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“Nove décimos de mim já morreram, mas 

eu guardo o décimo restante guardado 

como uma arma.” 

 

Charles Bokowski 



 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo analisou o olhar europeu sobre mulheres negras no Brasil imperial 

a partir dos registros deixados no diário de Maria Graham (1785-1842), uma escritora, 

artista e viajante inglesa. A problemática se insere no contexto histórico brasileiro 

marcado pela transferência da Coroa Portuguesa (1808-1820) para o Brasil, 

movimento conturbado que reconfigura 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, uma obra de 

suma importância para a retratação do Brasil à época, servindo como fonte/material 

para diversos estudos. Trata-se um registro histórico considerado próprio da escrita 

epistolar, ou seja, aquela que coloca o remetente em contato com o destinatário que, 

no caso, permitiu remontar 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, se 

apropriando das perspectivas teórico metodológicas da Micro-História, ao reduzir a 

escala de observação dos acontecimentos, nesse caso, investigando vivências 

relatadas pela autora durante a viagem. Os resultados alcançados reiteram que as 

mulheres negras atuaram de modo significativo no âmbito do cuidar/cuidado no Brasil 

escravagista e que suas ações aplicavam o conceito moderno de saúde, ou seja, não 

como doença, mas como bem-estar físico, mental, social.  

Palavras-Chave: História da Saúde; História da Enfermagem Pré-Profissional; 

História das Mulheres. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

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 pretendeu colaborar para o debate e análise 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, 
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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 as formas 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. 
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2. SÉCULO XIX: A ERA DAS EXPEDIÇÕES ULTRAMARINAS 

 

O século XIX foi um período de descobertas e invenções, mas além disso foi 

um período de interações. Como expressa Mary Del Priore, essas interações eram 

feitas através das viagens. As navegações, aplicadas em maior escala a partir do 

século XV e como países pioneiros Portugal e Espanha, o desbravamento do mar 

assumiam diversos propósitos e interesses, sobretudo, no âmbito das relações e 

conhecimento sobre o outro, pois: 

 
Viajar não era só se deslocar no espaço. Era melhor observar e 
conhecer terras nunca antes percorridas. E fazê-lo com serenidade e 
atenção. Se, em épocas remotas, partia-se apenas para fugir dos 
inimigos ou da guerra, ao longo do tempo e da história as viagens se 
transformaram no caminho mais curto entre um indivíduo e outro. 
(PRIORE, 2008, p. 07) 
 

É importante citar que todo esse processo se deu por interesses comerciais. A 

procura de especiarias e novas terras para adquirir metais preciosos consistem no 

prelúdio, como um objetivo único, pontualmente, até o século XVII. Passada essa 

fase, consequentemente, com a adoção de um novo escopo político em escala 

mundial, as relações entre nações se tornaram necessárias. No Brasil, essa visão se 

fez presente no período joanino, no qual D. João procurou fazer uma estruturação no 

país, após a Coroa Portuguesa ser obrigada a transferir sua sede para a colônia e 

com isso, em 1808, abriu os portos para as nações aliadas, em especial, a Inglaterra 

que auxiliou todo o movimento da metrópole para a colônia. 

Pesquisadores discorrem sobre o acontecimento e ao tratar a chegada da 

família real ao Brasil afiram “e foi por lá mesmo, em 28 de janeiro, sem a presença de 

seus mais destacados ministros e conselheiros, que d. João assinou a primeira 

medida régia na nova sede do Império lusitano: a carta de abertura dos portos 

brasileiros às nações amigas.” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 173). Com essa 

abertura, as trocas se tornaram frequentes, tanto comerciais quanto culturais, 

intelectuais e afins, afinal, com esse movimento “o império lusitano atraíram para a 

cidade legiões de negociantes, aventureiros, artistas.” (MALERBA, 2000, p. 226). 

A pluralidade de câmbios da época foi forte e passaram diversos viajantes pelo 

Brasil. Diversas questões estavam em jogo, pois naquele momento o comércio 

deveria ser estruturado na colônia, para a consolidação da mesma enquanto sede do 
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governo lusitano. E mesmo com as complicações e acontecimentos inusitados dentro 

do território como resistências e sublevações, “por um edito de 16 de dezembro de 

1815 o Brasil foi elevado à dignidade de reino e as fórmulas e títulos modificados de 

modo a ficar em pé de igualdade com Portugal” (GRAHAM, 1990, p. 81). Com isso, 

se eleva a importância do território que adentra no âmbito mundial enquanto uma 

nação. 

Partindo desse pressuposto, houve uma certa movimentação em torno da 

criação de estratégias de documentação no sentido de uma divulgação sobre o Brasil 

para o conhecimento do público estrangeiro, especialmente o europeu. Além de 

reiniciar a vinda de estrangeiros oriundos das mais diversas regiões do mundo e com 

os mais diversos interesses no país, a nova condição do Brasil no mundo atraía 

interesses diversificados, não somente econômico, mas também cultural (PRIORI, 

2008; MALERBA, 2000). 

Nesse contexto, a historiografia é regada de relatos de chegadas de pessoas 

que vinham para ficar ou apenas de passagens. Os autores sugerem que se tratava 

de trocas de informações, experiências e apropriações próprias de um século envolto 

em grandes viagens e interações que deram início a uma cultura de relatos de viagem, 

um importante meio de representação do outro e de países longínquos. 

Por meio desses interessantes e bem detalhados livros, que expressavam 

impressões pessoais sobre a experiência das viagens de cada autor, as pessoas 

comuns podiam formar construções imagéticas que muitas vezes formavam – ou até 

mesmo deformavam - pessoas e países, cujo leitor só conheceria através de suas 

leituras e muitos, através da interpretação de algum homem ou mulher letrado, que 

lhes contavam sobre o que lia. Portanto, esse período de viagens fomentou a 

movimentação da informação. Esses escritos se tornaram tão viáveis como referência 

de um país que foram usados até mesmo sob encomenda do governo brasileiro com 

a finalidade de atrair imigrantes europeus, conforme afirma Miriam Moreira Leite 

(1997). 

Deve-se lembrar, do mesmo modo, que se trata de viagens longas e pessoas 

diferentes, que transitam com seus olhares estrangeiros e curiosos, alguns com a 

certeza da superioridade em detrimento da sociedade observada. Visões de mundo e 

significações distintas, porém, prontos para tentar entender a cultura ou associa-las 

às suas representações subjetivas, trazendo consigo contribuições de mundo, 

vivência, experiência e entendimento para agir sobre as realidades alheias, como foi 
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com o caso dos ingleses enviados ao Brasil. Com a missão de intervir na sociedade, 

para além de suas missões pontuais de coletas de espécimes naturais e outros 

estudos sobre a fauna e a flora, trouxeram seus pontos de vista, argumentações e 

perspectivas de mundo que foram exercidas no seio das cidades, diretamente no 

cotidiano, junto com os ingleses residentes no Brasil quanto os brasileiros, afinal, isso 

que se pode entender por interações humanas derivadas dessas viagens e contatos 

com o que é o novo e, mesmo que em processos e momentos diferentes, a ideia de 

Todorov se torna presente, pois em pleno século XIX, por exemplo, há a "descoberta 

dos outros" (2006). 

 

 

2.1 Os Ingleses Chegam. Maria Graham a Bordo 

 

Em meio a disputas, como de praxe, as grandes nações estavam em busca da 

hegemonia e expansão de seus poderes e domínio em escala mundial. Nesse 

momento, o século XIX, as grandes nações europeias ampliavam esse processo. 

Nesse contexto, há um Império francês, governado por Napoleão Bonaparte, que tinha 

como escopo os mesmos objetivos citados: a dominação continental, num primeiro 

momento e em seguida, a dominação global. Tal política expansionista era ferozmente 

e de forma eficaz combatida pela Inglaterra. 

A França, usufruindo de seu enorme lastro militar e influência para com os 

outros países europeus, enfrentou a Inglaterra, bloqueou o comércio da mesma com 

o continente como forma de sufocar sua economia e relações comerciais, isolando-a. 

Entretanto, para que o bloqueio continental tivesse êxito, seria necessário que todos 

os países aderissem à ideia e ao fechamento de seus respectivos portos. Destarte, o 

Império francês pressionou Portugal – detentor de geografia e porto estratégicos – 

para que aceitasse os termos, caso não o fizesse, sofreriam uma invasão e tomada 

de seu território (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

A coroa portuguesa, dividida entre o resultado de ambas as decisões, isto é, 

aceitar os termos de França e assumir a Inglaterra como inimiga, afinal, havia a crença 

de que a mesma poderia sair vitoriosa dessa situação, ou continuar aliada e sofrer 

uma invasão do Império francês. Em razão desse impasse a coroa portuguesa tentou 
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alongar seu prazo, porém não houve sucesso. Com um reino decadente, Portugal não 

teria forças ou recursos o suficiente para enfrentar o exército de Napoleão e seu 

poderio militar. 

Em vista desses acontecimentos a Inglaterra, que dispunha de um enorme 

poder naval, retaliou os portos das nações coniventes ao bloqueio, além de oferecer 

auxílio a Coroa portuguesa em troca de acordos convencionados mais tarde. Como o 

Império possuía colônias e sua riqueza provinha das mesmas, principalmente do 

Brasil, o rei, D. João, decidiu transferir a comitiva portuguesa para as terras da colônia 

brasileira sob proteção da marinha inglesa e, assim, escapando do confronto direto 

com a França. Esse episódio conhecido como a chegada da Família Real no Brasil, 

no qual, Metrópole e Colônia passam a se sincretizar. 

Com o auxílio, a Inglaterra angariou benefícios para com o comércio no Brasil, 

afinal “o contexto não poderia ser mais propício a ela, uma vez que o comércio 

brasileiro se abria, precisamente quando a maioria dos mercados tradicionais se 

fechava, para a Grã-Bretanha, após o Bloqueio Continental decretado por Napoleão 

em novembro de 1806.” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 174). Sendo assim, foi 

nesse sentido em que seus benefícios ficaram cada vez mais evidentes a ponto de 

ser algo prejudicial ou até mesmo banal para o povo brasileiro. 

 
Tal fato levou os comerciantes ingleses a exportarem quantidades 
enormes de mercadorias para o Brasil, muito acima da capacidade de 
absorção do mercado local. E assim chegaram gêneros de boa 
qualidade, mas não muito coerentes com os hábitos brasileiros de 
consumo, e outros, ainda, absolutamente impróprios. São famosas as 
referências à entrada de patins de gelo, espartilhos de barbatana de 
tubarão para senhoras, bacias de cobre para aquecimento de camas, 
grossos cobertores de lã, instrumentos de matemática. Chegaram, 
também, carteiras e porta-notas, numa terra onde inexistia papel 
moeda e onde os homens que dispunham de bens nem sequer 
carregavam dinheiro, deixando-os aos cuidados de escravos 
(SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 174). 
 

Portanto, as facilidades para o mercado inglês eram demasiadas e 

discrepantes para com o próprio cotidiano brasileiro. No entanto, mesmo com essa 

demanda, ou melhor, entrega descomedida, o comércio inglês se consolidou no país, 

“intensificando-se ainda mais depois da assinatura do Tratado de Comércio e 

Navegação, em fevereiro de 1810, que reduziu os tributos sobre produtos ingleses 

trazidos para cá, tornando-os mais competitivos que os dos demais países” 

(SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 174), sendo uma competição até mesmo para o 
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comércio português, tais foram os benefícios concedidos; inclusive, eram cobrados 

impostos maiores sobre os produtos lusitanos do que aos ingleses, postergando,  

também, a ideia de “reciprocidade” entre as coroas, pois era considerado o justo pelo 

auxílio inglês para a fuga e, então, prosperidade da Metrópole portuguesa. 

