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RESUMO 

MARIA GRAHAM E A DUPLA DOCUMENTAÇÃO DO FEMININO NO BRASIL 
DOS ANOS DE 1821, 1822 E 1823: 

UMA ABORDAGEM DISCURSIVO-CRÍTICA  

Márcia Cristina de Oliveira Santos 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Barros Montez 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Linguística Aplicada, Instituto de Letras, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 
Mestre em Linguística Aplicada.  

A literatura de viagem sobre o Brasil escrita na primeira metade do século XIX 
apresenta uma nítida relação de assimetria entre os que narram e os que são narrados. A 
maior parte dos livros de viagem do período foi escrita por homens e pouco aludiam a 
assuntos relacionados à presença feminina. Excetuando-se as correspondências privadas e 
públicas, são relativamente poucos os documentos produzidos por mulheres que nos servem 
hoje como registros historiográficos. Tais aspectos tornam valioso o diário de viagem 
escrito por Maria Graham, e mais particularmente ainda por este ser um texto de autoria 
feminina em que são figuradas outras mulheres. Com base nesta peculiaridade, esta 
pesquisa recorta para fins de análise passagens textuais em que Graham constrói 
discursivamente o seu próprio gênero. Nela, interessam mais especificamente as situações 
em que ocorre o que Miriam Lifschiz Moreira Leite (1997) denomina “dupla 
documentação”, isto é, excertos nos quais a narrativa de si mesma é contrastada com a 
narrativa do outro no Brasil, ou seja, a partir de uma perspectiva dicotômica entre o “eu” e 
o “outro”, o “certo” e o “desviante”. A dissertação defende o ponto de vista de que a análise 
linguística das instâncias de dupla documentação torna mais claro o entendimento do 
quanto o discurso de Maria Graham sobre outras mulheres no Brasil consubstancia um 
discurso sobre si mesma. Para tanto, utilizo o arcabouço teórico-metodológico da Análise 
do Discurso Crítica (ADC) de Norman Fairclough (2001 e 2003), porque a abordagem 
textualmente orientada por este mobilizada traz novas perspectivas de interpretação sobre o 
gênero “relato de viagem”. Com isso, novos elementos são evidenciados e novas relações 
são estabelecidas entre o texto examinado e seu contexto histórico, o que resulta em 
avanços nos estudos historiográficos acerca da personalidade e do período investigados.  

Palavras-chave: 1. Relatos de viagem. 2. Maria Graham. 3. Análise do Discurso Crítica. 4. 
Dupla documentação do feminino. 5. Brasil Oitocentista. 
 
 

Rio de Janeiro 
Setembro de 2014
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ABSTRACT 

MARIA GRAHAM AND THE DOUBLE DOCUMENTATION OF THE 
FEMININE IN BRAZIL IN THE YEARS 1821, 1822 AND 1823:  

A CRITICAL DISCURSIVE APPROACH 

Márcia Cristina de Oliveira Santos 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Barros Montez 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Linguística Aplicada, Instituto de Letras, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 
Mestre em Linguística Aplicada. 

The travel literature written about Brazil in the first half of the 19th century 
presents a clear-cut relationship of asymmetry between the ones who narrate and the 
ones being narrated. Most of those travel accounts were written by men who scarcely 
referred to women. In fact, with the exception of private and public letters, 
historiography relies on relatively few documents produced by women. Those aspects 
underscore the value of Maria Graham’s travelogue since it is a document written by a 
woman that alludes to other women. Due to such peculiarity, this research analyzes 
excerpts in which Graham discursively builds her own gender, especially those that 
exemplify what Miriam Lifchitz Moreira Leite (1997) names as “double 
documentation”. In other words, the focus is on extracts in which her narrative of 
herself is contrasted with her narrative of other women in Brazil, i. e. passages in which 
she shows a dichotomous perspective between the “self” and the “other”, the “norm” 
and the “deviation”. This dissertation defends that a linguistic analysis of instances of 
double documentation elucidates how the traveler’s discourse about other women turns 
into an account of her own self. In order to do that, I make use of Norman Fairclough’s 
(2001 & 2003) Critical Discourse Analysis theoretical and methodological framework, 
as I believe that the textually-oriented approach delineated by him brings in new 
interpretative perspectives to the travel writing genre. Thus, new elements are 
highlighted and new relationships are established between the analyzed text and its 
historical context, thereby advancing historiographical studies concerning Maria 
Graham and her time. 

   

Key words: 1. Travel writing. 2. Maria Graham. 3. Critical Discourse Analysis. 4. 
Double documentation of the feminine. 5. Nineteenth-century Brazil  
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1. INTRODUÇÂO: 

 
As histórias estão no cerne daquilo que dizem os exploradores e os 
romancistas acerca das regiões estranhas do mundo; elas também se tornam o 
método usado pelos povos colonizados para afirmar sua identidade e a 
existência de uma história própria deles (SAID, 2011, p. 11).   

