quando os colonos retornassem às suas casas e os 

indígenas se submetessem ao império da lei. Para assegurar a posse da região, o 

príncipe ordenou que o governador enviasse destacamentos de soldados a pé, 

encarregados de efetuar a “total submissão” dessa “cruel raça de canibais”. Os 

índios armados, que fossem capturados nessas ações, seriam considerados 

prisioneiros de guerra e escravizados por 10 anos, muito embora o decreto 

singularizasse os Botocudo, a Coroa deixava claro que essas condições se 

aplicavam à “redução e à civilização... de outras raças indígenas” nas florestas do 

leste (LANGFUR, 2017, p. 125). 

Como podemos perceber, a escritora preferiu não investigar a história de luta 

de uma etnia que não se permitiu colonizar, que imprimiu força contrária ao 

processo colonizador em percurso e imprimiu o hábito do canibalismo como forma 

de demarcar o território e de se tornar ainda mais forte. As lentes de Graham não 

conseguiram perceber ou não quiseram perceber a forma de resistência que se 

embutia com o ato do canibalismo. 

As contradições e os silenciamentos promovidos nas narrativas de Graham 

não fogem à tradição. A pena feminina também revelava encobrimentos e 

ressaltava bem de que lado estava o seu discurso. Devemos lembrar que os seus 

escritos eram vendidos para o jornal e como tal imprimia em sua tessitura os relatos 
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que os leitores queriam ler sobre a atuação dos ingleses no Brasil. Assim, 

apresentar um território já em vias de civilização com o processo de Independência 

e sem hábitos considerados bárbaros, significava que o empreendimento 

colonizador estava dando certo. 

Como base neste enfoque, Graham, aponta em seu discurso não acreditar 

que houvesse seres humanos com diferentes hábitos selvagens e tão pouco, que 

se alimentavam de inimigos mortos após o combate. Ao relatar os fatos em seu 

diário, enaltece os ingleses por acreditar que eles tinham chances de explorar o 

território brasileiro de forma ainda mais eficaz do que já vinha fazendo desde a 

Abertura dos Portos, em 1808, por D. João VI, que permitiu aos ingleses 

comercializarem diretamente no Brasil.  A partir daí o que se viu foi um grau de 

dependência cada vez maior em relação à Inglaterra. 

 É interessante notar que o Brasil desde a fase do “descobrimento” foi alvo 

de conquista de muitos estrangeiros. Existe uma série de relatos de 

viajantes/cronistas que nos legaram toda uma série de experiências vividas em 

terras brasileiras em meio a seres degenerados e por vezes fantásticos ou 

assombrosos. 

Os cronistas desse período por vezes fizeram uma espécie de geo narrativa, 

uma vez que escreveram com riquezas de detalhes a fauna, flora, os tipos que por 

vezes acreditavam pertencer a uma outra humanidade. Descreveram a floresta 

como um elemento assustador e devorador de mentes sãs e ao mesmo tempo 

perigosa, pois estava sempre em movimento com os tipos humanos que a habitava 

e com os animais que a tornava mais assustadora. Vencê-la não seria uma tarefa 

tão simples, pois significava romper com mitos e lendas, ou seja, toda uma base 

cultural que já existia e que o colonizador ajudou a difundir e a ressignificar na 

Europa e em outras partes do mundo.  

 Desse (des)encontro entre colonizador e colonizado surgiram várias 

narrativas que ajudaram no que Neide Gondim (1994, p.78) denominou, por 

exemplo, de ‘invenção da Amazônia’. Em sua pesquisa destaca a passagem do 

Frei Gaspar de Carvajal, que redigiu “O primeiro documento que se conhece sobre 

a penetração do europeu no maior rio da Amazônia, data de 1541-2 [...]” que  
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enaltece os perigos das sociedades nativas e o reino das temidas Amazonas, 

acentuando com isso a criação de todo um imaginário que percorrerá muitas 

paragens causando medo e tecendo fios mitológicos que compõem as amazônicas 

até os dias atuais. 

A sucessão de embates com os índios mais belicosos indica a proximidade 

com o reino das temidas mulheres. Redobram os cuidados a fim de evitar 

emboscadas, enforcam alguns prisioneiros de guerra, penetram em um rio 

“poderoso”, batizado de rio Grande [Madeira], saqueiam os alimentos, encontram 

muito milho (e também muita aveia), de que os índios fazem pão, e vinho muito 

bom, parecendo cerveja. (GONDIM, 1994, p. 83). 