Entretanto, o país escolhido como “sede” da coroa portuguesa continuará 

sendo apenas uma colônia, apenas uma extensão da Metrópole, portanto, langorosa, 

sem autonomia ou poder sobre seus próprios caminhos. Doravante, nessa 

encruzilhada que se encontra o interesse e, com decorrer do tempo, fomentação e 

apoio no início e desdobramentos do processo de independência do Brasil. Por isso, 

a Inglaterra tomou lados e passou a apoiar a colônia veemente no que tange essas 

diversas questões. Esse apoio era exclusivamente embasado em um viés econômico, 

para a venda de seus produtos e, posteriormente, o controle de blocos comerciais 

pelo continente. Inclusive, FAUSTO (2007, p. 122) explana que as vantagens 

oferecidas à Inglaterra seriam um modo de postergar a própria independência 

brasileira, que passaria da situação de colônia, ou seja, monopolizada por Portugal, 

para dependente diretamente da Inglaterra. 

E, é justamente nesse contexto, de processos conturbados e 

desentendimentos cada vez mais acirrados entre Portugal e Brasil, que o navio de 

guerra inglês Doris, no qual Maria Graham e sua tripulação faziam parte, sai do porto 

de Londres para o Brasil. Empossados do posto de defensores da independência 

brasileira, a tripulação, a comando o capitão da Marinha Real Inglesa Thomas 

Graham, desembarca em terras tupiniquins. Antes disso, vindos de um longo percurso 

desde a Inglaterra, os tripulantes, em especial Maria Graham, exploraram algumas 

ilhas e a própria paisagem marinha antes de embarcarem em uma viagem rumo à 

América do Sul, passando por alguns territórios portugueses e desvendando os 

mares. 

A viagem levou um tempo, o destino não tão perto e em meio a um mar 

suscetível a qualquer acontecimento natural como, por exemplo, tempestades, 

acabam por fazer com que a tripulação ficasse com um sentimento de receio e ao 

mesmo tempo a ação de expectar ainda mais fortes. Maria Graham escreveu um dia 

antes de chegarem ao Brasil, “[...] mas aqui no oceano, sem nada para interceptar 

suas cadeias, o horror é acrescido e os anjos devem ficar mais ou menos como os 

homens, sem poder concentrar suas ideias durante sua duração” (GRAHAM, 1990, p. 

125). Entretanto, no dia 21 de setembro, avistaram a costa do Brasil, e “ancorados a 
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cerca de oito milhas de Olinda, capital de Pernambuco, com quinze braços de fundo” 

(GRAHAM, M. 1990, p. 125) encontraram uma atmosfera nova e de enfrentamentos, 

afinal: 

 
Além da disposição para a revolução, que estávamos prevenidos 
existir há muito em toda parte no Brasil, havia também rivalidade entre 
portugueses e brasileiros, situação que os últimos acontecimentos 
haviam agravado em não pequeno grau. A 29 de agosto cerca de 600 
homens de milícia e outras forças nativas haviam tomado posse da 
vila de Goiana, um dos principais lugares da capitania, e tomado à 
força a Câmara Municipal, onde haviam proclamado o fim do governo 
de Luís do Rêgo (GRAHAM, 1990, p. 126). 
 

Desvelando uma situação de caos na capitania, que se espalhava entre o povo, 

a narrativa mostrava os processos decorrentes de um pensamento de mudança, 

entretanto, segundo a viajante “[...] tudo, em resumo, está em alarma e incerteza.” 

(GRAHAM, 1990, p. 127), pois os enfrentamentos eram constantes do governo contra 

o povo e as milícias. A partir daí, tem-se uma grande narração dos fatos e uma certa 

desordem observada pela autora, deste modo, a mesma escreve sobre o primeiro 

contato que tiveram, depois de algum tempo aportados esperando pelo 

reconhecimento de suas missões. Acerca disso, escreveu: 

 
Cerca de três horas um grande barco, com dois oficiais patriotas, 
aproximou-se, para certificar-se de que éramos realmente ingleses, e 
se tínhamos vindo, como se dizia, para ajudar os realistas, ou se 
ajudaríamos a eles. Os homens, debaixo da influência de fortes 
sentimentos, são tão capazes de duvidar da perfeita indiferença da 
parte dos outros, que eu duvido muito tenham eles criado na estrita 
neutralidade que professamos. (GRAHAM, 1990, p. 128). 
 

Contudo, a escritora que dispõe de uma grande variedade de informações 

sobre o local, desde sua história, que perpassa os campos da geografia e alguns 

olhares românticos sobre o mesmo, até algumas de suas características físicas, fica 

maravilhada ao pousar sob o solo brasileiro, mais especificamente, na capitania de 

Pernambuco e escreve suas impressões inicias da seguinte maneira: 

 

Tudo isso sabia eu antes de desembarcar e pensava estar bem 
preparada para ver Pernambuco. Mas não há preparação que evite o 
encantamento de que é tomado ao entrar neste porto extraordinário. 
Do navio, ancorado a três milhas da cidade, vemos os navios 
ancorados além do recife contra o qual o mar se quebra continuamente 
; mas até penetrar dentro deste recife, não tinha a menor idéia da 
natureza do fundeadouro. (GRAHAM, 1990, p. 129). 
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Nesse primeiro momento, a escritora discorre em profusão sobre suas 

impressões e sobre o lugar em si. A riqueza de detalhes, é assim que Graham 

escrevia, permite análises múltiplas e interdisciplinares. Partindo desse pressuposto, 

é importante expor quem foi essa personagem. Maria Graham 1  foi uma viajante, 

escritora, desenhista e governanta. Nasceu em 19 de junho de 1785, em Papcastle e 

faleceu em 1842, em Londres. Filha de George Dundas, um grande explorador, desde 

cedo viajou pelo mundo, criando um grande interesse para com a ação. Estudou 

pintura com William Alfred Delamotte (1775 – 1863) e, no geral, teve uma educação 

bem apurada. Residiu na Itália, em 1819, escreveu sobre o pintor Nicolas Poussin 

(1594 – 1665) e sua estadia na Índia resultou o seu primeiro livro de viagens. 

Em 1821, a caminho do Chile, em navio comandado por seu marido, o capitão 

Graham, exerceu a função de professora de literatura de um grupo da guarda-marinha 

que fazia uma viagem de aprendizagem e instruções no navio-escola britânico, que 

passa por Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Viajou para o Brasil três vezes. Após 

a morte do marido, em 1822, viúva, ficou sob os cuidados de Lord Cochrane, um 

amigo da família. Regressou e residiu alguns meses no Rio de Janeiro, onde 

permaneceu até 1823. Regressou à Inglaterra nesse ano e continuou seus estudos 

com Joshua Reynolds (1723 - 1792), fundador da Royal Academy.   

De volta ao Rio de Janeiro, ainda em 1823, foi preceptora da princesa dona 

Maria da Glória (1819 - 1853), filha do imperador dom Pedro I (1798 - 1834). No ano 

seguinte realizou um panorama da cidade do Rio de Janeiro e publica um diário com 

suas impressões sobre o Brasil, intitulado Journal of a Voyage to Brazil and Residence 

there During Years 1821, 1822, 1823 [Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada 

neste país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823] tendo sua primeira edição 

traduzida para o português em 1956, sendo reeditada em 1990 com ilustrações e 

aquarelas de sua autoria e do pintor Augustus Earle (1793 - ca. 1839). Nesse 

processo, retornou definitivamente à Inglaterra em 1825 e casa-se em 1827 com o 

pintor Augustus Wall Callcott (1779 – 1844). 

Maria Graham tratou e acompanhou de perto o tanto que pode os assuntos 

políticos e da vida social do Brasil. Em seu diário descreveu cidades, organização de 

                                                           
1 Informações biográficas de Maria Graham foram retiradas de verbetes da Enciclopédia Virtual do Itaú Cultural. 
Consultar: MARIA Graham. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 
2018. Disponível em:< http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa6024/mariagraham >. Acesso em: 02 maio 
2018. ISBN: 978-85-7979-060-7 
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ruas e saneamento, se é que se pode usar tal termo para o que viu e registrou, bem 

como a condição do negro enquanto escravizado, considerada desumana no olhar da 

viajante. A jovem inglesa relatou ainda a condição da mulher, os costumes, as 

celebrações, os hábitos alimentares, as vestimentas, o comércio, a educação, que 

aponta estar em um nível muito baixo devido ao isolamento da colônia e falta de 

interesse do povo, entre outros diversos aspectos da sociedade brasileira no contexto 

em que o Brasil era a Metrópole. Maria Graham se tornou renomada na Europa e teve 

seus escritos circulados e com fama consolidada. 

Sua obra é de suma importância e pode ser utilizada para o estudo do Brasil 

em diferentes abordagens. Maria Graham presenciou a independência de perto e 

lutou, mesmo sendo uma mulher, em pleno século XIX, por aquilo que acreditava ser 

o certo. Adentrou locais reservados ao masculino, foi ouvida por muitos, inclusive pelo 

próprio Imperador do Brasil. Expos seus pensamentos, que se tornaram cânone. Sua 

trajetória mostra, assim, certa força e perseverança que detinha em seu cerne, algo 

que ultrapassava alguns moldes da época e mostrava que era possível fazer, 

deixando claro que ela contribui para a formação da construção imagética, através de 

seus relatos e impressões, dos locais que visitou. Observou as diversas esferas e 

escreveu sobre as mesmas denunciando males e relatando características singulares, 

ainda que descritas pelo olhar estrangeiro. Destarte, a característica de seu renome 

se dá por esse fator, qual seja, a especificidade exposta em seus textos. 

 

 

2.2 Historiografia das Mulheres Viajantes. O Brasil como destino 

 

A historiografia que embasa o estudo permite aos historiadores/pesquisadores 

identificar o debate no âmbito das pesquisas sobre o tema. Levando em consideração 

o exposto, esse texto não foi feito de forma diferente. Para tratar da viajante 

estrangeira foi realizado um levantamento de uma historiografia que estuda as 

mulheres viajantes, em especial, as que passaram no Brasil nos séculos XVIII e XIX. 

O livro Mulheres Viajantes no Brasil (1764- 1820) organizado e apresentado por 

Jean Marcel Carvalho França (2008) versa sobre a perspectiva apresentada, 

divulgando as narrativas de viagem e impressões do Brasil legadas por três viajantes 

estrangeiras e pioneiras nesse quesito, sendo duas delas inglesas e uma francesa, 

quais sejam: Jemina Kindersley, Elizabeth Macquarie e Rose Freycinet, as quais 
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viajaram desde a segunda metade do século XVIII e o começo do XIX. Inclusive Maria 

Graham aparece nesse estudo, mesmo que apenas como afirmação das diferentes 

disponibilidades de escrever sobre o país experimentadas pelas outras viajantes 

citadas, pois: 

 

No que diz respeito à renomada Maria Graham, sua narrativa, com 
detalhadas impressões da Bahia, do Rio de Janeiro e de outras partes 
do Brasil, para além de incidir especialmente sobre um período em 
que a presença de estrangeiros se tornara corriqueira no país (1821-
1825), é fruto de uma longa permanência aqui e de um íntimo contato 
com os brasileiros, experiência muitíssimo diferente da vivida pelas 
suas antecessoras. (FRANÇA, 2008, p. 15). 
 
 

Assim, desvelando o que foi feito durante a viagem das mesmas e como 

escreviam suas impressões o autor apresenta as três viajantes. O texto ressalta como 

essas mulheres relatavam suas visões detalhadas acerca dos lugares onde se 

encontravam, umas com o intuito de alcançar um certo público, com um certo gosto e 

interesse na “descrição detalhada e autêntica” (FRANÇA, 2008 p. 16), sendo sucintas 

e objetivas quanto as impressões, algo de suma importância para a época e para o 

tipo de escrita exercida tanto por homens quanto por mulheres, outras, endereçavam 

suas cartas ou escritos como diários a personalidades distintas, parentes e afins. 

Justamente nesses casos que as impressões, sentimentos e especificidades se 

encontravam com maior intensidade, desvelando um jaez pessoal. 