 

O ano era 2010 e eu nutria ambições de ser aprovada no processo seletivo de 

mestrado do Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada (PIPGLA) da UFRJ.  

Através do site da pós-graduação da Faculdade de Letras da UFRJ, tomei conhecimento 

do fascinante projeto desenvolvido pelo Professor Dr. Luiz Montez, Construções 

discursivas do Rio de Janeiro em relatos de viajantes europeus e imigrantes entre os 

séculos XVIII e XIX (Montez,  http://www.letras.ufrj.br/liedh/pages/equipe/luiz-montez-

coord.php, acesso em 19/01/2012). A partir de então, comecei a frequentar as reuniões 

do grupo de pesquisa LIEDH (Linguagem e Discursos da História), coordenado pelo 

referido professor, e decidi que desenvolveria um anteprojeto que tivesse como tema a 

literatura de viagem.    

Muitos naturalistas, diplomatas, comerciantes, e artistas que estiveram no Brasil 

entre os séculos XVI e XIX transformaram suas experiências em textos. Tais escritos 

foram tomados como fontes no processo de construção de nossa História Social, já que, 

com exceção de uma gráfica aberta no Rio de Janeiro em 1747, não havia imprensa no 

Brasil até a chegada de Dom João VI em 1808 (FAUSTO, 2010, p. 112) e, por 

conseguinte, não restaram fontes disponíveis sobre o Brasil até tal ano, a não ser no 

exterior.  

O sociólogo, antropólogo e historiador Gilberto Freyre, por exemplo, se apoia 

largamente em relatos de viagem para compor as páginas daquele livro que é tido como 

o “marco inaugural nas análises da cultura brasileira” (SOUZA, 2011, p. 20), Casa 

Grande & Senzala, de 1933. 
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A partir dessas reflexões, iniciei a leitura do texto de Freyre a fim de escolher um 

relato que fosse representativo para aqueles que, como o autor, escreveram sobre a 

sociedade brasileira do início do século XIX. Dessa forma, interessava-me observar 

sobre quais relatos o estudioso se debruçou em seu processo de construção de uma 

história e cultura brasileiras. Percorri esse caminho com o propósito de validar meu 

objeto de pesquisa – conforme aconselha Leite (2008, passim) – dada a posição de 

cânone que Casa Grande & Senzala ocupa no âmbito dos estudos sobre o Brasil. 

Verifiquei que o historiador recorreu a uma grande quantidade de relatos, escritos 

por viajantes das mais diversas origens. Portanto, fez-se necessário delimitar as fontes 

com as quais eu iria trabalhar. Mas como escolher dentre tantos textos? Decidi iniciar o 

delineamento de meu corpus pela seleção de um idioma cujo conhecimento me 

possibilitasse acesso às fontes na língua em que os relatos foram originalmente escritos. 

Escolhi, então, os travelogues1 ingleses.  

Além de minha familiaridade com o idioma, dois outros aspectos foram 

considerados na decisão de trabalhar com relatos em inglês: o fato de ter sido esta a 

principal língua de dominação imperialista dos séculos XVIII e XIX (ANDERSON, 

1991, p. 38), e a forte influência política exercida pela Inglaterra no processo de 

transferência da corte portuguesa para o Brasil e, posteriormente, nas negociações da 

independência brasileira (FAUSTO, 2010, p. 120 – 144).  

Escolhi, então, ler três crônicas escritas por ingleses citadas em Casa Grande & 

Senzala: Explorations of the Highlands of Brazil de Richard Burton, Notes on Rio de 

Janeiro and the Southern Parts of Brazil de John Luccock e Journal of a Voyage to 

Brazil, and Residence There, During Part of the Years 1821, 1822, 1823 de Maria 

Graham. A opção por esses relatos se deu por conta do modo muito negativo com que 

as mulheres eram representadas nos trechos utilizados por Gilberto Freyre. A maneira 
                                                           
1 Termo em inglês utilizado para designar o gênero textual de relatos de viagens (FABIAN, 2000, p. 24). 
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como essas mulheres foram discursivamente construídas pelos viajantes nas passagens 

citadas me inquietou e me impeliu a ler os próprios relatos na íntegra, para verificar se 

tais representações negativas eram de fato recorrentes na literatura de viagem. Dos três 

travelogues, contudo, optei por analisar apenas o livro de Maria Graham porque este 

texto fornecia uma boa amostra do que eu desejava estudar: havia no relato uma 

profusão de exemplos de construções discursivas do feminino. Outra razão pela qual 

dispensei os outros dois textos e escolhi trabalhar somente com seu relato de viagem foi 

o fato deste ter a peculiaridade de ser um texto de autoria feminina em que figuram 

outras mulheres, duas características pouco comuns nas fontes documentais do início do 

século XIX sobre o Brasil, conforme esclareço em seguida. 