Dos relatos de Carvajal, há uma passagem textual que descreve como eram 

as lendárias guerreiras amazônicas que defendiam a floresta que habitavam, 

segundo o que lemos abaixo: 

 Estas mulheres são muito alvas e altas, com o cabelo 
muito comprido, entrançado e enrolado na cabeça. São 
muito membrudas e andam nuas em pelo, tapadas as 
suas vergonhas, com os seus arcos e flechas nas 
mãos, fazendo tanta guerra como dez índios. E em 
verdade houve uma destas mulheres que meteu um 
palmo de flecha por um dos bergantins, e as outras um 
pouco menos de modo que os nossos bergantins 
pareciam porco-espinho. (CARVAJAL apud GONDIM, 
1994, p. 83). 

 

Sobre tal narrativa o pesquisador Hélio Rocha no livro Amazônia & 

Heterotopias (2014), enfatiza que este relato faz parte das histórias fantásticas 

produzidas sobre a Amazônia que enaltecem dentre outras coisas o duelo entre o 

colonizador e as criaturas míticas. Muitos relatos de viagens surgiram em meados 

do século XIX, retratando a Amazônia como um local onde habitavam seres com 

estranhos poderes sobrenaturais. 

São comuns, podemos por assim dizer, percebermos nessas narrativas 

descrições de seres estranhos que caminhavam sobre as águas dos rios em meio 

à floresta tropical e, que repentinamente sumiam e reapareciam. Os viajantes 

tentavam imprimir em suas narrativas um jogo de encantamento e medo, talvez 
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visando enaltecer a epopeia que era navegar por rios desconhecidos, no entanto, 

desse (des)encontro se estabeleceu uma zona de contato ou o que Pratt 

denominou de fronteira colonial: 

As sociedades das zonas de contacto, tais linguagens 
são normalmente consideradas caóticas, bárbaras e 
amorfas. (Ron Carter sugeriu o termo “literaturas de 
contato” para aquelas literaturas escritas fora da Europa 
em línguas europeias.) O conceito de “zona de contato” 
é utilizado frequentemente em minha discussão como 
sinônimo de “fronteira colonial” (PRATT,1999, p.32). 

 

Tendo como base o recorte textual acima, a zona de contato que é travada 

durante a expedição de Francisco Orellanas, vem  confirmar o discurso de Gondim 

em sua obra A invenção da Amazônia (1994), que o relato de Orellana é 

enriquecido com descrições que vão adquirindo um tom de fantástico no reino onde 

tudo pode acontecer, apesar “dos ataques ininterruptos de mais de dez mil índios 

por água e por terra(...) não davam um só momento de descanso (1994,p.81)”. 

Gondim relata que os europeus tentam cozinhar, porém, não conseguem, 

pois são observados por milhares de olhos e são atacados mais uma vez: 

Mais de 130 canoas, nas quais havia mais de 8.000 índios e por terra era 

incontável gente que aparecia. 

Entre esta gente e canoas de guerra andavam quatro 
ou cinco feiticeiros, todos pintados e com as bocas 
cheias de cinzas que atiravam para o ar, tendo nas 
mãos uns hissopes com os quais atiravam água no rio, 
à maneira de feitiços (ORELLANA apud GONDIM, 
1994. p.81). 
 

Partindo dos recortes textuais acima citados, podemos inferir que os 

confrontos entre nativos e colonizadores foram constantes, o que atesta que a 

implantação da colonização não foi tão fácil de ser efetuada no Brasil. Houve 

choques de culturas, de realidades que levaram ao extermínio de sociedades 

nativas “foram dadas ordens estritas aos comandantes para agir pacificamente, 

sobretudo para com as tribos amigas. Mas as que se revelassem refratárias 

deveriam ser perseguidas até a morte” (Graham, 1956, p. 58). 



67 

 

Esse fato é uma negação ao “Outro”, àquele que não é da Europa e que, 

portanto, deve ser exterminado se não estiver nos padrões que o colonizador 

deseja e impõe. As tribos indígenas, assim como todos os outros marginalizados 

que apresentam uma resistência aos discursos dos colonizadores, sofreram todo o 

tipo de subjugação. Os europeus trouxeram para a América, uma vontade de poder, 

um “Ego” transformador que deveria subordinar aos que eram considerados 

bárbaros. Nesse sentido, na condição “centro” da história desde Adão e Eva, os 

europeus consagraram-se colonizadores e como tais promoveram a exclusão de 

outras culturas (DUSSEL, 1993). 