Para além dessa publicação, existem estudos que tratam do assunto. Miriam 

Lifchitz Moreira Leite (2000) retrata esse mote e tem como objetivo explanar acerca 

da viagem de algumas viajantes, de como se deu a passagem das mesmas no Brasil, 

seus papeis nos diferentes períodos e um estudo dos seus testemunhos, observando 

a escrita epistolar com um olhar mais crítico, muitas vezes percebendo as entrelinhas 

para extrair as verdadeiras mensagens que algumas escritoras não deixavam 

explicitas por todo um contexto em que estavam inseridas. A autora expõe a narrativa 

dos relatos no sentido de desvelar os significados acerca do que tratam, revelar os 

cernes, diferenças e semelhanças entre as escritoras. 

 
Agora, a focalização transferiu-se para as autoras, como tais, 
procurando verificar seu papel, no momento em que vieram para o 
Brasil, bem como para as diferenças e semelhanças entre elas, os 
distanciamentos e descontinuidades de significado que apresentam 
em seus testemunhos. O estudo que vem sendo feito sobre a minúcia, 
na História da Arte, veio acrescentar um ponto importante à percepção 
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e à observação, ao relacionar a minúcia aos diferentes dados, 
transformando-a num sintoma visual produtivo. (LEITE, 2000, p. 132). 
 

 

Abrangendo o estudo de diversas escritoras e no campo da História, aborda 

escritoras como Maria Graham e outras que foram atuantes e marcantes no século 

XX. Essa historiografia apresenta trabalhos amplos, mas no que tange a quantidade 

de obras dispostas, pode ser que haja certa insuficiência de estudos sobre essa 

vertente e perspectiva. Entretanto, as poucas obras são amplas e apresentam 

informações cabais para análise do fenômeno das viagens, do quesito da 

introspectividade, do olhar pessoal dos escritores, da maneira que apresentam suas 

impressões sobre o novo território que estão explorando e também como mapeiam os 

locais de forma que possam informar, geralmente, seus conterrâneos em suas terras 

natais. 

Esses traslados internacionais foram de suma importância para o 

compartilhamento de informações entre diferentes povos. Mary Del Priore discorre 

sobre o tema quando trata os viajantes que “[...] desembarcavam no Brasil entre os 

séculos XVI e XIX pouco têm a ver com os turistas apressados e impacientes em que 

nos transformamos.” (PRIORE, 2008, p. 7), explorando as necessidades desses 

viajantes que se dispunham a viajar, a conhecer o novo e como visto não somente 

homens. 

Muitas mulheres escreveram relatos sobre suas viagens, muitas delas como 

acompanhantes de seus maridos em missões ou questões, que deveriam servir em 

outro país a mando dos respectivos soberanos de suas terras natais – mas percorriam 

pela sociedade sem depender de tais adjetivos - porém, houve as mulheres que 

escreveram por si só, algumas usaram os lucros com os livros sobre viagens para 

financiar mais viagens, assim, conseguir reunir e escrever mais relatos sobre suas 

impressões e detalhes dos locais para um público que, geralmente conterrâneos e 

pessoas que só conhecem a realidade de seus próprios países, consumiam a leitura 

sobre as terras distantes e sobre o outro (FRANÇA, 2008). 

Quando se trata da escrita feita pela mulher, há toda uma característica que 

alguns autores acreditam ser iguais em praticamente todas as escritoras viajantes, 

isto é, uma escrita “com fina sensibilidade” (PRIORE, 2008, p. 8). No caso, trata-se de 

um olhar feminino, aquele que é derivado de uma capacidade de observação, que 

excede diferentes circunstâncias singulares e situações pessoais e políticas que 



24 

 

 

enfrentaram (LEITE, 2000, p. 132), pois estavam em contado maior com a beleza e 

com os sentimentos provocados com aqueles novos mundos, lugares diferentes e 

exóticos que os homens muitas vezes não se davam conta. Vale ressaltar que várias  

viagens consagradas ao Brasil são obra de mulheres de perfis bastante diversos 

individualizados. 

Ao tratar das viajantes, a historiografia também cita que à época, no Brasil, 

como colônia, “os portugueses realmente nunca se empenharam muito em produzir 

informações sobre sua vasta colônia nos trópicos” (FRANCA, 2008, p. 12) mostrando 

que o Brasil não possuiria uma 'interpretação internacional', ou seja, outras nações 

não conheceriam a fundo as características, o povo, o costume, entre vários outros 

aspectos que formam a sociedade brasileira. Assim, se torna visível a importância 

desses textos, as impressões e os relatos tinham como escopo a informação, de certa 

forma, a divulgação do país. E mesmo que as terras tupiniquins tenham sido tratadas 

por um grupo exímio, esses registros foram importantes para descrever a terra e suas 

essências, das quais muitas abordagens somente são acessadas por intermédio das 

narrativas de viagens. 

Por mais que as mulheres tenham escrito sobre essas perspectivas, os estudos 

acerca de seus relatos são recentes. O olhar para essas viajantes e como retratavam 

está inserido nas relações da valorização hodierna das mulheres, pois há relatos que 

naquela época “[...] no domínio do impresso, a mulher é uma amazona, sedutora e 

temível, ou uma infeliz náufraga em terras hostis”, ou seja, não dominavam o mercado 

e tampouco eram as que mais dispunham de êxitos mas, sem dúvida se consolidaram 

na área, mesmo sem o poder de conquistar uma hegemonia na instancia das viagens 

como, basicamente, em todo o resto das ações nesse lugar, dominado por homens. 

Maria Graham, com qualidades descritas como intelectual, preocupada com o lugar 

das mulheres na sociedade e uma observadora atenta às mudanças do seu tempo, 

se destaca nesse sentido. 

Todas as esferas dos escritos das viajantes, que cruzam outros escritos e 

objetos, poderiam talvez levar a considerações sobre a viagem de estudos em sentido 

mais amplo, um tipo de viagem de formação que teve vida longa na Europa entre as 

elites e a jovem burguesia, mas que diz respeito também a outros tipos de 

profissionais, se adequando a uma nova realidade, em um local totalmente 

desabituado para com elas, colocando em ação, inclusive, os sentimentos que, em 

seus países, não seriam explorados por não haver gatilhos que o despertem, como o 
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caso do compadecimento para com os negros escravizados, com as pessoas em 

extrema pobreza, que perpassa o diário desse mulher inglesa que se aventurou pelos 

mares. 

Sendo assim, essas viagens servem como ferramentas para a educação 

essencial e adaptação de seu caráter e de seu espírito além de contribuir para a 

formação do indivíduo. Repousando sobre o conhecimento do passado, elas 

trabalham suas críticas e exigem atenção ao presente. A educação, aliás, está no 

centro — como objeto ou como construção do sujeito — de numerosos destes escritos 

e nomeadamente dos escritos sobre o Brasil. Pela escrita e pelo exercício da viagem 

com suas provações e suas alegrias, a mulher se torna visível no espaço público como 

um ser ativo e atuante e se impõe, de certa forma, também como sujeito. Entretanto, 

como uma forma de análise acerca desse tema, não se pode tratar o acontecimento 

da viagem ou a fonte desenvolvida com uma perspectiva maniqueísta, no qual os 

aspectos de tudo são duais, opostos e incompatíveis. Nesse sentido a historiadora 

Isabela Candeloro Campoi (2013) avançou na investigação acerca do olhar da 

viajante Maria Graham em seu texto As mulheres brasileiras da elite urbana 

oitocentista através do diário de Maria Graham, no qual disserta sobre os significados 

e valores intrínsecos trazidos com a viajante e que exercem um enorme peso nas 

observações registradas sobre o novo e o outro. 

A autora considera ser importante ressaltar que, mesmo com todos os aspectos 

de cunho progressista e qualificativo citados na pesquisa sobre Maria Graham “[ela] 

era uma voz do imperialismo britânico” (CAMPOI, 2013, p. 02) pois, como aludido, 

trata-se de um olhar estrangeiro, deste modo, “inevitavelmente a narrativa de Graham 

está permeada do recurso comparativo, seja aproximando ou divergindo da realidade 

encontrada.” (CAMPOI, 2013, p.06). 
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3. O DIÁRIO DE UMA VIAGEM AO BRASIL: O OLHAR TRANSCRITO DE UMA 
ESTRANGEIRA 

 

Como analisado no capítulo anterior, as viagens no século XIX foram intensas 

e de suma importância para o contexto. As trocas de informação entre os ‘civilizados’ 

sobre as culturas eram assaz valorizadas e com isso a escrita epistolar se tornou 

deveras comum, pois a mesma abria a possibilidade de divulgação dos países que 

recebiam esses viajantes. Partindo desse pressuposto, a escrita epistolar é aquela 

que coloca em contato o remetente ao destinatário em forma de correspondência ou 

diários, como por exemplo a principal fonte dessa pesquisa. Maria Graham, também 

viajante e escritora assídua sobre suas viagens, não ficou longe desse arquétipo da 

época e fez um constante uso desse tipo de escrita, principalmente na estrutura de 

diário (CAMPOI, 2013; FRANÇA, 2008). 

Primeiramente, um diário é um caderno - ou semelhante - normalmente pessoal 

e usado para escrever os acontecimentos de cada dia. Os usados no século em 

questão e no contexto das viagens para conhecimento, análise e divulgação - no qual 

as pessoas conterrâneas dos viajantes esperavam por relatos detalhados e 

abordando as estruturas intrínsecas - possuíam essa estrutura: anotações de 

acontecimentos diários, em especial, as impressões acerca dos locais visitados, do 

povo, da cultura, enfim, da vida cotidiana daquele país novo aos olhares dos 

estrangeiros, atendendo, assim, ao gosto do público consumidor dos grandes livros 

de viagem. Trata-se de uma escrita de si e da História (FRANÇA, 2008; GOMES, 200). 

Maria Graham fez proveito desse tipo de escrita e do modelo citado para 

escrever suas obras. As únicas vezes que deixou de escrever foram quando se sentia 

impossibilitada por questões de saúde ou por estar confinada ao espaço da fragata 

Dóris como, por exemplo, na passagem de 16 de novembro de 1821 na qual Graham 

escreve "vários de nossos moços e eu própria, começamos a sentir as más 

conseqüências de expormo-nos demais ao sol e à chuva. Ontem eu me estava 

sentindo tão mal que tive de pôr um cáustico por causa da tosse e da dor de lado." 

(1990, p. 188). Os relatos sobre enfermidades e questões específicas da saúde – sua 

e dos outros - eram esporádicos, fugiam à regra de seu costume e prática de escrita, 

pois em seus relatos a questão da saúde aparece de modo subliminar. 

O diário transformado em livro e republicado pela Brasiliana se divide em 

partes. O foco da pesquisa é, essencialmente, a primeira parte do diário na qual, em 
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1821, Graham começa a relatar o percurso da viagem às terras brasileiras ou em suas 

palavras: "Cerca de seis horas da tarde de 31 de julho, após haver saudado Sua 

Majestade o Rei Jorge IV, que no momento embarcava para Dublin no iate Royal 

George, partimos para a América do Sul, na Doris, fragata de 24 canhões." (GRAHAM, 

1990, p. 103) dando início a narrativa de sua jornada e experiência na chegada em 

"22 de setembro de 1821" em solo tupiniquim. (GRAHAM, 1990, p. 126). 

A autora busca englobar em seu diário os relatos do dia a dia nessa nova terra, 

salientando suas impressões acerca do novo e encarando as mais diversas esferas 

da sociedade brasileira, findando em um heterogêneo, porém detalhado, portfólio - 

por assim dizer - a respeito de sua viagem, que acabou por acompanhar o processo 

de independência brasileira e, isso, a escritora fez o possível para "tentar fixar o curso 

de um acontecimento tão importante como a emancipação de tamanho império do 

domínio da mãe-pátria." (GRAHAM, 1990, p. 21). 

O diário trata de assuntos variados, do íntimo da autora aos acontecimentos 

que marcaram a História do Brasil, do que achou pitoresco, ao que observou como 

exótico; do devastador ao encantador e assim em diante. A autora expressa suas 

opiniões e visões acerca de todas as instâncias que acha pertinente citar para o 

público leitor, todavia, cabe lembrar, "a viajante, diante do outro, se depara com 

evidencias de sua própria identidade, estabelecendo comparações, divergindo ou 

aproximando-se da realidade encontrada" (CAMPOI, 2013, p. 06). Assim sendo, com 

essa perspectiva de comparação, Graham expõe os seus pensamentos relativamente 

à estrutura, localização, clima, momento e afins do país, bem como sobre o povo, os 

nativos, os imigrantes, as relações sociais e políticas, valores, costumes e tudo mais 

que englobasse o cotidiano e a cultura brasileira. 