1.1 Mulheres na historiografia: Maria Graham e a dupla documentação 

Até poucas décadas, mulheres não constituíam objeto de interesse da história e 

foram, portanto, silenciadas em grande parte das fontes. Ainda mais raros eram os 

documentos históricos produzidos por mulheres, conforme nos informa Soihet: 

A escassez de vestígios acerca do passado das mulheres, produzidos por elas 
próprias, constitui-se num dos grandes problemas enfrentados pelos 
historiadores. Em contrapartida, encontram-se mais facilmente 
representações sobre a mulher que tenham por base discursos masculinos 
determinando quem são as mulheres e o que devem fazer (SOIHET, 1997, p. 
295).      

Quanto a isso, Mary Del Priore afirma que as fontes documentais mais 

comumente disponíveis sobre as mulheres entre os séculos XVI e XIX eram “processos 

da Inquisição, processos-crime, leis, livros de medicina, crônicas de viagem, atas de 

batismo e casamento” (DEL PRIORE, 2012, p. 7-8). Segundo a autora, a produção de 

fontes históricas por e sobre mulheres só começa a ocorrer de maneira mais profícua no 

século XX.  
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Até o século XIX, então, as fontes eram mormente livros religiosos, e documentos 

oficiais que visavam controlar, punir e vigiar as mulheres. Ou seja, eram textos de 

autoria masculina que refletiam os espaços públicos disponíveis para a maioria das 

mulheres de então: a igreja e o tribunal. Espaços estes que reproduziam os papéis 

sociais destinados à mulher da época: o de pura ou o de transgressora. Se pura, era 

representada em atas de batismo e casamento. Se transgressora, constava em processos-

crime e até mesmo em processos da Inquisição.  

Dentre as fontes enumeradas por Del Priore, as crônicas de viagem parecem ser os 

documentos nos quais a mulher é retratada em esferas que escapam à dicotomia pura/ 

transgressora e aqueles em que, por conseguinte, outros aspectos da condição feminina 

podem ser observados. Leite (1997) atribui as frequentes referências a figuras femininas 

nos livros de viagem ao caráter intermediário desses textos. Ainda que não fossem 

considerados meros diários íntimos, eles tampouco eram tidos como relatórios oficiais, 

o que forçosamente limitaria seu espectro de temas a questões de ordem pública, 

religiosa, judicial ou política. (LEITE, 1997, p. 27).  Assim, Journal of a Voyage to 

Brazil (GRAHAM, 1824) torna-se precioso para as finalidades desta dissertação, não 

somente por ter sido escrito por uma mulher, mas também por consubstanciar um 

discurso feminino sobre outras mulheres no Brasil no início do século XIX.  

Maria Graham escreveu em um tempo em que a mulher não era considerada 

sujeito da história. No século XIX, dominavam o cenário historiográfico relatos de 

guerras, diplomacia e política, esferas em que mulheres dificilmente transitavam. 

Consequentemente, as fontes documentais do período praticamente não relatam a 

presença da figura feminina (SOIHET, 1997, p. 276). Por esse motivo, recorto para fins 

de análise as passagens textuais em que Graham constrói discursivamente seu próprio 
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gênero. Interessam-me, mais especificamente, as situações em que ocorre o que Miriam 

Lifchitz Moreira Leite (1997) denomina “dupla documentação”.  

Leite (1997) adverte que, dado o número reduzido de obras e autoras na primeira 

metade do século XIX, não se pode afirmar que as mulheres-viajantes estavam mais 

capacitadas do que os homens para compreender e relatar as condições de vida das 

mulheres no Brasil. No entanto, a autora sugere que as viajantes colaboram na 

construção da história da mulher ao prestarem testemunhos duplos, o que ela denomina 

“dupla documentação”. Observemos a esclarecedora citação a seguir: 

No caso dos viajantes, as observações que fazem sobre as mulheres 
encontradas no Brasil pressupõem uma comparação com a situação a que 
estavam habituados no país de origem. No caso das viajantes, existem 
observações explícitas sobre sua condição, estado e dificuldades como 
mulher, esposa, profissional e viajante, ao lado do testemunho a respeito das 
mulheres que encontram no Brasil ou a respeito de quem conversam com 
representantes de seu país de origem (LEITE, 1997, p. 28, 29, grifo da 
autora). 

