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Resumo: O presente estudo pretende uma analise do olhar europeu sobre as
mulheres negras no Brasil imperial a partir dos registros deixados no diário de
Maria  Graham (1785-1842).  A problemática  se  insere  no  contexto  histórico
brasileiro marcado pela transferência da Coroa Portuguesa (1808-1820) para o
Brasil, movimento que reconfigurou práticas e representações sobre a condição
feminina.  O  estudo  proposto  tem  como  fonte  primária  os  registros  que
formalizam o diário de Maria Graham, publicado em língua portuguesa pela
Brasiliana.  Trata-se  um  registro  histórico  considerado  próprio  da  escrita
epistolar e permite problematizar experiências de mulheres negras reveladas e
avaliadas  por  uma  mulher  inglesa.  Pretende-se  identificar  como  as  negras
eram retratadas por Maria Graham, quais os lugares sociais ocupavam e qual a
proximidade de suas experiências com as práticas de cuidar/cuidado exercidas
no contexto histórico.

Palavras-Chave: Historia  da  Saúde;  História  da  Enfermagem;  História  das
Mulheres.

I. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA, COM SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA 
FUNDAMENTAL

Base  da  sociedade  colonial  brasileira,  a  escravidão  de  africanos  serviu

como  modelo  para  o  constructo  de  sociabilidades  que  emergiram  desse

sistema e permanecem como pauta nas relações entre brancos e negros no

Brasil.  Forjadas no longo período colonial  e imperial  que recobre o sistema

escravocrata  brasileiro,  durante  quatro  séculos  de  história  oficial,  as

mentalidades existentes significavam afrodescendentes a partir da escravidão,

vale dizer, para o senso comum, ser negro implica naturalmente uma memória

presa à escravidão como algo inexorável,  pois ainda que livres estes eram

desclassificados  moral  e  biologicamente.  Mesmo  com  existência  da

possibilidade de enriquecimento e convívio  social  mais amplo, negros ainda

constituem alvos de discriminação, por esse motivo, permanentemente postos

à margem da sociedade brasileira.

A História produzida a partir da década de 1980 desvelou o cotidiano das

gentes negras que viviam e trabalhavam no Brasil. Não raro, as interpretações

oriundas de uma nova geração de historiadores anunciavam outras formas de

entender  experiências  de  homens  e  mulheres  negros  (DIAS,  1999;



CHALHOUB, 1999; LARA, 1999). A perspectiva reconfigurou a oficialidade das

explicações e redesenhou abordagens que extrapolam limites impostos pela

historiografia tradicional, pois ao problematizar aspectos próprios ou originais

de  práticas  executadas  por  homens  e  mulheres  comuns  desconstrói  o

conhecimento sobre a ação dos negros na sociedade brasileira, retirando-os do

lugar comum que indevidamente foram colocados. O presente projeto pretende

colaborar para a ampliação da historiografia sobre os negros no Brasil,  em

especial, das mulheres negras.

Não raro, o campo específico de estudos, voltado para as mulheres negras

no contexto evoca ações da cultura dos cuidados. No Brasil, em específico no

contexto  histórico  recuperado  por  este  projeto  de  pesquisa,  o  cuidado  era

realizado  por  homens  e  mulheres  negros  em  cenários  distintos  ou  não

correspondentes  ao  padrão  idealizado  como  representativo,  profissional,

formalizado,  inclusive,  por  sua  inexistência  (OGUISSO;  SOUZA CAMPOS;

FREITAS, 2011). 

A  delimitação  proposta  é  caracterizada  pela  permanência  e  produção

intelectual de Maria Graham (1785-1842) em terras brasileiras, uma viajante

inglesa que 1821-1824, ao acompanhar seu marido em uma viagem ruma à

Argentina, escreveu o livro “Diário de uma Viagem ao Brasil”,  originalmente

publicado na Inglaterra e considerado, desde à época, uma importante obra de

referência sobre o Brasil do período. 

O movimento de transferência da Corte do Império Português da Metrópole

para  a  Colônia,  acarreta  profunda  alteração  na  rotina  dos  diversos  grupos

sociais  que  no  Brasil  habitavam.  Aproximadamente  15  mil  adventícios

desembarcaram no Rio de Janeiro, então capital da Colônia, local em que a

Corte instalou-se. Tal empreendimento resultaria não somente em mudanças

políticas  e  econômicas,  mas  também  a  forma  como  as  pessoas  se

relacionariam socialmente. 

Conhecidas  pelas  habilidades  nas  atividades  de  partejar,  amas-de-leite,

benzedeiras e mães-pretas, as mulheres negras inseridas em uma sociedade

patriarcal  e  escravocrata  constituíam-se  como  principais  agentes  de

intervenção  positiva  ante  um  sofrimento  físico  ou  espiritual.  Esta  condição



poderia conferir à mulher negra uma posição de destaque social? O lugar do

cuidado poderia ser percebido como uma vantagem para as mulheres negras?

Como Maria Graham retrata as mulheres negras na sociedade brasileira que

conheceu?  