 
Além de escrever sobre seu círculo social, sobre as visitas e os bailes 
oferecidos pela elite carioca, Graham narrou sobre os usos e 
costumes da Corte, descreveu paisagens, visitas a usinas de açúcar, 
mercados de escravos, aldeias indígenas e sua estadia em casa de 
gente simples. Além de relatar, desenhou e pintou paisagens. Por 
outro lado, juntamente com relatos pitorescos, Maria Graham recheou 
seu livro com documentos. (CAMPOI, 2013, p. 2). 
 
 

Graham relatou acontecimentos imprescindíveis da História e até mesmo a 

formação da identidade do povo brasileiro a partir do século XIX, a chegada da família 
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real portuguesa ao Brasil, acompanhou os processos históricos e políticos do país 

como, por exemplo, o processo de independência: 

 
O dia de hoje, espera-se que seja decisivo no destino do Brasil. É 
preciso, porém, começar pela chegada de uma mensagem das Cortes 
de Lisboa ao Príncipe, intimando-o de que aprouve às ditas Cortes que 
ele partisse imediatamente para a Europa a fim de iniciar e 
empreender uma viagem incógnito pela Espanha, França e Inglaterra. 
Esta mensagem despertou a mais viva indignação, não somente no 
ânimo de Sua Alteza Real, mas no dos brasileiros de ponta a ponta do 
reino. (GRAHAM, 1998, p. 213). 
 

 

Seguido do corolário desse momento histórico e importante parte do processo 

de independência do país, Maria Graham permite observar como as questões políticas 

faziam parte do seu cotidiano. O fato de ter detalhado e constantemente associado o 

tema em seu diário permite considerar que ela não estava alheia os acontecimentos 

que envolviam as relações internacionais, os movimentos administrativos, como 

revela a seguinte passagem: 

 
Houve ontem uma reunião da Câmara do Rio e, após uma curta 
deliberação, os seus membros foram em procissão, acompanhados 
de grande concurso de povo, ao Príncipe, com uma enérgica petição 
contra sua saída deste país e uma viva súplica para que ele ficasse no 
meio de seu fiel povo. S. A. R. recebeu-os gentilmente e respondeu 
que, desde que parecia ser a vontade de todos, e para o bem de todos, 
ele permaneceria. (GRAHAM, 1990, p. 217). 
 

 

O relato em de seu diário remonta o famoso Dia do Fico, no qual D. Pedro I foi 

contra as ordens de Portugal, que exigia o seu retorno, e permaneceu no país. 

(FAUSTO, 1995, p. 132). Além de ter acompanhado de perto a vida da Corte, 

principalmente por ser inglesa, possuía as credencias para adentrar certos espaços 

de sociabilidade restritivos como pode ser percebido em passagens diversas, para 

citar uma delas, "desembarquei na noite passada para ir à Ópera, pois era nova récita 

de gala e esperava poder assistir à recepção do Príncipe e da Princesa. A viscondessa 

do Rio Seco convidou-me amavelmente para o seu camarote, que era junto ao deles." 

(GRAHAM, 1990, p. 221). 

Destarte, das mais diversas esferas, o diário vai sendo composto e ganhando 

consistência e substância desvelando o olhar estrangeiro acerca do que foi vivenciado 

e observado pela autora. Para elucidar essa diversidade, aqui cabe algumas citações 

acerca de algumas esferas por ela analisadas, lembrando que haverá em muitas delas 
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um caráter julgador, por exemplo, no que tange a educação, ou acerca dos inúmeros 

costumes, dentre eles amorosos, pois a mesma expressa: 

 
Encontrei dois ou três homens do mundo bem informados e algumas 
mulheres vivamente conversáveis, mas ninguém, em nenhum sexo, 
que me lembrasse os homens e mulheres bem educadas da Europa. 
Aqui o estado da educação geral é tão baixo que é preciso mais do 
que o talento comum e o desejo de conhecimentos para alcançar um 
bom nível. [...] a quota de leitura de livros é escassa. (GRAHAM, 1990, 
p.182). 
 
As ligações de família são aqui uma beleza; são tão estreitas e íntimas 
como as de um clã da Escócia. Mas têm o seu lado mau nos 
constantes casamentos entre parentes próximos como tios com 
sobrinhos, tias com sobrinhos, etc., de modo que os casamentos em 
vez de alargar as ligações, difundir a propriedade e produzir maiores 
relações gerais no país, parecem estreitá-las, acumular fortunas e 
concentrar todas as afeições num círculo fechado e egoísta. 
(GRAHAM, 1990, p.273) 
 
[...] aprendi pela observação [...] que os jovens pernambucanos são 
tão destros no uso de sinais como os próprios amantes turcos, e que 
freqüentemente um namoro é mantido desta maneira, e termina em 
casamento sem que as partes tenham sequer ouvido as respectivas 
vozes. Contudo o hábito comum é combinarem os pais as bodas dos 
filhos sem levar em linha de conta senão a conveniência financeira. 
(GRAHAM, 1990, p.142). 
 
 

Assim como a questão da mulher, afinal ela expõe "as observações e 

impressões sobre as mulheres brasileiras da elite, inseridas em uma sociedade que 

se europeizava" (CAMPOI, 2013, p. 2), a qual Graham relata sobre as brasileiras com 

rijeza, pois, segundo a viajante, as mesmas “casam-se muito cedo e em breve perdem 

a frescura. Não vi hoje uma só mulher toleravelmente bela. Mas quem poderá resistir 

à violenta deformação como a que o sujo e o desleixo exercem sobre uma mulher?” 

(GRAHAM, 1990, p.169), e também a forma que se portam; suas vestes e afins: 

 

as patroas [...] dificilmente poder-se-ia acreditar que a metade delas 
eram senhoras de sociedade. Como não usam nem coletes, nem 
espartilhos, o corpo torna-se quase indecentemente desalinhado, logo 
após a primeira juventude; e isto é tanto mais repugnante quanto elas 
se vestem de modo muito ligeiro, não usam lenços ao pescoço e 
raramente os vestidos têm qualquer manga. Depois, neste clima 
quente, é desagradável ver escuros algodões e outros tecidos, sem 
roupa branca, diretamente sobre a pele, o cabelo preto mal penteado 
e desgrenhado, amarrado inconvenientemente, ou, ainda pior, em 
papelotes, e a pessoa toda com a aparência de não ter tomado banho. 
(GRAHAM, 1990, p.168-169). 
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Mas também relatou sobre a estruturação social, sobre os escravizados, afinal, 

a escritora deixa claro em sua estadia em Recife que ficaram horrorizados ao verem 

um mercado de escravos pois "era a primeira vez que [...] estávamos num país da 

escravidão" (GRAHAM, 1990, p. 134). E avançou nos seus relatos, falando sobre a 

beleza e ou até mesmo a fealdade das cidades, paisagens e semelhantes; sobre a 

alimentação, moradia e saúde do povo e, basicamente, sobre todos os prismas que 

se julgou capaz de relatar de maneira veemente. 

Maria Graham leva seu lastro adquirido empiricamente nos lugares onde visitou 

à sua terra, Inglaterra, mas, consequentemente, acaba por se adequar às sociedades 

observadas e carrega em si marcas das mesmas, de modo a tornar significativo em 

seu íntimo as experiências que vivenciou, assim como todos os viajantes. 

 

 

 

 

3.1 Na Transição dos Regimes Políticos. O Brasil nos Anos do Império 
 

 

O Brasil, no contexto em que a viajem de Maria Graham se efetua, no século 

XIX, passa por um processo transitório que definia as bases do reconhecimento e 

legitimação do território enquanto um país, independente da metrópole colonizadora, 

Portugal. Maria Graham e a tripulação inglesa chegam ao Brasil nesse contexto, em 

1821, e passaram sua estadia, no que se refere a primeira vagem, durante a crise 

política que antecedeu a Independência do país. 

Os ingleses chegaram às vésperas da independência. As vias para a 

independência do Brasil estavam sendo formadas, uma por uma a fim de atingir a 

esperada emancipação de Portugal, que naquele momento, dispunha de pressões 

internas para a recolonização do território brasileiro. Dom Pedro I, logo no início de 

seu governo, foi ordenado que voltasse para Portugal justamente por causa desse 

plano lusitano de retomar o país, entretanto, o monarca rejeitou a ordem e 

permaneceu no Brasil sendo essa uma "escolha de caminho sem retorno" (FAUSTO, 

1995, p. 132), afinal marcou a intensificação de rupturas nas formas do 

estabelecimento político colonial instaurado desde o século XV com o 

"descobrimento", termo antiquado usado para estabelecer a chegada, guiada pelo 

acaso, dos portugueses em terras brasileiras. 
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A independência foi um acontecimento que, após as rupturas com as vontades 

de Portugal, se torna esperado e desejado, mesmo que em diferentes perspectivas, 

afinal havia vertentes divergentes com princípios ambíguos entre si pois "no quadro 

dos anos imediatamente anteriores à Independência, a corrente conservadora 

defendia, em princípio, a maior autonomia do Brasil com relação a Portugal, 

assumindo só em um segundo momento a idéia de independência", bem como "a 

corrente radical [...] nela se incluíam desde monarquistas preocupados em assegurar 

maior representação popular e as liberdades [...] até os chamados 'extremados', para 

os quais a independência se associava à ideia de República, de voto popular e, em 

alguns casos, de reforma da sociedade" (FAUSTO, 1995, p. 133). Portanto, as 

preparações para que o projeto de emancipação se concretizasse aconteceram com 

certa diligência, marcados por uma série de medidas que contrariavam e 

desagradavam à Metrópole, pois tornavam explicitas as vias da independência: 

 
Alcançado a 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga 
Dom Pedro proferiu o chamado Grito do Ipiranga, formalizando a 
independência do Brasil. A 1° de dezembro, com apenas 24 anos, o 
príncipe regente era coroado Imperador, recebendo o título de Dom 
Pedro I. O Brasil se tornava independente, com a manutenção da  
forma monárquica de governo. Mais ainda, o novo país teria no trono 
um rei português. (FAUSTO, 1995, p. 134). 
 
 

Após a consolidação da independência que ocorreu pouco tempo depois do 

''grito de independência'', deu-se início a um contexto denominado de História do 

Brasil Império, que durou de 1822 a 1889, com a Proclamação da República, dividido 

em períodos: primeiro reinado (1822 – 1831) governado por Pedro I, é nesse momento 

que o Brasil se torna um país independente e da andamento a "emancipação política 

e a construção do Estado nacional brasileiro. Diferentemente das demais ex-colônias 

americanas, que se constituíram em repúblicas, aqui adotou-se o regime monárquico 

constitucional" (MALERBA, J. 2015, p. 14); período regencial (1831 – 1840), no qual 

após a abdicação de Pedro I, o país passou a ser dirigido por figuras políticas em 

nome do Imperador, filho de Pedro I, que até 1840 não havia atingido a maioridade e 

o segundo reinado (1840 – 1889), no qual Pedro II que, através de arranjos 

promovidos pelos liberais para a antecipação de sua maioridade, aos 14 anos, 

assume o trono do Brasil (FAUSTO, 1995). 
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Deste modo, a estadia de Maria Graham no Brasil remonta o primeiro reinado 

(1822 – 1831), no qual os debates acerca das intenções da Independência. Muitos 

autores dissertam e analisam benefícios que a mesma poderia trazer, obviamente, 

com a tentativa de se afastar cada vez mais de um maniqueísmo, afinal, assim como 

a História em si, a maneira de constituição da sociedade não é algo linear, evolutivo 

ou que se possa concatenar. Portando, mesmo com essas transformações, diferentes 

grupos, com ideias e interesses diversos, fomentavam as tensões, pois: 

 
Mais que a distorção do sentido das “idéias francesas”, dando novos 
referentes aos signos revolucionários, a “revolução” da Independência 
caracterizou-se pela inexistência de uma camada social livre e 
intermediária entre senhores e escravos, capaz de, superando o 
vínculo colonial, impor um sistema representativo de bases 
democráticas. Por detrás da exacerbação nativista, ocultavam-se os 
interesses de uma elite local (MALERBA, 2015, p. 14). 