        
Ou seja, ao descreverem as dificuldades atreladas ao seu gênero, as viajantes 

produzem uma dupla documentação do feminino: a narrativa de si mesmas contrastada 

com narrativa da alteridade no Brasil, a partir de uma perspectiva dicotômica entre o 

“eu” e o “outro”, o “original” e o “desconhecido”, o “certo” e o “desviante”. 

Leite (1997) assinala ser esta uma prática discursiva comumente encontrada nos 

livros de viagem em geral. A autora afirma que, ao estudarmos textos de viajantes sobre 

o Brasil, podemos observar a relação de assimetria que se institui entre os que narram e 

os que são narrados, entre o colonizador e o colonizado, entre o padrão e o que se quer 

padronizar, conforme explica a seguir: 

[O olhar estrangeiro] traz a postura do civilizado diante do povo atrasado, 
reforçado por uma série de obstáculos linguísticos, culturais e econômicos à 
compreensão do grupo visitado. Mesmo quando o viajante não pertence à 
nobreza ou à alta burguesia, identifica-se com a civilização europeia e seus 
padrões de avaliação dos homens, de acordo com o êxito ou o fracasso 
(LEITE, 1997, p. 10). 

Contudo, quanto à tendência a se tomar a cultura de origem como o determinante 

exclusivo das descrições apresentadas nos relatos de viagem, Lisboa (1997) adverte: 
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Ao mesmo tempo em que o viajante fala do lugar visitado, reelabora o seu 
próprio lugar de origem, permanecendo em constante diálogo com as suas 
referências, que podem ser revistas, negadas ou reiteradas. A narrativa sobre 
o ‘outro’ também é, afinal, a narrativa sobre ‘si mesmo’ (LISBOA, 1997, p. 
47). 
   

Assim, há de se considerar que tais escritos são matizados também pela 

experiência da própria viagem e do que é produzido no que Pratt (1999) denomina 

“ zona de contato” .  

Em Os Olhos do Império: relatos de viagens e transculturação, Pratt analisa 

relatos de viagens de maneira interdisciplinar, enfocando aspectos históricos, 

linguísticos, antropológicos e sócio-econômicos. A autora defende que as crônicas de 

viagem devem ter sua análise situada na “zona de contato”, isto é em:  

um domínio discursivo onde culturas díspares se encontram, se chocam, se 
entrelaçam uma com a outra, frequentemente em relações extremamente 
assimétricas de dominação e subordinação – como o colonialismo, o 
escravagismo, ou seus sucedâneos ora praticados em todo o mundo (PRATT, 
1999, p. 27).  
 

São muitas as instâncias de dupla documentação feminina na zona de contato em 

Journey of a Voyage to Brazil, conforme apresento no capítulo de análise de dados.  

1.2 Considerações metodológicas  

Inicialmente, é necessário esclarecer porque não utilizo o termo “mulher 

brasileira” na análise. Leite (1997) menciona que, nas primeiras três décadas do século 

XIX, as menções às mulheres nos relatos das viajantes restringem-se à mulher 

portuguesa branca (idem, ibidem, p. 47). Esta, tendo ou não nascido no Brasil, era 

chamada de portuguesa. “Brasileira” era um termo relegado às mestiças de maneira 

geral. Só a partir da metade do século XIX começou-se a designar brasileiro todo 

falante de português nascido no Brasil. Além disso, grande parte dos relatos de viajantes 

ignorou a existência de um contingente de brancas pobres e de escravas livres nascidas 

aqui (id,. ibid., p. 48). Por isso, não utilizei o termo “brasileira” para me referir às 

mulheres que habitavam o Brasil nos anos em que se deu o processo de independência, 
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a não ser quando a própria viajante o faz. Esse foi, na verdade, o procedimento adotado 

em toda a pesquisa: nomeio as mulheres de acordo com a forma como Graham as 

categoriza. 

Quanto à seleção dos trechos a serem analisados, pensei inicialmente em utilizar a 

metodologia desenvolvida por Leite et alii em A mulher no Rio de Janeiro no século 

XIX. Um índice de referências em livros de viajantes estrangeiros (1982). No livro, as 

autoras apresentam uma sugestão de abordagem metodológica para interessados em 

estudar a contribuição da literatura de viagem para a História Social da Mulher. Tal 

método consiste na organização de um índice temático a partir de alusões feitas por 

cronistas estrangeiros à condição feminina nos âmbitos da família, da raça (sic), da 

classe, e da religião. As pesquisadoras utilizaram a abordagem para desenvolver um 

precioso inventário em que o material referente à mulher no Rio de Janeiro Oitocentista 

foi ordenado em tópicos “relativos a agrupamentos e instituições sociais em que, mais 

frequentemente, viviam, se reproduziam e circulavam as mulheres descritas pelo 

viajante” (LEITE, 1982, p. 8).  