Feito tal parênteses, destacamos outro excerto interessante sobre os 

indígenas, apresentado por Graham e que está relacionado com o estágio de 

barbárie a que atribuía os indígenas brasileiros: 

Os selvagens do Brasil, porém, eram caçadores e 
canibais. Nômades, combatiam forçados pela fome: 
poucas das tribos conheciam sequer o cultivo da 
mandioca, e menor número ainda usava qualquer 
espécie de vestuário, a não ser a tatuagem e as penas 
como ornamento. As conquistas espanholas foram 
mais rápidas e firmaram-se mais facilmente, pois nos 
países mais avançados em civilização a derrota de um 
exército decide a sorte de um reino; as terras, já 
cultivadas, e as minas, já conhecidas e exploradas, 
passaram imediatamente ao poder dos conquistadores. 
No Brasil as terras, que foram concedidas às léguas, 
tiveram de ser conquistadas às polegadas às hordas de 
selvagens que se sucediam em inumeráveis multidões 
(GRAHAM, 1956, p. 4). 

 

 A narrativa demonstra ainda o interesse da escritora em denotar o “atraso” 

das sociedades indígenas brasileiras. Assevera  que poucas tribos conheciam 

sequer o cultivo da mandioca, acentua que ela não conhecia o suficiente o território 

o qual escrevia, uma vez que os ameríndios já haviam domesticado a mandioca há 

pelo menos 8.000 anos e foi difundida pela América Central e pela América do Sul, 

inicialmente no litoral do Brasil e depois por todo o território, tornando-se inclusive 

um dos grandes elementos da dieta alimentar indígena. Relatos de viajantes dos 

séculos XVII e XVIII registraram o cultivo da mandioca entre os indígenas e não 

indígenas em várias partes do Brasil (SPIX; MARTIUS, 1981). 
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Outro ponto que merece destaque é o de comparar os tipos de colonização 

desenvolvidos pelos espanhóis e pelos portugueses. As conquistas espanholas são 

enaltecidas como sendo as mais satisfatórias em termos civilizatórios, tendo em 

vista que colonizaram mais rapidamente os nativos, dominaram o território e 

conquistaram riquezas. No dizer de Graham, tais atos resultavam de estratégias 

mais ágeis e de um aparato militar capaz de garantir a civilização. Tais discursos 

embutem os interesses econômicos e a extinção de milhares de nativos. 

A colonização implementada ao território brasileiro foi vista pela referida 

escritora como mais lenta e resultante de falta de organização militar para combater 

os nativos que ainda estavam na barbárie, como já explicitado anteriormente. Os 

objetivos de Graham em descaracterizar ou menosprezar os nativos enfatizam bem 

o que diz Bhabha sobre os discursos dos europeus sobre os colonizados:  

O objetivo do discurso colonial é apresentar o 
colonizado como uma população de tipos degenerados 
com base na origem racial de modo a justificar a 
conquista e estabelecer sistemas de administração e 
instrução. Apesar do jogo de poder no interior do 
discurso colonial e das posicionalidades deslizantes de 
seus sujeitos (por exemplo, efeitos de classe, gênero, 
ideologia, formações sociais diferentes, sistemas 
diversos de colonização, e assim por diante), estou me 
referindo a uma forma de governamentabilidade que, ao 
delimitar uma “nação sujeita”, apropria, dirige e domina 
suas várias esferas de atividade. Portanto, apesar do 
“jogo” no sistema colonial que é crucial para o seu 
exercício de poder, o discurso colonial produz o 
colonizado como uma realidade social que é ao mesmo 
tempo um “outro” e ainda assim inteiramente 
apreensível e visível. (BHABHA, 1998, p. 111). 

 

A partir do pensamento de Bhabha, infere-se que os colonizadores 

trabalham com o intuito de demonstrar que o “Outro”, por não possui o 

conhecimento que o colonizador tem, é enxergado como um ser inferior, sem 

condições de progredir sem ajuda dos que vinham do “centro”. O ato civilizatório só 

poderia ser efetuado subjugando corpos, conquistando territórios e desenvolvendo 

bases de exploração. 
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O Brasil descrito por Graham provinha dos manuscritos que ela leu antes de 

implementar a primeira viagem para o território brasileiro. Dentre as leituras feitas, 

destaca-se a narrativa de Robert Southey, historiador que teve a sua narrativa, 

History of Brazil, escrita e impressa entre 1810-1819, e reimpressa na Inglaterra 

durante o ano de 1822. O relato de Southey tráz apresenta, como marca principal, 

descrições sobre sociedades indígenas que foram destacadas como agentes 

históricos. Nesse sentido, percebe-se que a escritora intencionalmente não levou 

em consideração tais apontamentos e preferiu ou silenciar ou menosprezar os 

nativos e deteve-se em focar em sua escrita os aspectos econômicos, políticos e 

sociais que o Brasil enfrentava em consequência de uma política colonizadora, 

ineficaz por parte dos portugueses. 