 
 

Portanto, mesmo com o rompimento de um regime político estabelecido desde 

o século XV, alcançando a emancipação das amarras coloniais, o novo país, com aval 

de D. Pedro II, manteve a estrutura de cunho mais conservador, mesmo que em um 

governo adjacente ao projeto liberal. Jurandir Malerba versa sobre essas 

permanências mesmo na formalização do país: 

 
Com a Constituição de 1824, instituíam-se os príncipios 
conservadores que marcaram a fase de organização do Estado 
nacional. A cidadania seria privilégio dos setores abastados da 
sociedade, já que as eleições deveriam ser indiretas, censitárias e em 
dois níveis, resguardando o espaço político exclusivamente às classes 
proprietárias escravistas. (2015, p. 22). 
 
 

Por esse mesmo motivo, além de uma conduta autoritária com a criação do 

“poder moderador, de que era depositário o Imperador, garantindo-lhe um poder 

autoritário e centralizado" (MALERBA, 2015, p. 22), houve resistência por parte de 

parcelas do povo com pensamentos e projetos diferentes daquele que se instituía, 

inclusive, soldados lusos remanescentes no território brasileiro que estavam aqui 

desde a chegada da família real e que mantinham contato e preceitos de Portugal 

colonizador (FAUSTO, 1995, p. 143). No que tange as resistências do povo brasileiro, 

"em nenhuma região do país se ofereceu maior resistência ao jugo colonial do que no 

nordeste, particularmente em Pernambuco", (MALERBA, 2015, p. 22). 
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A região nordeste foi um centro revolucionário desde o século XVIII e de caráter 

republicano e separatista embasado em princípios liberais, que deu início à revolta 

conhecida como Confederação do Equador que "deveria reunir sob forma federativa 

e republicana, além de Pernambuco, as províncias da Paraíba, Rio Grande do Sul, 

Ceará e, possivelmente, o Piauí e o Pará" (FAUSTO, 1995, p. 153). 

Entretanto, a dicotomia entre as forças, desse movimento revolucionário e do 

governo, era enorme, assim "a Confederação do Equador não teve condições de se 

enraizar e de resistir militarmente às tropas do governo, sendo derrotada nas várias 

províncias do Nordeste, até terminar por completo em novembro de 1824. A punição 

dos revolucionários foi além das expectativas." (FAUSTO, 1995, p. 154). "Além de 

centenas de mortos nos campos de batalha, dezenas foram condenados à morte, 

entre eles o lendário Frei Caneca." (MALERBA, 2015, p. 24). 

Com a derrocada dos revolucionários e revoltosos, consolidava-se o 

absolutismo do monarca Pedro I. E "entre 1826, quando se iniciou a primeira 

legislatura da Câmara dos Deputados, que rapidamente revelou-se hostil aos 

impulsos autoritários de D. Pedro, até 1831, deflagrou-se a queda vertiginosa da 

popularidade do Imperador e a ascensão do prestígio da Câmara Baixa." (MALERBA, 

2015, p. 24 - 25), junto ao uso excessivo da força por parte do governo, da crise 

financeira pós conflitos na bacia da Prata, gastos militares que agravaram "os 

problemas econômicos financeiros já existentes" (FAUSTO, 1995, p. 155), além do 

"envolvimento de D. Pedro na crise de sucessão do trono português, que eclodiu com  

a morte de D. João VI em 1826 em Portugal" (MALERBA,  2015, p. 25), todos esses 

fatores acarretaram na hostilização do rei, a população já não o apoiava, a questão 

da nacionalidade, do prestígio aos portugueses expresso pelo rei ampararam esse 

sentimento de rejeição o que fez com que D. Pedro I abdicasse o "seu título a 7 de 

abril de 1831, em favor do seu filho menor'' (MALERBA, 2015, p. 25). 

 
O Brasil teria agora a perspectiva de sagrar um rei nascido no país, 
mas quase uma década se passaria antes disso. O menino Pedro tinha 
apenas cinco anos, quando o pai abdicou e partiu para a Inglaterra, 
sonhando em recuperar outro trono, o português, ocupado por seu 
irmão Dom Miguel. (FAUSTO, 1995, p. 158). 

 

Isto posto, o contexto da viagem de Maria Graham se estende em um período 

de mudanças drásticas na paisagem política brasileira, visto que a viajante aporta no 

Brasil em 1821 e entre idas e vindas permanece até 1824, portanto, um momento 
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ímpar do Brasil Império, em especial, o primeiro reinado, sobre o qual a jovem inglesa 

sugere não somente valorizar em seus registros, mas avaliar suas dimensões. 

 

 

 

3.2 Entre Cirurgiões e Sanguessugas: A Questão da Saúde no Brasil Império 
 

 

Durante os anos da colônia a prática da medicina era exercida por uma 

pequena comunidade, por assim dizer, de médicos, cirurgiões e boticários membros 

da elite, formados em universidades europeias. Concentrando o foco de atuação 

apenas nas grandes cidades do país como, por exemplo, Pernambuco, Salvador, Rio 

de Janeiro, entre algumas outras capitais de províncias, atendiam exclusivamente às 

famílias mais ricas. A população mais pobre e os negros escravizados, contavam 

apenas com a solidariedade das Santas Casas de Misericórdia, instituições religiosas 

e curandeiros. (GURGEL, 2010) 

As instituições de saúde se fizeram presentes nas observações de Maria 

Graham, que relata sobre uma visitada na Bahia em um dos locais construídos para 

o cuidado dos enfermos. Em seu diário ela afirma "o mais útil é o hospital de Nossa 

Senhora da Misericórdia [...] este hospital, além de seu uso como refúgio para 

doentes, dos quais há geralmente cerca de 120, mantém 50 moças de famílias 

decentes às quais fornece educação.'' (GRAHAM, 1990, p. 171). Como uma inglesa, 

a representação de “famílias decentes” busca imprimir um significado oposto ao que 

Charles Dickens (1812-1870) anunciava em sua novela Aventuras e Horrores de 

Martin Chuzzlewit (OGUISSO; MORBIN, 2011). 

Nesse momento, a saúde era de fato acionada somente quando do 

aparecimento de mazelas que atingiam a população, sem contar que os hospitais não 

eram reconhecidos enquanto “espaços terapêutico”, sendo assim, a ideia de cura é 

inexistente ou tratada de modo secundário, destarte, praticava-se uma saúde curativa 

e não preventiva. Deve-se destacar que a não havia um pensamento, ou sentimento, 

de saúde pública ou coletiva neste momento (PASCHE, 2013). 

Esse modelo de saúde - ou melhor, a falta de um - só começou a ser alterado 

no Brasil com a chegada da Família Real em 1808 quando foram criadas instituições 

públicas de saúde, que tinham como função a fiscalização do exercício da medicina, 

assim como a aplicação de exames para os interessados em trabalhar nessa área 
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oficialmente, aplicação de multas para aqueles que exerciam tal profissão sem 

autorização e talvez, mais importante, garantir a salubridade na Corte. Portanto, a 

expulsão dos doentes contagiosos das cidades e as medidas de purificação do 

ambiente urbano – combatendo as questões que antes eram inexistentes no que 

tange à limpeza urbana e questões sanitárias, na época colonial – foram adotadas em 

sumidade para uma estruturação da saúde. (PASCHE, 2013). 

Os estudos sobre o tema no contexto analisado permite considerar que 

"Transformações sociais efetivadas na passagem do Brasil Império para o Brasil 

República, caracterizadas a partir da oficialidade de registros emanados do centro, 

reiteravam estereótipos e excluíam pessoas." (CAMPOS, 2012, p. 12), no caso, a 

saúde se tornou algo extremamente elitista e excludente, a sociedade se torna 

medicalizada tornando passível a regulamentação médica, afinal, mesmo que elitista, 

a saúde passa a ser um problema social. 

Essa nova estruturação causou uma deterioração - mas não a extinção – da 

cultura da "medicina" informal, por assim dizer, ou seja, aquela praticada muitas vezes 

por negros escravizados, em especial, as mulheres negras, que traziam consigo um 

conhecimento adquirido sobre ervas, benzimentos, curativos e outros métodos e afins 

ante as mazelas que os atingiam e ao seu círculo na falta de uma medicina 

especializada. Paulo Fernando de Souza Campos disserta sobre essa questão e 

como a transformação e elitização da medicina tentou erradicar essas formas 

informais de cuidado: 

 
A matriz teórica da medicina eugênica, assim como as interpretações 
médicas acerca da degeneração da raça foram decisivas para o 
banimento de uma das mais tradicionais práticas culturais do Brasil, 
realizada por mulheres negras chamadas amas-de-leite, mulheres que 
trabalhavam como cuidadoras de crianças. Durante os períodos que  
antecederam a instauração do regime político republicano, a função 
social das amas pode ser considerada como uma das primeiras 
práticas do cuidado formalmente executadas no Brasil. Ainda que 
muitas mulheres negras fossem escravas, estas trabalhavam junto às 
famílias brancas como cuidadoras de crianças. Cuidar de crianças era 
parte do universo das mulheres negras, habitualmente responsáveis 
pela amamentação e demais cuidados que se estendiam durante 
anos, muitas vezes, gerações. (CAMPOS, 2012, p. 15-16). 
 
 

Partindo desse pressuposto o conceito de cuidado se expande e abarca 

processos que antecedem a profissionalização. No que se enquadra ao cotidiano 
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imperial, o cuidado assume o lugar da manutenção da saúde a partir de práticas 

desenvolvidas por homens e mulheres negros, como uma prática tradicional. 

 

Famílias senhoriais mantinham em sua escravaria mulheres negras 
que atendiam aos filhos de seu senhor como se fossem seus. Mães 
de criação, como eram chamadas, essas mulheres também eram 
parteiras, incorporadas à família senhorial como uma escrava especial 
e quase sempre alforriada. (CAMPOS, 2012, p. 16) 
 

 

A regulamentação da saúde se tornou uma das maiores ações dessa nova 

medicina, bem como a criação dos códigos sanitários. No contexto, o projeto das 

Faculdades de Medicina seguindo os preceitos da medicina francesa e luta contra o 

charlatanismo - inclusive a homeopatia, principalmente aquela tida como informal, 

citada aqui, exercida pelos negros (PASCHE, 2013) – assume um caráter de urgência. 

Assim, em "1832: criadas as Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia: 

sem título ninguém poderá curar, partejar ou ter botica." (PASCHE, 2013, p. 5). 

Partindo desse pressuposto, a saúde estava em vias de se tornar algo 

exclusivo, ou seja, por adotar um caráter seletivo e excludente, mesmo havendo um 

processo de controle e fiscalização da saúde em escala popular, por assim dizer, afinal 

a qualidade de fato estava disponível apenas a quem podia despender tais serviços - 

ainda que, os doentes ricos fossem tratar suas doenças na Europa - enquanto os 

doentes mais pobres eram cuidados por negros curandeiros. A perspectiva se estende 

na história da saúde brasileira, pois "para as dogmáticas da medicina eugênica, a 

imensa maioria da população brasileira era mentalmente atrasada, não possuindo o 

poder do raciocínio, devendo, portanto, ser guiada pela razão de quem sabia 

raciocinar" (CAMPOS, 2012, p. 18), algo que no período em estudo era mais 

acentuado ainda. Sendo assim, mesmo com toda tentativa de aperfeiçoamento, o que 

era considerado melhor não se encontrava em terras brasileiras. 