No entanto, tive bastante dificuldade em lidar com a frequente e inevitável 

sobreposição de temas em cada excerto escolhido. Então, desisti de organizar os 

fragmentos textuais em eixos temáticos e limitei-me a selecionar passagens que 

apresentassem exemplos de dupla documentação, ou, segundo o conceito 

operacionalizado por Pratt (1999), os que descrevessem discursivamente a autora e as 

mulheres que esta encontrava e narrava na “zona de contato”. Isto é, situações em que 

“o original” e “a cópia” fossem postos lado a lado, e nas quais Graham, ao descrever 

hábitos e características, revisitasse seu referencial europeu para dialogicamente reiterá-

lo ou eventualmente negá-lo. Parto da hipótese de que a análise linguística das 

instâncias de dupla documentação coopera para que tenhamos um entendimento do 
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quanto o discurso da viajante sobre outras mulheres consubstancia um relato sobre si 

mesma. 

É relevante lembrar, porém, que a problemática das questões de gênero, a 

autoidentificação das mulheres como constituintes de uma parcela oprimida em diversas 

esferas da vida social e a formação de sua autoconsciência ideológica como minoria, 

isto é, que aspira à igualdade de direitos que lhes corresponde, e, como corolário, o 

entendimento de que precisa se mobilizar e lutar por seus direitos, é um fenômeno que 

só começa a ganhar expressão no meio acadêmico após a Segunda Guerra Mundial 

(LEITE, 1997, p. 30). Dessa forma, seria anacrônico supor que tal autoconsciência 

estivesse manifesta em relatos de viagem no século XIX. Portanto, o foco do presente 

estudo não está em identificar posturas sexistas no texto de Maria Graham. Concentro-

me na dupla documentação e no entendimento historiográfico que podemos ter na 

contemporaneidade – através de um relato de viagem de autoria feminina – de como 

eram exercidos os papéis sociais femininos no Brasil dos anos da Independência. 

Dessa forma, procuro responder às seguintes questões: que práticas ideológicas 

engendram as construções discursivas das mulheres no relato de Maria Graham? O que 

a inglesa diz sobre suas vidas, hábitos, costumes, crenças, atributos físicos e 

vestimentas, e quais os efeitos sociais de tais representações? Que tipo de dupla 

documentação a viajante estabelece sobre ela e as mulheres descritas na zona de 

contato? Em que medida essa dupla documentação transforma-se em um discurso 

“sobre si”? 

Procurei atentar para estas indagações estudando o relato de Graham enquanto 

prática social específica (discursiva) e não como um mero instrumento de transmissão 

de conhecimento.  A partir do entendimento de que não existem enunciados destituídos 

de ideologia ou não-situados em termos axiológicos, analisei o diário no âmbito da 
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Linguística Aplicada Crítica, abordando-o de maneira interdisciplinar instrumentalizada 

pelas ferramentas disponíveis no arcabouço teórico-metodológico da Análise do 

Discurso Crítica, doravante ADC, particularmente em FAIRCLOUGH, 2001 e 2003. 

Conduzi uma análise detida de itens lexicais, gramaticais, coesivos e intertextuais de 

cada trecho selecionado do relato, bem como dos efeitos semânticos e pragmáticos 

suscitados por tais escolhas, e me esforcei para, sempre que possível, associá-los às 

práticas sociais de sua autora. 

Por fim, faz-se necessário explicar a maneira como trabalhei com as duas versões 

do relato por mim utilizadas, respectivamente a do original em inglês e a traduzida para 

o português. A leitura e análise da obra foram feitas a partir do original em inglês, 

publicado em 1824 e disponibilizado no portal google livros em domínio público. 

Julguei fundamental trabalhar com o relato em inglês para que minha análise não fosse 

mediada pelas interferências lexicais, sintáticas e semânticas resultantes do processo 

tradutório. No entanto, a fim de auxiliar o leitor pouco familiarizado com a língua 

inglesa, disponibilizei em notas de rodapé a versão em português dos trechos 

analisados. As traduções desses trechos foram retiradas da edição já consagrada e 

amplamente difundida publicada pela editora da Universidade de São Paulo2 

(GRAHAM, 1990). 