Logo na introdução de seu relato, Graham situa o seu leitor quanto ao espaço 

temporal, enfatiza que o Brasil estava em processo de conflitos devido à luta pela 

Independência e que os selvagens e aborígenes, mesmo sendo uma força 

considerada bruta, alguns, já estavam dominados, silenciados e prestes a serem 

domesticados. Os mais temidos selvagens, já não eram uma barreira tão grande 

assim e que isso permitia até mesmo, aos menos corajosos britânicos, que eles 

podiam vir e aventurar-se em busca de riquezas minerais e que uma bela 

vegetação convidativa os esperava: 

A vegetação é deliciosa para os olhos ingleses. Não 
tenho dúvidas que os prados planos e os rios que fluem 
vagarosamente atraíram particularmente os 
holandeses, fundadores do Recife (GRAHAM, 1956, 
p.113). 

 

O discurso de Graham era sempre convidativo aos ingleses, no entanto, 

ainda havia muitos conflitos a serem traçados, pois os nativos ainda enfrentavam 

grande resistência aos colonizadores, principalmente, os que ainda não estavam 

domesticados na imensidão da floresta. Sempre com um discurso contraditório, 

porém com os olhos muito à frente de seu tempo, a autora tem consciência de que 

nem todos os nativos tinham se tornado “bons selvagens”. O que realmente a 

interessava era ver o poder econômico da tão poderosa Inglaterra crescer ainda 

mais em terras estrangeiras, derivando-se daí o seu encobrimento em relação ao 



70 

 

“Outro”. Encobri-los era a melhor forma de continuar a explorá-los e a continuar 

nutrindo o discurso colonizador na Europa. 

 A narrativa também foi voltada a descrever a cidade. O Rio de Janeiro como 

sede do governo é apresentado como um cenário mais civilizador entre as cidades 

visitadas por ela. A tônica mais urbana foi implementada pela presença da família 

real portuguesa a partir de 1808, pois antes disso a escritora infere que 

possivelmente o lugar que hoje era encantador, havia sido habitado por pescadores 

e ciganos: 

Sexta-feira, 21 de dezembro. -[...] seu encanto é 
realçado pelas numerosas e belas casas do campo que 
a circundam agora. Tôdas surgiram com a chegada da 
côrte de Lisboa. Antes disso êste lugar encantador era 
habitado sòmente por alguns poucos pescadores e 
ciganos, com talvez uma ou duas vilas em suas 
margens junto aos pomares (GRAHAM, 1956, p. 179). 
 

É importante frisar que, principalmente, os ciganos eram considerados 

excluídos na sociedade brasileira desde o período colonial, que estavam entre os 

grupos marginalizados como podemos verificar na citação abaixo: 

Os ciganos também foram hostilizados e perseguidos 
nos séculos XVI e XVII. Somente em 1756, sob 
Pombal, foi-lhes permitido empregar-se em obras 
públicas e estabelecer-se como agricultores. Cabia 
às autoridades administrativas, nos seus respectivos 
graus, fazer cumprirem as medidas que mantinham 
cristãos-novos e ciganos à margem da esfera pública 
e sob constante suspeita na esfera privada 
(WEHLING & WEHLING, 1999, p. 322). 
 

 Cabe-nos ainda esclarecer que os pescadores assim como todo e qualquer 

trabalhador livre e sem ocupação permanente era considerado vadio, ou seja, 

marginalizado social e, portanto, deveria ser vigiado (WEHLING & WEHLING, 

1999).   

Ao inserir estes dois elementos: ciganos e pescadores que desfrutavam 

dessas paisagens paradisíacas, Graham deixa subtendido nas entrelinhas que era 

algo inconcebível de ser aceito e por isso desapropriá-los foi o caminho. Podemos 
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por assim dizer, que o “centro e a periferia” estabeleciam-se também internamente, 

fazendo com que as melhores paisagens fossem contempladas pelos 

colonizadores e a periferia pelos colonizados. 

 O discurso de Graham, ao longo de toda a sua narrativa, apresenta-se 

contraditório e/ou distorcido, pois há momentos que ela parece se apiedar dos 

maus tratos sofridos pelos colonizados, e em outros se evidencia as marcas de um 

discurso colonizador e em defesa dos ingleses. Ao “Outro” resta à negação de sua 

própria identidade cultural e um total encobrimento que geraram cicatrizes 

profundas. 