Uma parte importante nessa estruturação no processo da saúde no país era a 

condição das cidades. Nesse período, no qual havia a pouco começado uma 

reestruturação no âmbito social, por causa da chegada da família real e depois pela 

elevação da colônia a país, há de se pensar que as condições para uma adaptação, 

em um país de vasta extensão como o Brasil, não seria algo que aconteceria de forma 

acelerada. Por isso, ainda que no período imperial as cidades – e, obviamente as 

pessoas que nelas moravam - não uma cultura de higienização, destarte, havia 

dispostos em diversas partes da mesma resíduos e afins a céu aberto. Entretanto, 
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pode se considerar que as condições sanitárias pouco mudaram no período, o que se 

alterou de forma mais eficaz foi a fiscalização e a forma como tais questões eram 

vistas e tratadas pelos profissionais da saúde, agora, com a presença da Corte e a 

constituição de instâncias fiscalizadoras na sociedade. 

 
As teorias médicas sinalizavam sobre os agentes causadores das 
grandes epidemias nas cidades e, pautadas na teoria miasmática, a 
qual considerava que a doença era causada por certos odores 
venenosos, gases ou resíduos nocivos que se originavam na 
atmosfera ou a partir do solo. Essas substâncias seriam 
posteriormente arrastadas pelo vento até a um possível indivíduo, que 
acabaria por adoecer. Essas teorias condenavam tanto a permanência 
no interior de algumas construções julgadas como propagadores das 
doenças, tais como hospitais, matadouros e lazaretos, assim como 
algumas práticas, como os depósitos de lixo nas ruas ou os 
sepultamentos no interior dos templos, pois os corpos em putrefação 
seriam considerados produtores de miasmas pestilentos. Essas 
teorias difundidas, especialmente na Europa, repercutiram também no 
Brasil. Mediante o debate sobre a saúde pública, as cidades começam 
a ser repensadas e redesenhadas pelo corpo de médicos e de 
engenheiros, assim como pela edifilicia citadina, definindo-se uma 
nova configuração urbanística às cidades (CORREIO IMPERIAL, 
2018) 

 
 

Sendo assim, a higienização e a questão da saúde no Brasil Império passaram 

por processos e adaptações para serem exercidas e aplicadas com esmero na 

sociedade e para a população - em especial aos ricos – entretanto, para tal, a 

demanda era extrema e em um período como aquele, era difícil se ter uma fiscalização 

generalizada para uma atuação competente e perdurável, afinal naquele momento "as 

questões de saúde passaram a ser de responsabilidade das câmaras municipais, com 

uma gestão totalmente descentralizada, agindo cada município da melhor forma que 

encontravam [...] essas geralmente controlada pelas classes mais ricas." (AVELAR, p. 

4). 

 

4 HOMENS E MULHERES NEGROS: OS AGENTES INFORMAIS DA SAÚDE 

 

A pesquisa em História considera que os problemas devem ser lançados do 

presente, a partir dos avanços alcançados no âmbito do estudo dos homens e 

mulheres no tempo. Nesse sentido, as questões não partem do passado, assim, 

pensar a saúde implica entender que esse conceito em sua amplitude abrange hábitos 

que extrapolam a doença ou ausência dela, mas os modos de vida, de lazer, de 
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habitação, de alimentação que sustentam os pilares modernos e que traduzem saúde 

como bem estar físico, social, espiritual. 

Como mencionado anteriormente, os homens e mulheres negros possuíam 

uma cultura de cuidados e agiam ante a alguns males que afetavam os indivíduos 

pertencentes aos seus círculos sociais, além de cuidarem dos mais amplos sentidos, 

isto é, para além dos cuidados físicos, de ferimentos e pequenas cirurgias como amas-

de-leite, curandeiros, boticários, cirurgiões-barbeiros ou parteiras. Os negros estavam 

presentes nas práticas de cuidar/cuidado, mas pertencentes a uma categoria 

marginalizada no âmbito da saúde (WITTER, 2005; GURGEL, 2010).  

Com a tentativa de estruturação da medicina no Brasil, essas práticas informais 

que, no período colonial, eram as únicas, por assim dizer – afinal a "modernização" 

se deu após a chegada da Corte portuguesa no país por conta de seus interesses 

pessoais -, se tornaram malquistas e “pertencentes a um conjunto de atitudes ‘pré-

racionais’ e ilógicas, fruto de uma mistura de culturas, visto de forma pejorativa, e do 

‘abandono’ em que viveram as povoações brasileiras, especialmente durante o 

período colonial.” (WITTER, 2005, p. 14), portando, nesse contexto de império, elas 

estavam presentes, os negros eram atores nessa cena do cuidado, porém, 

considerados coadjuvantes. 

Entre várias técnicas de cuidado negros e negras exalavam suas culturas – 

aquelas construídas em seus países de origem de onde foram rapinados – e 

aplicavam seus conhecimentos na realidade, entretanto, como citado, as condições e 

necessidades advindas do período colonial encetaram alicerces para a adaptação e 

criação de métodos e noções de cuidado que, mesmo não sendo embasado na ciência 

– acadêmica, propriamente dita, pois o conhecimento da anatomia, de certa forma, 

era dominado para uma aplicação eficiente dessas técnicas; isso levando em 

consideração a defesa de que houve toda uma adaptação das condições para se dar 

início a uma cultura dos cuidados -, tinha em si a maneira de aplicar e, encontrar em 

suas diversidades e tentativas, uma eficiência. 

As atividades exercidas pelos negros eram diversas, algumas de suas atuações 

no que tange ao cuidado pode-se falar sobre as amas-de-leite que foram de suma 

importância no desenvolvimento de muitas crianças e não só para elas como para a 

cultura brasileira, afinal suas ações desempenhavam um papel fundamental na esfera 

da vida privada (CAMPOS, 2012). 
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Além de manter saudáveis os filhos das senhoras brancas, favoreciam 
a manutenção do casamento, pois, ao se ocupar da criança, a ama-
de-leite permitia à esposa permanecer junto ao marido, bem como 
atender às demandas sociais e sexuais do matrimônio – usadas pelas 
mulheres como estratégia para manter seus casamentos e os maridos 
afastados das negras, mulatas e mulheres da terra, as índias. 
(CAMPOS, 2012, p. 18) 
 
 

Os curandeiros, barbeiros-cirurgiões e boticários atuavam com frequência para 

a população, em especial a negra, e eram respeitados pela mesma, afinal detinham 

vastos conhecimentos na questão da resolução de males – em comparação com o 

dos pobres e escravizados. 

 
Entre os indivíduos que tratam das doenças dos escravos e da 
população livre pobre também estavam os curandeiros e os cirurgiões 
negros, muitos dos quais cativos aproveitados pelos seus senhores 
como escravos de ganho. Os curandeiros geralmente utilizavam-se de 
rezas e remédios à base de ervas para curar as moléstias de seus 
pacientes. Já os cirurgiões especializavam-se na realização de 
sangramentos através de ventosas, mas também receitavam a seus 
pacientes alguns remédios à base de ervas. (SOARES, 1998, p. 122 
apud WITTER, 2001, p. 114) 

 
 

Por último - mas não menos importante -, para encerrar os exemplos 

elucidativos da atuação dos negros na questão dos cuidados e da saúde, se tem as 

parteiras, que normalmente eram também as cuidadoras das crianças, ou amas-de-

leite, como já foram citadas. Campos disserta sobre as relações desenvolvidas 

através de suas ações: 

 
Famílias senhoriais mantinham em sua escravaria mulheres negras 
que atendiam aos filhos de seu senhor como se fossem seus. Mães 
de criação, como eram chamadas, essas mulheres também eram 
parteiras, incorporadas à família senhorial como uma escrava especial 
e quase sempre alforriada [...] existência de uma forte relação 
sentimental entre mulheres negras e crianças brancas sob seus 
cuidados. (2012, p. 16) 

 
 

Com isso, é possível perceber que a gente negra atuava veemente no cotidiano 

e nas esferas privadas do Brasil imperial, sendo de suma importância para a 

manutenção da saúde, mesmo que de forma informal, bem como a manutenção dos 

costumes, da moralidade, e do enriquecimento da cultura e tradições brasileiras. 

Destarte, esses homens e mulheres negros se tornaram profissionais naquilo que 
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pretendiam contemplar com os seus cuidados, mesmo que naquele período, a nível 

do discurso, tenham sido deslegitimados – afinal, na prática ainda exerciam. 

(CAMPOS, 2012). 

 

 
 
4.1 Ser Negro no Brasil Império: mulher e raça no Diário de Maria Graham 
 

 

As visitas e passagens nos mais diversos lugares das cidades brasileiras, em 

suma nas de Pernambuco e Bahia, desvelaram o cotidiano das gentes negras que 

viviam e trabalhavam no Brasil, através dos relatos de Maria Graham, desse modo, é 

possível observar como a viajante os retrata, como ela os percebe e os significa, além 

de relatar, como expectadora, a forma como eram tratados nesses mesmos locais. 

Em constantes partes de seu diário a autora desvela o cotidiano da sociedade 

brasileira, no qual aborda diferentes esferas da mesma, no entanto, mesmo sem um 

foco de discussão preciso, narrando tudo o que via e presenciava, ou seja, diferentes 

temas do cotidiano vivido pelos reinóis, através de suas impressões e registros é 

possível construir um painel das gentes que Graham teve contato, por isso, expressa 

seus sentimentos desde os portugueses que residem no país, até os brasileiros e os 

escravizados africanos como fica claro em passagens como: 

 
Há poucos dias, ao voltar de um pic-nic, um grupo de cavalheiros 
encontrou uma pobre negra em estado miserável, jazendo à margem 
da estrada. Os cavalheiros ingleses recorreram aos companheiros 
portugueses para que lhe falassem e confortassem, pensando que ela 
os entenderia melhor. Mas eles disseram: ‘Oh! É só uma negra, vamos 
embora!’ E assim fizeram, sem querer saber mais dela. A pobre 
criatura, que era uma escrava despendida, foi levada ao hospital 
inglês, onde morreu dentro de dois dias. Suas doenças eram idade e 
fome. Os escravos que vi trabalhando na distilaria, pareciam magros, 
e, deveria dizer, esgotados." (GRAHAM, 1990, p. 179). 

 
 

Tornado visível sua posição acerca desses tratamentos para com os negros, o 

que está presente na grande parte de sua estadia – afinal esse é contexto, uma 

sociedade escravista e desigual – inclusive a escritora deixa claro que nessa viagem 

era a primeira vez que estavam "num país da escravidão" (GRAHAM, 1990, p. 134), 

portanto, todas as vezes que presencia situações com a que foi citada, o seu texto 

expõe um tom de choque e, muitas vezes até mesmo repugnância dessas atitudes. 
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Destarte, a carga emocional que acompanha suas anotações é quase palpável, sua 

posição contra a escravidão é evidente: "Bom Deus! Como pode existir este tráfico e 

estes hábitos de escravidão! Perto da casa há dois ou três deposito de escravos, todos 

moços. Em um vi uma criança de cerca de dois anos à venda." (GRAHAM, 1990, p. 

136). E transpassa por diversas versões de, não só um "entendimento" que a autora 

passa a desenvolver para olhar a escravidão no Brasil, como também uma “afirmação” 

de seus preceitos que antecederam a sua vivencia em uma sociedade escravista. 

"Mais uma angustia se acrescenta à escravidão: o desejo vão de encontrar um senhor! 

Vintenas dessas pobres criaturas são vistas em diferentes cantos das ruas com todos 

os sinais de desespero." (GRAHAM, 1990, p. 137). 