A  partir  de  análises  críticas,  historiadores  se  propuseram  a  não  mais

identificar  somente  quando  e  como  as  coisas  aconteceram,  ao  contrário,

buscaram entender porque aconteceram, quais relações foram estabelecidas e

desdobramentos, de que modo atingiram a vida de homens e mulheres. Tal

perspectiva  historiográfica  multiplicou  estudos  interdisciplinares,  cujas

abordagens provocaram o encontro de saberes distintos, mas com interesses

convergentes. 

A  transversalidade  ampliou  o  diálogo  entre  os  saberes,  revelando-se

imperioso para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, pois os resultados

de  estudos  interdisciplinares  permitiram o  reconhecimento  do  passado  não

como  algo  concluído  e  acabado,  mas  através  da  dinâmica  que  move  a

existência humana, do reconhecimento das particularidades e diversidades, no

caso, das identidades negras no Brasil. 

2 . OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O  objetivo  geral  pretende  reconhecer  experiências  vividas  pela

população afrodescendente no Brasil, em específico, mulheres negras a partir

dos registros  expostos  no livro/documento  Diário  de  uma Viagem ao Brasil

publicado em 1824 na Inglaterra por Maria Graham (1785-1842).

2.2 Objetivos Específicos



1. Caracterizar as impressões sobre a experiência de mulheres negras na

sociedade  imperial  brasileira  por  intermédio  da  análise  do

livro/documento  Diário  de  uma  Vagem  ao  Brasil de  Maria  Graham,

sobretudo, em relação ao cuidar/cuidado;
2. Analisar  a  representação da mulher  negra  a  partir  da  documentação

histórica em destaque para, deste modo, identificar o olhar estrangeiro

sobre a população feminina afro-brasileira no contexto em que se insere;
3. Caracterizar o contexto histórico que remonta a permanência de Maria

Graham  no  Brasil  averiguando  suas  impressões  sobre  a  condição

feminina negra.

3. Plano de Trabalho 

Para o planejamento do trabalho, foram distribuídas tarefas a partir de

um cronograma mensal, para atingir os objetivos da pesquisa abordada. De

todo modo, as atividades de pesquisa compreendem quatro eixos, a saber: 

1. Mapeamento  e  análise  da  documentação  composta  pela  edição

brasileira do livro Diário de uma Viagem ao Brasil, escrito por Maria

Graham, a partir das categorias de análise mulheres negras, cuidar e

cuidado;
2. Contextualização dos achados em relação à historiografia existente

sobre Brasil Império;
3. Redação do relatório final de pesquisa, pautado na produção do texto

científico a partir das normas preconizadas pela UNISA, bem como

encaminhamento de artigo.
4.  Apresentação dos resultados em evento  de natureza científica  e

encaminhamento de artigo para publicação.



3.1 Cronograma
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Levantamento
da bibliografia

geral e
específica

x x X X X X X X X X

Fichamento das
referências x x X X X X X X X

Seleção de 
textos e 
imagens nas 
fontes primárias

x X X X X X X

Análise das
fontes primárias X X X X X X

Participação em
eventos

científicos
X X

Escrita de artigo X X X

Apresentação
do Projeto

GP/CISGES
X X

Entrega de
relatórios

(parcial e final)
X X



4. Material e Método

O desenvolvimento da pesquisa será realizada a partir  da análise do

material documental composto pelo livro/documento Diário de uma Viagem ao

Brasil, de Maria Graham. Uma obra que à época foi de grande reconhecimento

e, continua com sua valia hodiernamente.

Através de seus textos é possível conglutinar as minúncias do contexto

da época para analisar o cenário histórico, porém com a ciência de que há a

mentalidade de alguém de fora do Brasil, ou seja, leva consigo a carga cultural

do seu povo, avaliando o Brasil com o ponto de vista britânico, logo, europeu.

Sendo assim, indaga-se de que é uma obra feita para seus conterraneos, com

a escrita, preocupações e inderessada aos europeus.

 A obra de Graham traz consigo muitas paisagens, e estes diversos tipos

de informações e paisagens se organizam e formam esferas, até as históricas,

no sentido de estudar a sociedade brasileira, os cidadãos e seus costumes;

palpaveis à análise afim de perscrutar sobre o que é crível. 

Como método de pesquisa, utilizaremos a pesquisa documental, ou seja,

uma técnica  de pesquisa  frequente  nas ciências  humanas e sociais.  É  um

método indispensável à base da investigação qualitativa em documentos, afim

de desvelar a criticidade da fonte para a obtenção dos dados e informações

para o desenvolvimento do trabalho, partindo do objeto específico da pesquisa.

Partindo desse pressuposto, a fonte documental a ser utilizada para a

pesquisa será o diário, uma fonte de escrita epístolar que, de modo geral, é



uma  prática  de  escrita  que  serve  para  colocar  em  contato  o  remetente  e

destinatário, porém, sendo um gênero textual próprio, o diário, comumente, tem

como caractrística ter o seu próprio autor como destinatário, o que possibilita

um lastro  maior  em ralação à  analise  da visão do mesmo,  neste caso,  da

mesma, Maria Graham.