Cabe ainda mencionar que os discursos promovidos por Graham serviram 

muito mais para denotar os interesses ingleses em terras brasileiras e não em 

apresentar o sofrimento dos colonizados. Em outras palavras, seu texto não tinha 

a intenção de servir de denúncia dos maus tratos e do modo de viver das 

sociedades nativas. Pelo contrário, concentrou a maior parte dos seus relatos a 

descrever a corte, as paisagens, economia e a política, sobretudo, do Rio de 

Janeiro e a pesquisar nos jornais matérias que enaltecessem a colaboração dos 

ingleses no Brasil como podemos observar na citação abaixo: 

Até o ano de 1821 nunca tinha havido tipografia na 
Madeira. Os promotores da revolução 
encomendaram uma na Inglaterra. Está agora 
instalada em Funchal. A 2 de julho de 1821 apareceu 
o primeiro jornal, com o nome de Patriota 
Funchalense. Continha uma apresentação patriótica 
bem escrita; o primeiro artigo é uma declaração dos 
direitos dos cidadãos e das pretensões da nação 
portuguesa, sua religião, governo, família real, tal 
como adotados pelas Côrtes como bases da 
constituição a ser elaborada. O jornal continuou a ser 
publicado duas vezes por semana. Contém uns 
poucos discursos e alocuções políticas, informações 
do estrangeiro, alguns artigos passáveis sobre 
destilaria, agricultura, manufaturas e tópicos 
semelhantes, algumas peças humorísticas em prosa 
e verso, poemas de circunstância e, no fim do mês, 
um quadro da receita e despesa do governo. Entre os 
anúncios observo um que informa o público onde 
podem ser compradas sanguessugas, por cerca de 
dois shillingse seis pence cada uma. 
Achei curioso registrar esta interessante alvorada da 
literatura a da política na pequena ilha. Há certamente 
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bastantes anglicismos no jornal, indicando a pátria 
provável de alguns escritores. Há também, como se 
poderá pesquisar, alguns traços da passagem das 
forças inglesas pela colônia. Mas, em geral, o jornal 
honra os editores e parece ser útil à ilha. Ouço que os 
artigos sobre a fabricação de vinhos e aguardentes 
foram muito comentados. Madeira, porque fica no 
melhor clima do mundo, bela, fértil, e facilmente 
acessível a estrangeiros, não deveria ser somente 
uma colônia semicivilizada. (GRAHAM, 1956, p.89). 

 

Em tal excerto, percebe-se que Graham, comenta sobre a importância da 

Inglaterra em trazer uma tipografia para a ilha de Funchal. Ao longo da leitura do 

recorte textual, observa-se que no jornal ela aborda o primeiro artigo contendo os 

direitos dos cidadãos. Interpretamos que os marginalizados não se enquadram 

dentro deste padrão e que somente os europeus que movimentam 

economicamente a ilha estão retratados neste artigo. 

Todos os acontecimentos relatados por Graham, aos olhos de 

pesquisadores e estudiosos de Teorias Pós-Coloniais/Decoloniais, levam-nos a 

refletir e a compreender que, na verdade a autora é uma escritora-viajante 

extremamente política, racional, com todos os passos milimetrados em seus 

manuscritos. Traz uma forte tendência em demonstrar através de suas 

observações e experiências que o seu objetivo era principalmente de cunho 

econômico e em favorecimento de um crescimento da coroa britânica fora da 

Europa; no entanto ela não podia se colocar como uma colonialista perversa e 

impiedosa. Tal observação coaduna com o que Memmi assevera sobre o ser 

colonizador se tornar um colonialista, 

Se todo colonial está de imediato na condição de colonizador, nem todo 

colonizador está fatalmente destinado a tornar-se um colonialista. E os melhores 

se recusam a isto. Mas o fato colonial não é uma pura ideia: é um conjunto de 

situações vividas, e recusá-lo significa ou subtrair-se fisicamente a tais situações 

ou permanecer ali e lutar para transformá-las. Acontece de o recém-desembarcado, 

um contratado qualquer ou um funcionário com boas intenções mais raramente um 

homem de negócios ou um agente de autoridade, menos entorpecido ou menos 

ingênuo, estupefato desde seus primeiros contatos com os pequenos aspectos da 
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colonização, a multidão de mendigos, as crianças que circulam (MEMMI, 2007, p. 

55). 

Nota-se nos escritos de Graham que ela esteve longe de ser uma 

colonialista, uma vez que não lutou para transformar realidades no país em que 

apresentou aos ingleses. A condição de sua escrita é de colonizadora que não 

conseguiu descobrir o “Outro”, pelo contrário o encobriu ainda mais. A autora 

apresentava-se sutilmente como uma senhora que demonstra estar a favor do 

colonizado através de sentimentos de piedade que enfatiza sentir durante as 

algumas visões de perversidade que presencia quando encontra com 

marginalizados nas ruas de comércio, mas que na verdade, não consegue se 

desvencilhar do paradigma europeu: 

Há na cidade um ar de pressa e atividade bem 
agradável aos nossos olhos europeus. No entanto 
todos os portuguêses fazem a sesta após o jantar. Os 
negros, tanto livres quanto escravos, parecem alegres 
e felizes no trabalho. Há tanta procura deles que se 
encontram em pleno emprego e têm, naturalmente boa 
paga. Lembram aos outros aqui o menos possível a 
triste condição servil, a não ser quando se passa pela 
rua do Valongo. Então todo o tráfico de escravos surge 
com todos os seus horrores perante os nossos olhos. 
De ambos os lados estão armazéns de escravos novos, 
chamados aqui peças, e aqui as desgraçadas criaturas 
ficam sujeitas a todas as misérias da vida de um negro 
novo, escassa dieta, exame brutal e açoite (GRAHAM, 
1956, p. 188). 
 