Nessas diversas versões, Graham vai contra, de certa forma, a coisificação do 

negro ao olha-lo como ser humano, pensante e autônomo, capaz de tomar decisões, 

analisando a situação do mesmo enquanto escravizado: o estar e não o ser; por isso 

passa a citar os males da escravidão, não só para os negros como para a sociedade 

em si: 

 
Vi hoje o Val Longo [Valongo]. É o mercado de escravos do Rio. Quase 
todas as casas desta longuíssima rua são um deposito de escravos. 
Passando pelas suas portas à noite, vi na maior parte delas bancos 
colocados rente às paredes, nos quais filas de jovens criaturas 
estavam sentadas, com as cabeças raspadas, os corpos macilentos, 
tendo na pele sinais de sarna recente. Em alguns lugares as pobres 
criaturas jazem sobre tapetes, evidentemente muito fracos para 
sentarem-se. Em uma casa as portas estavam fechadas até meia 
altura e um grupo de rapazes e moças, que não pareciam ter mais de 
quinze anos, e alguns muito menos, debruçavam-se sobre a meia 
porta e olhavam a rua com faces curiosas. Eram evidentemente 
negros bem novos. Ao aproximar-me deles, parece que alguma coisa 
a meu respeito lhes atraiu a atenção; tocavam-se uns nos outros para 
certificarem-se de que todos me estavam vendo e depois conversaram 
no dialeto africano próprio com muita vivacidade. Dirigi-me a eles e 
olhei-os de perto, e ainda que mais disposta a chorar. Fiz um esforço 
para lhes sorrir com alegria e beijei minha mão para eles; com tudo 
isso pareceram eles encantados; pularam e dançaram, como que 
retribuindo as minhas cortesias. Pobres criaturas! Mesmo que 
pudesse eu não diminuiria seus momentos de alegria, despertando 
neles a compreensão das coisas tristes da escravidão; mas, apelaria 
para os seus senhores, para que os compra, e para os que vendem, e 
lhes imploraria que pensassem nos males que traz a escravidão, não 
somente para os negros, mas para eles próprios e, não somente para 
eles, mas para suas famílias e para suas descendências. (GRAHAM, 
1990, p. 274-275) 
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Com isso, a escritora enfatiza o seu posicionamento e característica totalmente 

contrária a esse modelo de sociedade, denunciando através de seus relatos as 

mazelas e consequências que tais atos, derivados da cultura de escravização, trariam 

à sociedade e ao povo, de forma eloquente e convicta. Destarte, olhar com os olhos 

da emoção é humanizar-se, reconhecer o outro como "outro" e não como "aquilo", por 

isso expõe veemente sua posição e, consequentemente, seus sentimentos acerca da 

escravidão: 

 
Posso fazer pouco mais que escrever, ou olhar pela janela da cabine, 
e, quando olho, estou certa de ver alguma coisa desagradável. Neste 
momento mesmo, há um navio negreiro desembarcando sua carga, e 
os escravos estão cantando enquanto vão para a praia. Deixaram o 
navio e percebem que vão para terra firme. E assim, ao comando de 
seu feitor, estão a cantar uma das canções de sua terra em um país 
estranho. Pobres desgraçados! Pudessem eles antever o mercado de 
escravos, a separação de amigos e parentes a que ali se procederá, 
a marca para o interior, o trabalho nas minas e nos engenhos de 
açúcar, e a canção deles seria um grito lamentoso. Mas aquela graça 
da "cegueira quanto ao futuro", concede-lhes umas poucas horas de 
amarga alegria." (GRAHAM, 1990, p. 191). 
 
 

Maria Graham evidencia sua desaprovação pela escravidão durante toda a sua 

estadia e, levando em consideração que ao relatar determinadas cenas, ela levava 

em consideração também a impressão e sentimentos que causaria em seus leitores 

conterrâneos, fazia questão de relatar com uma riqueza de detalhes e uma forte carga 

sentimental para desvelar o caráter ímpio dessa prática, coisa que nunca aprendeu 

ver "sem vergonha e indignação" (GRAHAM, 1990, p. 170). 

A historiografia, em suma, trata dessa questão - tangenciando o 

posicionamento da escritora, por exemplo – do período conseguinte à abolição da 

escravidão, dentro de vários aspectos afinal "o impacto das guerras napoleônicas e, 

mais especificamente a invasão na Espanha e Portugal, ao fazer desaparecer as 

metrópoles coloniais, encontrou [...] levantes, rebeliões, insurreições'' etc. (MENEZES, 

2010, p. 85), mas a principal questão que se defendia sobre a abolição – numa História 

mais tradicionalista que narra os fatos de cima para baixo – foi a expansão da Europa 

Ocidental junto ao rompimento do sistema colonial e a valorização do livre mercado, 

que passava a reconhecer todas as pessoas enquanto mercado – ou seja, as pessoas 

possuíam poder de compra - até mesmo aquelas que antes eram coisificadas e 

tratadas como mercadoria, vide os negros escravizados. (MENEZES, 2010). E, 
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partindo desse pressuposto, a própria Maria Graham ultrapassa o campo das 

emoções e de compadecimento para entrar numa perspectiva para justificar os 

malefícios desse sistema escravista para a instância econômica da sociedade pois  

"no Brasil os serviçais são escravos, e por conseguinte são inimigos naturais de seus 

senhores, dispostos a decepcioná-los e desejosos disso'' (GRAHAM, 1998, p. 272) 

além de argumentar que ter escravos é prejudicial até para a produtividade das 

famílias: 

 
Afinal das contas, os escravos são os piores e mais caros 
empregados, e uma prova disso é o seguinte: - O pequeno terreno que 
cada um é autorizado a cultivar para seu próprio uso em muitas 
fazendas geralmente produz, pelo menos, o dobro em proporção do 
que a terra do senhor, apesar das poucas horas de trabalho que lhe 
são dedicadas. (GRAHAM, 1990, p. 275) 
 
 

A análise da fonte epistolar permite observar que para a estrangeira a 

escravidão era uma fonte de confrontos permanentes, incitava o ódio e a violência, 

causando horror aos olhos de um inglesa acostumada com os rigores da vida 

vitoriana. 

 
 
 
 

4.2 O Cuidado Retratado: o protagonismo das mulheres negras 
 

 

O protagonismo dos negros e negras na sociedade brasileira, tangenciando 

algumas esferas do cuidado permite reconhecer a atuação no tratamento das dietas, 

de enfermidades, no cuidado das crianças, na preparação de banhos, partos e outras 

práticas de cuidar que abarcam a alimentação, habitação, lazer, que envolvem o 

conceito moderno de saúde/doença. Desse modo, os registros de Maria Graham 

permitem perceber a atuação dos mesmos com ações de cuidar e cuidado, em 

especial, as mulheres negras. 

A alimentação no período imperial no Brasil, em suma, para a população 

comum, por assim dizer, a população pobre, consiste basicamente na base de "[...] 

farinha de mandioca, carne seca e peixe salgado." (GRAHAM, 1990, p. 127), 

entretanto, a dicotomia entre as classes, incluindo todas as esferas que consistem na 

vida cotidiana, era demasiada, pois a alimentação, ainda que servida e consumida por 
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todos os habitantes, sobretudo as frutas, sempre identificadas como saborosas e 

estimulantes, acabava por distinguir os citadinos. Portanto, ao mesmo passo que em 

mercados dos subúrbios havia poucas coisas, o mesmo não parece ocorrer com o 

cardápio oferecido em recepções que a escrevente frequentava, pois como Maria 

Graham relata: 

 
[...] carne de vaca rara e cara, não há carneiro, poucas aves, escassos 
porcos, repugnantes, porque são alimentados na rua, onde se atira 
tudo, e onde eles e os cães são os únicos encarregados da limpeza 
[...] não se encontra leite. O pão com farinha de trigo americana é […] 
duas vezes mais caro que na Inglaterra, e os bolos de mandiocas 
cozidos com leite de coco não estão ao alcance da gente pobre (1990, 
p. 137) 

 
 

Nas festas e celebrações oferecidas pela elite esbanjavam as mais diversas 

receitas e quitutes, nas quais mesmo concedendo uma abundancia maior do que as 

disponíveis à gente pobre havia o pensamento de insuficiência para agradar aos 

estrangeiros. (GRAHAM, 1990, p. 143). Mas, ainda assim, havia artigos usados por 

ambas as classes como a farinha de mandioca que "[...] na mesa dos ricos é usada 

em todos os pratos que se comem [...] os pobres empregam-na de todas as formas 

[…] nenhuma refeição está completa sem ela" (GRAHAM, 1990, p. 196), bem como 

as guloseimas que "[...] desde os nobres até os escravos, doces de todas as espécies, 

desde as mais delicadas conservas e confeitos até as mais grosseiras preparações 

de melaço, são devoradas em grosso." (GRAHAM, 1990, p. 197). 

 A alimentação dos escravizados, segundo o que se pode extrair através dos 

relatos da escritora, estava conectada a sua atividade, pois escravizados de engenhos 

de açúcar, os das fazendas de agricultura e escravos urbanos não tinham o mesmo 

cardápio, entretanto, a base alimentar era a mesma e o que variava era apenas o 

modo de preparar alguma carne ou peixe. Inclusive, a comida do escravo era a mesma 

consumida pelas classes mais pobres como, por exemplo, a sopa de mandioca cozida 

com pedaços de carne-seca que era "[...] o principal alimento da gente pobre e dos 

escravos." (GRAHAM, 1990, p. 158). Além de relatar que mesmo entre os seus 

conterrâneos residentes no país, dispunham de escravizados e a situação não era tão 

diferente, e também reforçava o que já havia observado pois "seus escravos […] 

comem uma espécie de pirão de mandioca com pedacinhos de carne-seca 

espalhados dentro, ou como grande luxo, frangos assados, e isto é, ao que parece, a 



45 

 

 

alimentação principal das classes mais baixas, mesmo dos habitantes livres.” 

(GRAHAM, 1990, p. 183). 

A habitação, ou seja, como esses povos viviam, as condições disponíveis para 

que se adequassem ao contexto da época e ao trato oferecido aos negros 

escravizados, era algo precário e sem muita qualidade. Primeiramente, a escritora 

retrata a sua visita a uma casa de português e relata suas impressões “[...] as casas, 

na maior parte, são repugnantemente sujas. O andar térreo consiste geralmente em 

celas para escravos, cavalariças, etc.” (GRAHAM, 1990, p. 168) demonstrando 

fortemente a desumanização do escravizado presente na sociedade. Entretanto, 

durante suas visitas a diferentes casas e em diferentes cidades, Graham passa a 

relatar dicotomias entre a maneira de viver de negros escravizados dos subúrbios e 

os de engenhos quando, por exemplo, relata: 

 
Cada fazenda de açúcar, ou engenho, […] tem sua pequena 
comunidade de escravos em torno; e nas suas cabanas podem 
usufruir alguma coisa semelhante às bênçãos da liberdade, nos laços 
e benefícios da família, que eles não estão impedidos de manter. 
Entrei em várias das cabanas e achei-as mais limpas do que esperava. 
Cada uma contém quatro ou cinco quartos e cada quarto parecia 
abrigar uma família. (GRAHAM, 1990, p. 178) 
 

 
E conclui que: 

 
Estes escravos de fora de casa, pertencentes aos grandes engenhos, 
estão em geral em condição muito superior aos escravos pertencentes 
aos senhores cuja posição é mais próximas à deles, porque “Quanto 
mais o senhor está distante de nós em lugar e categoria, mais 
liberdade usufruímos, menos inspecionadas e controladas nossas 
ações, e mais pálida fica a cruel comparação entre nossa própria 
sujeição e a liberdade, ou mesmo o domínio do outro. (GRAHAM, 
1990, p. 178 – 179) 
 

 
A narrativa revela, assim, que essas diferenças qualitativas afetam a vida dos 

mesmos e que, mesmo continuando na condição de escravos, os negros possuem 

certa aproximação do que era a liberdade para o resto da sociedade, obviamente sem 

mascarar o fato de que essa condição era compelida de forma a controlá-los 

veemente, assim, não deixou de citar que, mesmo com tais "regalias [...] na melhor 

das hipóteses, os confortos dos escravos são precários” (GRAHAM, 1990, p. 179). 