Com minha pesquisa pretendo contribuir para o estreitamento da lacuna citada por 

Santos (2010) e Brito (2011) em relação a pesquisas que dispensem à literatura de 

viagem um tratamento linguístico e interdisciplinar específico. Existem no Brasil 

diversos livros, artigos, teses e dissertações que fazem referência a Maria Graham e seus 

escritos. Dentre estes, além de Leite (1982), (1984), (1997), (2000) e Martins (2001) 

destaco Sussekind (1990), Lima (2000), Galvão (2001) e Cerdam (2003). No entanto, 

                                                           
2 Essa tradução para o português foi publicada pela primeira vez, em 1956, na Série Brasiliana, e encontra-se hoje 
disponível digitalmente em: http://www.brasiliana.com.br/obras/diario-de-uma-viagem-ao-brasil-e-de-uma-estada-
nesse-pais-durante-parte-dos-anos-de-1821-1822-e-1823, acesso em 15 de junho de 2014. 
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nenhuma das análises mencionadas faz uso de ferramentas linguísticas para o estudo das 

fontes. Tal lacuna torna evidente a necessidade da pesquisa dos relatos de viajantes com 

base em abordagens linguísticas e interdisciplinares, com as quais o campo, já muito 

estudado e em alguns aspectos aparentemente esgotado, ganha novas perspectivas de 

interpretação.  

Penso que a revisitação de Journal of a Voyage to Brazil com base em abordagens 

linguísticas e historiográficas contemporâneas permite novas hipóteses interpretativas 

sobre o passado, neste caso, a saber, sobre as formas como uma viajante inglesa 

construiu narrativas sobre si e sobre as mulheres que encontrou no Brasil nos anos de 

1821, 1822 e 18233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Esses foram anos de grande turbulência político-econômica. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 
1808, assim como as estreitas relações mantidas com a Inglaterra, desencadearam uma série de crises tanto em 
Portugal quanto na ex-colônia. Tais crises, que culminaram com a oficialização da emancipação brasileira em 1822, 
orbitavam questões relacionadas à soberania e ao monopólio comercial e sinalizavam, conforme afirma Mattoso 
(1994), que “os interesses portugueses não coincidiam já com os do Brasil” (p. 291).  
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2. VIAJANTES E SEUS ESCRITOS 

Neste capítulo discuto o contexto de produção da literatura de viagem nos séculos 

XVIII e XIX e a utilização desse gênero textual enquanto fonte documental para a 

história e, mais recentemente, para a linguística.  

2.1 Viajar, relatar, colonizar 

Nos séculos XVIII e XIX, foram numerosos os projetos de viagens de 

circunavegação que tinham o propósito de desbravar, categorizar e catalogar a natureza 

e os povos oriundos dos novos mundos. O espírito iluminista, com sua orientação 

enciclopedista, aliado a motivações político-científicas estimularam muitas dessas 

viagens. Por servir como referência organizativa, científica e narrativa fundamental para 

a constituição e equipagem das expedições naturalistas ao longo do século XIX, o 

naturalista Alexandre von Humboldt foi um dos mais notórios viajantes deste período, 

(PRATT, 1999, p. 195). Leite (1997) nos chama atenção para o fato de que Humboldt e 

seu projeto global de descrição física do mundo inspiraram grande parte dos viajantes 

do século XIX. Quanto a isso, Pratt menciona que até mesmo Charles Darwin atribui os 

rumos que deu à sua existência e a seus estudos à circunstância de ter lido e relido a 

Narrativa Pessoal de Humboldt em sua juventude (PRATT, 1997, p. 196).  

Acompanhado por Aimé Bonpland, Humboldt chegou à América do Sul em 1799. 

Segundo Pratt, o relato oriundo de seus cinco anos de expedições científicas promoveu 

a “reinvenção ideológica da América do Sul, operada dos dois lados do Atlântico, 

durante as tumultuadas primeiras décadas do século XIX” ( idem, ibidem, p. 195 – 196). 

Maria Graham também demonstrou familiaridade com a obra de Humboldt, 

conforme podemos perceber na referência que a viajante faz à obra do naturalista no 

seguinte trecho sobre o Jardim Botânico em Tenerife4: 

                                                           
4 Todas as citações traduzidas de trechos do diário foram retiradas de GRAHAM, 1990. Ver nota n.2. 
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We saw the botanical garden so much praised by Humboldt; but it is in sad 
disorder, having been for some time entirely neglected. However, the very 
establishment of such a thing brings in new plants, and perhaps naturalises 
them (GRAHAM, 1824, p. 88)5. 
 

Humboldt, porém, nunca esteve em terras brasileiras. Sua entrada em nosso 

território lhe foi negada pela coroa portuguesa por esta suspeitar tratar-se de um espião 

(LEITE, 1997, p. 165). Esta parca abertura do país a viajantes, entretanto, teve fim com 

a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A transferência da corte, somada à 

abertura dos portos, fez com que o número de viajantes que realizaram incursões por 

nosso país aumentasse consideravelmente, especialmente entre os anos 1810 e 1820 

(LAGO, 2011)6. 