Na verdade, a autora enaltece esse mal-estar, contradizendo-se por vezes, 

pois, não toma nenhuma atitude para modificar o referido cenário. Não faz nenhuma 

denúncia em seus escritos. Era muito mais cômodo não reagir para continuar 

transitando na Corte, afinal era uma mulher bem vista pelo imperador, sempre 

frequentava as melhores festas, saraus e acontecimentos políticos. O seu caminho 

estava aberto a todo e qualquer situação que ela desejasse e como Graham era 

uma mulher de muitos passeios, adorava boa alimentação, cultivava os seus 

costumes britânicos. Assim sendo, qualquer escrita em favor dos negros, 

indígenas, mulheres, crianças, mestiços, a tiraria desse cenário confortável. Se 

mudasse a escrita seria uma traidora por parte de seus compatriotas. 



74 

 

Graham em pleno cenário sul-americano opta por silenciar o sofrimento das 

pessoas consideradas marginalizadas, inferiorizadas ou até mesmo esquecidas 

perante uma sociedade europeia e extremamente colonial, pois o seu interesse 

maior era apresentar um Brasil passando por transformações políticas, a seus 

compatriotas. 

O que se pode inferir à luz da  Teoria Pós-colonial/ Decolonial é que na 

verdade, esse discurso de piedade era uma cortina ao encobrimento da própria 

autora em não deixar que os outros percebessem que o seu real interesse era o de 

incentivar e induzir a Inglaterra  a fazer parte também deste território de interesses 

econômicos, políticos e promissor e jamais o de utilizar a sua escrita em 

favorecimento dos mais necessitados, segundo pontua Silva: 

[...] Muito do que ela viu e aprendeu sobre o Brasil, e 
que poderia ser considerado “exótico” e “pitoresco” pelo 
seu público leitor foi incluído em seu diário. Como 
também veremos adiante, em sendo o seu público alvo 
britânico, isto também explica a postura que a narradora 
toma ao longo do livro, na maneira favorável com que 
ela apresenta a presença britânica no Brasil de então 
(SILVA, 2009, p.34). 
 

 Como uma escritora sagaz, Graham vai descrevendo a delicada situação do 

Novo Mundo aos ingleses, deixando-os cada vez mais ciente de que o Brasil era 

uma terra ainda sem dono e que ainda havia muito a ser conquistado e explorado 

pelos ingleses e, consequentemente, tal território jamais voltaria a ser dos nativos. 

Salientamos que no Brasil, o que fora uma vez conquistado não mais seria 

recuperado pelos nativos, pois careciam estes da tradição que, pelo menos, lhes 

desse a esperança de uma era melhor. Os selvagens foram, ou exterminados, ou 

subjugados totalmente. A caça aos escravos que fora sistemática no período de 

ocupação da terra e, especialmente, após a descoberta das minas havia diminuído 

e enfraquecido de tal modo que os pobres índios foram substituídos pela mão de 

obra mais vigorosa dos africanos. São estes que atualmente habitam os campos 

do Brasil. Se aqui ou ali encontrarmos ainda uma aldeia indígena, a sua população 

é miserável e encontra-se em um estado de civilização inferior ao dos negros. 
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Por isso, enquanto os mexicanos e peruanos primitivos constituem uma 

parcela real e importante dos pregadores da independência dos respectivos países, 

ao lado dos espanhóis crioulos, os índios nada representam no Brasil. Mesmo como 

raça mestiça têm menos importância entre as diferentes castas do que nas colônias 

espanholas. Portanto, só as rivalidades entre os próprios portugueses poderiam, 

no período atual, conduzir os acontecimentos até a crise presente. Estas rivalidades 

surgiram, muito embora não tivessem derivado somente da transmigração e da 

volta da família real, foram, pelo menos, avivadas e incrementadas por esses fatos 

(GRAHAM, 1956, p. 05). 