Havia, de fato, diferentes maneiras as quais eram tratados, por assim dizer havia 

diferentes tipos de senhores; acerca disso observa: 
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Cada um, a medida que entrava, beijava a mão do Sr. P. e curvava-se 
diante dele dizendo: “A benção, meu pai” ou “Louvados sejam os 
nomes de Jesus e Maria” e recebia a resposta respectivamente: “Deus 
te abençoe” ou “Louvados sejam”. Este é o costume nas velhas 
fazendas: é repetido de manhã e à noite e parece estabelecer uma 
espécie de parentesco entre o senhor e o escravo. Deve diminuir os 
males da escravidão quanto a um, a tirania do patrão quanto a outro, 
reconhecer assim, acima de todos, o Senhor, do qual ambos 
dependem.” (GRAHAM, 1990, p. 240) 

 
 

Destarte, as maneiras de habitar – e os diferentes tipos de círculos socias e 

habitacionais os quais esses indivíduos estavam inseridos – diferenciavam entre si de 

acordo com os locais em que eram obrigados a trabalhar. Graham, como uma mulher 

de sua época, considerava que essa era uma vida melhor para essa gente que tanto 

sofrera com os males da escravidão e denuncia em várias passagens de seu diário 

as violência. Assim, ela declara: “o grande mal está nisso: ainda que os senhores não 

tratem mal seus escravos, têm o poder para fazê-lo e o escravo está sujeito ao pior 

dos males contingentes, isto é, o capricho dos semi-educados, ou se um senhor mal-

educado.” (GRAHAM, 1990, p. 335), portanto, Graham acredita que se todos os 

escravos fossem tratados com esse pingo de humanidade "[...] a situação dessas 

pessoas poderia ser comparada, com vantagem, à dos criados livres." (GRAHAM, 

1990, p. 335). De todo modo, o olhar da estrangeira reitera as hierarquias de raça e 

classe. 

O lazer nesse período não possibilita as mais variadas atividades, afinal, nesse 

período, este conceito nem possuía tamanha expressividade. Portanto, suas 

características não são tão diversas. Por exemplo, nesse período Graham diz que o 

teatro era o lazer do povo – obviamente que os de uma classe mais elevada -, porém, 

a grande maioria, ou seja, a população mais pobre e os escravos, por exemplo, não 

possuíam esses costumes de lazer. Pode-se considerar, pelos preceitos do contexto 

desse período que, por exemplo, a valorização e busca por um tempo ocioso era 

sumidade para o povo cansado dos trabalhos pesados, sevícias e violências tornados 

naturais. 

Como dito, a dicotomia entre as classes é demasiada e Maria Graham 

conseguiu percorrer por ambos os circuitos, tanto o da elite, em grandes festas 

abundantes, viagens e afins, quanto da população mais pobre e relata que: “[...] ao 

voltarmos pela Boa Vista encontramos muita gente gozando como nós do ar livre, e 
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vagueando sem ter o que fazer diante dos reflexos das casas brancas e das árvores 

que se balançavam dentro d'água.” (GRAHAM, 1990, p. 161), demonstrando as 

adoções desse tipo de lazer. Essa centelha do passado permite supor que os negros 

resistiam e fortaleciam seus lastros nesses momentos não tão fugidios nos quais eles 

subvertiam a norma e animavam seus corpos e almas. 

Outro típico costume entendido como um lazer para os negros escravizados 

era a cantoria e Graham relata sobre em algumas passagens de seu diário sobre 

lugares diferentes onde visitou; como um exemplo após uma visita: "as mulheres que 

estavam fornecendo as canas, cantassem, e elas começaram primeiro com algumas 

de suas selvagens canções africanas, com palavras adotadas no momento, 

adequadas à ocasião [...] cantaram, então, com tom e ritmo regular com algumas 

vozes doces, a saudação angélica de outras canções." (GRAHAM, 1990, p. 338). Ou 

até mesmo “numa espécie de taverna chamada venta [venda] [...] muito negro estava 

ali gastando as economias de um dia e ficando tão alegre quanto o vinho permitia” 

(GRAHAM, 1990, p. 161), afinal, não havia muito a se fazer quando se é imposto a 

condição de escravo a uma população cuja tradição remonta grandes reinados, 

culturas ritualísticas, sonoras e vibrantes. 

Como quase tudo nesse período da História do Brasil, alguns costumes não 

eram somente exclusivos a uma ou outra classe social e Maria Graham observa e 

relata sobre um costume pouco apreciado pela escritora, mas de grande difusão entre 

os brasileiros o hábito de jogar, afinal "tanto para o civilizado quanto para o selvagem, 

sempre foi recurso para tornar mais rápido o curso da vida.” (GRAHAM, 1990, p. 176). 

Os negros, em especial as mulheres, agiram de forma constante no que tange 

à vida privada. Em ambos os períodos colonial e imperial no Brasil, ante as questões 

do cuidado que, em esfera geral, engloba os mais diversos fatores presentes no 

contexto privado do lar, como os que foram abordados neste capítulo. A atuação da 

gente negra, mesmo que vista como informal e considerada mágica, bruxaria, menor 

pelo fato de uma reformulação da medicina, foi de suma importância para a formação 

da cultura brasileira, afinal, Gilberto Freyre: 

 
[...] evoca a importância que essas mulheres negras exerceram tanto 
no âmbito do cuidado, atendendo crianças e famílias no Brasil colonial, 
quanto na formação da cultura brasileira, indicando que por intermédio 
dessas negras velhas, amas de menino, o legado cultural das 
tradições e folclores nacionais foram preservados. E acrescenta: a 
ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a 
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comida: machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, 
só deixando para a boca do menino branco as sílabas moles […] as 
Antonias ficaram Dondons, Toninhas, Totonhas; as Teresas, Tetés; os 
Manuéis, Nezinhos, Mandus, Manés; os Franciscos, Chico, Chiquinho, 
Chicó; os Pedros, Pepés; os Albertos, Bebetos, Betinhos. (CAMPOS, 
2015, p. 18-19). 

 
 

Mesmo que Maria Graham tenha relatado suas experiências e o que viu de 

forma contundente, ela não foca no cotidiano das negras. Entretanto, a escritora teve 

contato com algumas durante suas diversas visitas a diferentes lugares do Brasil. 

Porém, mesmo que com poucos relatos, o "cuidar" e as ações de cuidado estão 

presentes em seu diário, e a mulher negra enquanto agente também. O cuidar estava 

intrínseco no cotidiano das mulheres negras, que a autora em parte de seus relatos 

escreve sobre um momento no qual: 

 
Uma bela e jovem escrava com uma grande bacia de água morna e 
uma toalha granulada sobre o braço e ofereceu-se para lavar-me os 
pés. Pareceu desapontada quando lhe disse que nunca permitia que 
ninguém me fizesse isso, ou me ajudasse a despir em qualquer tempo. 
De manhã ela voltou, é tirando o banho dos pés, trouxe toalhas novas, 
uma grande bacia de prata lavrada e um jarro, cheio de água morna, 
que deixou sem dizer palavra. Disse a sua senhora que eu era uma 
pessoa muito sossegada e que, pensava ela, não gostava de ninguém, 
a não ser de seu povo e, portanto, não me incomodaria (GRAHAM, 
1990, p. 336) 
 

 
A narrativa releva que o cuidado havia se tornado o espaço ou domínio sobre 

o qual os escravos assumiam como característico do seu saber-fazer, ou melhor, 

quase que um pronome pessoal oblíquo da terceira pessoa, ou seja, esse lugar lhes 

pertencia. Contudo, não fora algo que acontece sem interesses, mas construído, 

afinal, em uma das passagens do diário – na qual a escrevente está discutindo sobre 

a imoralidade para com as crianças em uma festa que havia crianças, algo que ela 

não esperava, afinal, não era comum na Inglaterra (1990, p. 271) – a autora relata 

como um amigo disserta sobre tal assunto explicando que: "[...] lembre-se de que 

entre nós, além da mãe de família, há uma ama [...] para cada moça, que deve ser 

bem educada, de bom caráter e de boa moral. Tudo isso são freios para o 

comportamento e forma uma proteção só inferior à das mães." (1990, p. 272).  

A historiografia revela que essas amas, logo, essas mulheres negras, eram 

responsáveis por auxiliar na manutenção na moralidade das crianças, estando apenas 

abaixo das próprias mães dessas crianças, ou seja, suas senhoras. Assim, é possível 
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entender que eram um segundo comando quando se trata da criação das crianças, 

algo reforçado um ponto defendido por Paulo Fernando de Souza Campos quando 

reafirma que "[...] diametralmente opostas, as imagens que se estabeleciam entre as 

amas-de-leite, babás e mães pretas em relação às crianças brancas refletem uma 

sensibilidade inconteste, permitindo supor que havia lugar genuíno para o 

estabelecimento de verdadeiras relações afetivas entre pessoas com posições 

hierarquicamente tão distintas" (2012, p. 17). 

Ou seja, mesmo que por questões sanitárias e de cunho governamental, a 

chegada da Coroa portuguesa e a valorização dos cuidados informais, o lugar do 

cuidado conferia a essas mulheres negras uma posição de destaque. Deste modo, 

não se pode considerar que havia um destaque social para elas, afinal, eram 

destituídos de sua humanidade em uma terra escravagista e violenta para com a gente 

negra. Justamente por esse fato, senhores e senhoras os reconheciam como 

inferiores e até "desejosos [...] de assistir à corrupção de suas famílias." (GRAHAM, 

1990, p. 272), o que revela uma hierarquia imaginária constantemente desabonadora 

do negro na mentalidade do povo branco. Talvez, esse olhar ainda permaneça como 

uma das mazelas sociais que Maria Graham observou durante sua estadia no Brasil, 

pois na nossa História as coisas mudam, mas permanecem as mesmas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo o contexto de viagens do século XIX e contato com o novo e com o outro 

foi de uma grande importância para o desenvolvimento, expansão e até mesmo 

divulgação do Brasil. Os diversos viajantes e, em especial, as viajantes, desvelaram 

que o câmbio de ideias, conhecimentos e representações deram essência à esse 

século. E, é nesse momento que Maria Graham chega ao Brasil e escreve sobre suas 

impressões acerca de todo este “novo mundo” a frente de seu diário e de sua pena. 

Ao mesmo passo que Graham versa sobre o novo, a escritora relata sobre o processo 

e conflitos que antecedem a independência do Brasil. 

Desses relatos, escritos através de um olhar europeu, inglês e embasado, 

mesmo que intrinsicamente – e talvez não proposital -, no pensamento imperialista 

britânico, pensamos em extrair informações em paridade com o campo específico de 

estudos, voltado as mulheres negras que, no contexto delimitado, evoca a cultura dos 

cuidados. Portanto, com o objetivo de observar e entender como a estrangeira 

representa o novo, as mulheres, a ação dos cuidados exercidos pelas mulheres 

negras escravizadas, desse último fator, extraindo informações que permitiram 

analisar se essas ações, ou melhor, esse lugar do cuidado conferia a elas vantagens 

ou destaques sociais nessa sociedade escravista. 

Maria Graham é uma mulher de sua época, dito isso, os preceitos e a 

mentalidade comumente generalizada no contexto em que está inserida estão 

contíguos ao seu cerne, destarte, seu olhar europeu está carregado de juízos de 

valores e comparações. Isso se torna explícito quando a mesma peneja sobre as 

mulheres do Brasil; ou seja, ao retratar as mulheres que conheceu, a mesma traz 

consigo expectativas do modelo da mulher inglesa e deixa claro em seu texto sua 

frustração ao perceber que as brasileiras estavam abaixo de tal “nível”, e as 

representa dessa forma, afinal, “ninguém, em nenhum sexo, que me lembrasse os 

homens e mulheres bem educadas da Europa.” (GRAHAM, 1990, p. 182). 

No que tange à mulher negra, encarregada dos cuidados, através de algumas 

passagens em seu diário, é possível perceber que elas desenvolveram – ou 

adaptaram-se a imposição – papeis primordiais na esfera da vida privada: sendo 

detentoras de uma vasta solicitude para com família que serviam, em especial para 

com as crianças, criando relações e se adequando à estrutura do corpo familiar. À 
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vista disso, pode-se dizer que, em comparação aos seus equipolentes, essas 

mulheres negras possuíam certo destaque e até mesmo uma vantagem, afinal seus 

laços e exercício do cuidado as tornavam essenciais – portanto insubstituíveis – na 

estrutura do lar. 
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