Em março de 1816, como consequência dos anseios de D. João de “ilustrar” o 

Brasil, desembarcou aqui a missão artística francesa, trazendo consigo Debret, 

Lebreton, Taunay, dentre outros. Em 1817, em comitiva que acompanhava a princesa 

Leopoldina da Áustria, chegaram Spix, Martius e Thomas Ender (FAUSTO, 2010, p. 

127). Em 1821, aportou no Brasil a fragata inglesa Dóris, trazendo o comandante 

Thomas Graham e sua esposa, Maria Graham. 

Além desses, muitos outros viajantes atracaram aqui após 1808, por diversos 

motivos e nas mais variadas circunstâncias. Para o Brasil vieram naturalistas, pintores, 

missionários, diplomatas, militares, comerciantes, jornalistas e até mulheres na condição 

de filhas ou esposas, que embarcavam em longas viagens a fim de contemplar interesses 

públicos e privados.  

Dentre os interesses públicos, Lisboa (1997, p. 32) nomeia a criação de museus, a 

manutenção de vínculos diplomáticos, o desenvolvimento científico, assim como a 

busca por satisfazer interesses comerciais, mercadológicos e expansionistas. Já na esfera 
                                                           
5 “Vimos o jardim botânico, tão louvado por Humboldt; mas está em triste desordem. Esteve mesmo por algum 
tempo completamente abandonado. Contudo esta própria situação introduz novas plantas e talvez as naturalize.” 
(GRAHAM, 1990, p. 111) 

6 Não há numeração de páginas no artigo. Disponível em: http://revistapiaui.estadao.com.br/blogs/questoes-
manuscritas/geral/o-miseravel-rio-de-janeiro-de-maria-graham. Acesso em 04 de junho de 2014. 
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privada, a autora enumera fatores como o desejo de aventura, perspectivas de trabalho, 

oportunidades de pesquisa e esperança de enriquecimento. Financiadas em sua maioria 

por governos ou por mecenas, tais expedições deram origem a textos que ganharam 

espaço no mercado editorial europeu dos séculos XVIII e XIX, e que constituem o que 

hoje denominamos “literatura de viagem”. É interessante lembrar que, quanto ao 

continente americano, esse gênero surge com os textos dos primeiros cronistas, como 

Colombo e Caminha (idem, ibidem, p. 34).  

Na mesma obra, Lisboa nos sugere algumas características que poderiam definir o 

gênero “relato de viagem”. Entretanto, a autora se apressa em admitir a impossibilidade 

de demarcação muito rígida: 

(...) a condição sine que non para que um texto seja considerado literatura de 
viagem é o deslocamento físico do autor pelo espaço geográfico, por tempo 
determinado, e a transformação do observado e do vivido em narrativo. Mas 
essa premissa não esgota a abrangência do gênero. Sua história revela 
inúmeras formas de errância e inúmeros estilos e descrições. Diferenças que, 
demarcadas pelas condições históricas e pela dimensão subjetiva dos autores, 
como já mencionado, dificultam em parte qualquer definição muito rigorosa 
do gênero. Suas manifestações caminham entre a crônica, a epístola, o 
romance, a poesia, o diário e o relato científico, acrescentado não raramente 
do correspondente iconográfico (id., ibid, p. 34). 
 

Quanto aos usos deste gênero textual, a autora comenta que, nos séculos XVIII e 

XIX, a literatura de viagem servia a diversos propósitos, desde documentar 

acontecimentos e descrever povos, plantas e animais do Novo Mundo, a prover de 

instrução e entretenimento as classes letradas europeias (id., ibid., p. 38).  

Vejamos, agora, a utilização de relatos de viagem como fontes documentais e, 

mais recentemente, como objeto de interesse da linguística.  

2.2 Relatos de viagem como fontes documentais 

As crônicas de viagem têm sido amplamente estudadas na contemporaneidade 

como fontes primárias em pesquisas de antropologia, sociologia e história. Publicadas 

em periódicos ou em vários volumes, na forma de diários, compilações de cartas, 
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relatórios oficiais, romances epistolares, romances de aventuras e até tratados de 

ciência, as crônicas podem ser uma fonte profícua para pesquisas, especialmente no 

âmbito da história social (LEITE, 1997, p. 9). 

Sendo os relatos fontes documentais, ao estudá-los, surgem questões comumente 

enfrentadas por historiadores quanto às suas limitações. Uma dessas questões, por 

exemplo, é a dificuldade em delinear a fronteira entre o “real” e o “ficcional”. Este é um 

impasse cuja discussão está intimamente relacionada a posicionamentos 

epistemológicos anteriores e posteriores à chamada crise dos paradigmas.  

O objeto central da história tradicional até o início do século XX era, grosso 

modo, o estudo e enumeração de grandes acontecimentos políticos, bélicos, religiosos, 

diplomáticos bem como suas datas (FALCON, 1997, p. 68).  