 Mais uma vez podemos perceber e concluir que Graham opta pelo 

silenciamento das vozes dos nativos, mestiços e indígenas, originários de um 

processo cruel, injusto e impiedoso que fora realizado por europeus. Pontua 

também que os mais temidos selvagens que foram considerados um dos principais 

obstáculos ao processo colonizador, devido às constantes guerras, não eram mais 

uma barreira, tendo em vista que não ofereciam mais tanta resistência à 

colonização, apesar destes quererem preservar as suas terras e culturas. Mais 

enfraquecidos pelo armamento dos colonizadores, são forçados a concretizarem 

uma luta desigual e Graham coloca-se como uma observadora ocular passiva 

desse processo anterior a sua chegada, no entanto, mesmo com tantas 

barbaridades observadas e pontuadas por suas lentes, no processo duro de 

colonização aos quais os  subalternos foram submetidos durante  seu dia a dia, a 

autora toma uma posição de omissão pois não escreve nenhum pedido às 

autoridades de sua época em favor dos massacrados, mesmo tendo um papel 

social importante no período oitocentista, decide  silenciar a sua voz colonial em 

favor de suas mordomias.  

Dessa forma não se tem registro de nenhuma escritura por parte da autora  

para reverter tal atrocidade acometidos aos mestiços, aos indígenas, as crianças, 

as mulheres, aos negros e tão pouco em favor dos pequenos posseiros que foram 

desapropriados de seus próprios lotes de terra, para que os homens europeus 

pudessem apossar das terras que não eram suas e assim trazer o progresso 

industrial que já culminava na tão poderosa Inglaterra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessas considerações finais deve ser pontuada a importância da escritora 

viajante Maria Graham para o meio acadêmico, assim como a relevância de seu 

discurso colonial, na sua obra intitulada Diário de Uma Viagem ao Brasil: e de uma 

estada nesse país durante parte dos anos 1821, 1822 e 1823 (1956), que foram 

pontuado como sendo algumas  vezes contraditório, pois Maria Graham, utilizava-

se de um discurso inteligente  e estratégico quando se referia ao Novo Mundo 

(Brasil).  

Sob as lentes femininas de uma escritora que estava muito além de seu 

tempo, a escritora-viajante Graham (1956) demonstra em seu diário de bordo que 

o verbo colonizar significava impor etiquetas, regras e costumes mais “civilizados” 

aos que ainda se comportavam na condição quase animalesca, isto é, diferente dos 

parâmetros europeus de educação e protocolos.  

Quando Graham se depara com o “Outro”, em terras estrangeiras ela 

apresenta um discurso de encobrimento, pois era a marca do olhar do estrangeiro 

sobre os nativos do brasil. E ao descrever o “Outro” em suas diferenças, ela o 

retratava como sendo seres irracionais, sem cultura, sem língua e sem alma, seres 

aborígenes. A sua escrita era tensional, estratégica, repleta de contradições e 

silenciamentos de vozes dos marginalizados. 
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Tal estratégia leva o seu leitor a não perceber os reais processos históricos 

de subordinação e massacre dos inferiorizados, tão relevantes para compreensão 

do que de fato ocorria nas terras as quais ela se propôs a relatar muitas vezes. 

Graham é uma escritora habilidosa quanto ao processo da escrita e dessa 

forma torna o seu discurso contraditório e quase imperceptível às lentes de leitores 

ingênuos, pois estes são encorajados em adentrar em um mundo que é retratado 

por ela, como sendo um mundo de injustiças aos sujeitos subalternos.  

Muito embora a autora frise estar convalescida com os maus tratos a que 

estes subalternos são submetidos por senhores donos de escravos, como 

exemplifica a mesma, na situação de os colonizadores, em plena luz do dia em um 

mercado de escravos, que a mesma vivencia torturas, em um de seus passeios 

durante a sua estadia no Brasil, ela não tendência a ajudá-los. Sequer escreve uma 

linha em favor dos marginalizados contra aquela escravidão e atrocidade. 

 A autora por vezes coloca-se a favor dos colonizadores, para não perder 

privilégios, visto que esse era seu principal público. Pois Graham descreve o ato 

colonizador como sendo uma epopeia, no sentido de desbravar não só territórios 

como também subjugar corpos e/ou domesticá-los. E no que tange a leitura da 

obra, foi retratado que Graham não deve ser tratada como ingênua, pois através de 

seus manuscritos  e descrições, encontra-se o discurso de uma grande estrategista 

com um enorme desejo econômico e político de conquistar um Novo Mundo e a ter 

o seu espaço e se firmar como uma grande escritora mundialmente conhecida em 

um mundo onde a mulher não tinha voz. 

   Cabe aos leitores de Graham, a necessidade de ser conhecedor de sua 

importância em meio acadêmico assim como dos estudos subalternos e das 

Teorias Pós-Colonial/Decolonial, como requisito para que entendam e percebam 

que o discurso da autora é uma estratégia e uma jogada de mestre, pois apresenta  

um discurso quase imperceptível ao seu leitor, pois se configura como sendo um 

discurso  piedoso e não  colonial. 