5. Forma de Análise e Resultado

A História é essencialmente um campo científico em constante mudança,

vale  dizer,  não  tem  uma  dimensão  absoluta.  Partindo  dessa  premissa,  a

proposta do estudo ora apresentado visa tratar a questão da mulher enquanto

ser social ativo e atuante para a historiografia, que passou a ser evidenciada no

campo do estudo com a terceira geração da Escola dos Annales e que, mesmo

com  excasses  de  informações,  principalmente  por  causa  das  fontes  e

documentos oficiais positivistas, foi possível a construção de uma análise da

história  das  mulheres  através  dos  documentos  com  escrita  epístolar  como

diários,  cartas,  fotos  e  afins  ricos  em dados  e  de  suma importância  como

instrumentos  que  insejavam  esse  apinhado  para  tal  feito  dessa  linha  de

pensamento histórico.  Portanto,  houve o  reconhecimento  da importância da

mulher no desenvolvimento e no devir  da História,  além de deferência para

com a necessidade de tornar um objeto de estudo.

A  forma  de  análise  dos  resultados  consiste  na  interpretação  dos

documentos  a  serem  estudados  na  pesquisa  em  consonância  com  o



levantamento  bibliográfico  referente  ao  tema  como  definido  por  teorias  e

metodologias que caracterizam o campo interdisciplinar.

6. Referências

NASCIMENTO,  Marcilene.  A história  das  mulheres  e  as  representações  do
feminino na história. Rev. Estud. Fem. vol.17 no.3 Florianópolis, 2009.

CAMPOS, Maria. Relatos de viagem e a obra multifacetada de Maria Graham
no Brasil. Sitientibus, Feira de Santana, n. 41, p.99-114, jul./dez. 2009.

BURKE, Peter (org).  A escrita da História:  novas perspectivas.  São Paulo:
Unesp, 1992.

RAGO,  Margareth. As  mulheres  na  historiografia  brasileira. In:  SILVA,  Zélia

Lopes da (org.). Cultura histórica em debate. São Paulo: UNESP, 1995.

COSTA, Emilia Viotti  da. Da Senzala à Colônia. 7. ed. São Paulo: Edunesp,

1999. 

DEIAB, Rafaela. A Memória Afetiva da Escravidão. Revista História Biblioteca

Nacional. Dossiê Infância. n.4, p. 36-40, out. 2005. 

ERMAKOFF, George. O Negro na Fotografia Brasileira do Século XIX. Rio de

Janeiro: G.Ermakoff Casa Editorial, 2004. 

EXPILLY,  Charles.  Mulheres  e  Costumes  do  Brasil.  São  Paulo:  Editora

Nacional, 1977. 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. 35 ed. Rio de Janeiro; São Paulo:

Record, 1999. 

GRAHAM, Sandra. Proteção e Obediência: Criadas e seus patrões no Rio de

Janeiro (1860-1910). São Paulo: Companhia das Letras, 1992.



HOLANDA,  Sergio  Buarque  de.  Raízes  do  Brasil.  26  ed.  São  Paulo:

Companhia das letras, 1995. 

MALERBA, Jurandir. A corte no exílio: Civilização e poder no Brasil às vésperas

da independência (1808-1821). São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

MALUF,  Marina;  MOTT,  Maria  Lúcia  de  Barros.  Recônditos  do  Mundo

Feminino. In: SEVCENKO, N. (Org.) História da Vida Privada no Brasil.  São

Paulo: Companhia das Letras; 1998. p. 367-422. 

MELLO e SOUZA, Laura de. O Diabo e a Terra de Santa Cruz. São Paulo:

Companhia das Letras, 2000. 13 

ORTIZ,  Renato.  Cultura Brasileira  & Identidade Nacional.  5.  ed.  São Paulo:

Brasiliense, 1994. 

SANTOS, Gislene Aparecida dos. A Invenção do Ser Negro. Um percurso das

idéias que naturalizaram a inferioridade dos negros. São Paulo (SP), Rio de

Janeiro (RJ), Educ, Pallas, FAPESP, 2002. 

SHARP, Jim. A história vista de baixo In: BURKE, P. A Escrita da História: novas

perspectivas. São Paulo: Edunesp, 1992. 

SOUZA CAMPOS, Paulo Fernando. Los Negros y los Cuidados en las Familias

de Brasil: una visión histórica e iconográfica. Cultura de los Cuidados - Revista

de Enfermería y Humanidades, n. 24, p. 26-34, 2008. 

VAINFAS, Ronaldo. Os protagonistas anônimos da história: micro-história. Rio

de Janeiro: Campus, 2002. 

_____. Trópicos do Pecado. Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de

Janeiro: Campus, 1989.


	2 . OBJETIVOS
	2.1 Objetivo Geral
	2.2 Objetivos Específicos
	3. Plano de Trabalho
	3.1 Cronograma
	4. Material e Método
	5. Forma de Análise e Resultado
	6. Referências