É importante salientar que Maria Graham escreveu na primeira metade do 

século XIX e durante esse século a literatura de viagem havia se tornado um dos 
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gêneros mais populares. É uma perspicaz escritora que traça meta de ser 

reconhecida mundialmente como uma grande escritora de relatos de viagem e a 

cumpre sutilmente, o que lhe renderia muito dinheiro já que este era um meio 

lucrativo em período oitocentista.  

Na realidade, em todo o seu relato de viagem que não foge às regras do 

processo duro de brutalidade e colonialidade impostos por europeus às classes 

considerados periféricos/inferiores, pois a sua escrita reflete as batalhas injustas 

travadas entre colonizadores e colonizados através dos séculos. 

Por fim, as Teorias coloniais/decoloniais analisados dentro da obra em estudo   

nos alerta a tirarmos as vendas de nossas lentes, incentivando nos reconhecer que 

a história dos países não europeus tem uma história que foram escrita sob olhares 

europeus “invertida”  e que esta seja relida e reescrita urgentemente com os olhares 

e o apoio das teorias pós-coloniais/decoloniais, a fim de devolvermos a esses povos 

o que lhe fora tirado injustamente - a sua identidade cultural e a sua real história. 

Dessa forma, contribui-se para que os sujeitos considerados excluídos sejam vistos 

como atuantes na sociedade moderna e com o direito a terem voz e vez dentro e 

fora de sua terra natal. 

Cabe a nós refletir se este processo já se deu por vencido e finalizado nos 

séculos seguintes, mais propriamente dito, nos dias atuais. Estamos vivendo o maior 

processo de integralização que mundo já viu, em que o mundo busca por uma 

economia integrada e o livre acesso das informações entre os continentes. Mas seria 

este um indicativo de que o período decolonial acabara?  

O processo de globalização tem conotações econômicas muito claras, em que 

a livre circulação dos bens materiais e do dinheiro fazem uma espécie de favor às 

economias. Entretanto, o mesmo ainda não acontece na esfera político-social. Ainda 

há barreiras para a circulação de pessoas entre os países, ainda há o controle 

tecnológico por parte das grandes economias em detrimento dos países em 

desenvolvimento - antigo Novo Mundo -, ainda há a subjugação feminina e o racismo 

dentro das relações sociais do século XXI.  
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Com isso, cabe-se o questionamento do quão evoluídos estamos enquanto 

seres humanos e sociedade. O sociólogo Zygmunt Bauman em Globalização: as 

consequências humanas (1999) trazem que é parte integrante da globalização, ainda 

que contraditório, a progressiva segregação espacial, e que a liberdade de 

movimento acontece somente no centro, isto é, nos países ocidentais de “alta 

cultura”, enquanto os países orientais ainda são vistos com certo receio. Atualmente, 

medidas governistas têm sido tomadas para impedir os cidadãos vindos do Oriente 

ou da América Latina de chegar à América ou à Europa, tidos como os grandes 

centros do mundo global. 

O uruguaio Eduardo Galeno fala abertamente em As veias abertas da América 

Latina (2010) sobre como a América Latina padeceu sob os interesses europeus 

desde os primórdios, e que ainda é explorada de formas institucionalizada por meio 

de organizações que comandam o mundo global do século XXI, visto que a economia 

ainda é o fator que integra todos os países. A compra e venda de produtos 

manufaturado latino americanos por preços mais baixos, a mão de obra barata, e o 

advento os governos ditatoriais propiciaram a “eterna” escravização velada da 

América latina. 

  Por fim, vemos que a mulher ainda possui uma posição inferiorizada dentro 

das sociedades daquele velho Novo Mundo, em que mulheres que conseguiram 

transgredir os rótulos sociais são vistas como uma espécie de heroína, como é o 

caso da jovem ativista paquistanesa Malala Yousafzai contada na autobiografia Eu 

sou Malala (2013), que sofreu um atentado por defender o direito à educação 

feminina, e nos romances interraciais escritos por Chimamanda Ngozi Adiche. 

Ambas hoje, são vistas como mulheres que tem voz, mas ainda coexistimos com 

uma sociedade machista que registra altas taxas de feminicídio como apontam as 

pesquisas.  

No fim, vemos que os séculos se passaram, a tecnologia avançou e 

possibilitou um mundo de novidades, entretanto, pontos sociais no Brasil, e nos 

países do Novo Mundo, seguem inferiorizados como a cultura, as construções 

sociais e até os meios de produção de manufatura. O subdesenvolvimento dos 



80 

 

países que seguem com aspecto “animalesco” visto seu atraso, que um dia foram 

notados por Maria Graham. 
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