Já segundo o teórico francês Michel Foucault (1969), a historiografia de até então 

se construía como uma sequência de acumulação de fatos políticos e bélicos 

enumerados de maneira forçosamente equilibrada, desconsiderando as rupturas, 

complexidades, descontinuidades, e consequentemente, as “outras histórias” envolvidas 

no processo.  

Apenas ao final década de 20, com a primeira publicação dos Annales d’Histoire 

Économique et Sociale (1929), editados por Marc Bloch e Lucien Febvre, podemos 

observar o início da institucionalização do declínio da história política – cada vez mais 

sinônima de história tradicional. No entanto, os primeiros annalistes não apenas 

questionaram o primado da história política, mas também propuseram uma redefinição 

de conceitos caros à historiografia, como tempo, fato histórico e documento. 

Em seu célebre e inacabado livro, Apologia da História ou O Ofício de 

Historiador (2001)7, Marc Bloch critica a historiografia tradicional; posiciona-se a favor 

                                                           
7 Apologia da História ou O ofício de historiador foi redigido no cárcere. Judeu, Marc Bloch foi preso e fuzilado 
pelos nazistas em 1944. Seu ensaio inacabado foi publicado postumamente em 1949, por Lucien Febvre. 
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de uma historiografia interdisciplinar; e defende que os textos históricos, ou os 

“documentos” sejam abordados apenas como “vestígios”: 

Como primeira característica, o conhecimento de todos os fatos humanos no 
passado, da maior parte deles no presente, deve ser, segundo a feliz expressão 
de François Simiand, um conhecimento através de vestígios (...) o que 
entendemos efetivamente por documentos senão um “vestígio”, quer dizer, a 
marca, perceptível aos sentidos, deixada por um fenômeno em si mesmo 
impossível de captar? (BLOCH, 2001, p. 73). 

O historiador ressalta ainda que, “na crítica do testemunho, todos os dados estão 

viciados. Pois elementos muito delicados intervêm constantemente para fazer a balança 

pender para uma eventualidade privilegiada” (idem, ibidem, p. 118). A partir destas duas 

citações, percebemos dois pontos, a saber, a ênfase posta no fato da fonte constituir 

apenas um “vestígio” de acontecimentos passados inacessíveis em sua totalidade, e a 

relevância dada à impossibilidade de um historiador abordar um documento despindo-se 

de seus interesses político-ideológicos. 

Entretanto, Falcon (1997) assinala que este movimento inicial de contestação da 

primazia da história política só se deu na França, já que tal modelo de historiografia 

predominou ainda por algumas décadas no cenário acadêmico e no mercado editorial de 

países como Inglaterra, Alemanha, Itália e EUA (FALCON, 1997, p.70).   

Já nos anos 50, com a ascensão de uma produção intelectual que se convencionou 

denominar neomarxista ou marxista-ocidental, ocorreu, segundo Falcon, “a reintrodução 

da(s) ideologia(s) como categoria analítica do discurso histórico.” (idem, ibidem, p. 72), 

e, com ela, verificou-se o surgimento de uma história social, preocupada em abordar os 

conflitos de classe. 

Entretanto, foi no final da década de 60 e início dos anos 70 que ocorreu uma 

guinada na forma de se pensar a produção do conhecimento. Tal guinada desempenhou 

papel primordial na erosão da chamada historiografia tradicional (id., ibid., p. 75). Esse 

movimento de ruptura, denominado “virada linguística”, “giro linguístico” ou “virada 

discursiva” caracterizou-se pelo reconhecimento de que a linguagem, o elemento de 
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análise comum a todas as ciências sociais e humanas, não é um mero veículo 

transparente para a representação de uma realidade objetiva (PENNYCOOK, 2006, p. 

77). 

Tal mudança paradigmática, impulsionada pelos escritos de Foucault e pela 

crescente popularidade da utilização de métodos estruturalistas saussurianos em 

pesquisas de investigação social, enfatizava a opacidade da linguagem e seu papel 

constitutivo do sujeito, das relações sociais, e da produção de conhecimento (HALL, 

2005, p. 34 – 46). Cada vez mais, intelectuais de diversas áreas traziam para suas 

pesquisas a noção de que práticas sociais são mediadas por práticas discursivas e que 

estas são sempre parciais, atravessadas por escolhas, valores, ideologias e relações de 

poder (FABRÍCIO, 2006, p. 48).  

Um dos momentos fundamentais dessa inflexão foi a publicação em 1969 da 

Arqueologia do Saber, de Michel Foucault, e sua maneira de conceber a 

descontinuidade na história através da formulação do conceito de “irrupção”.  No trecho 

que segue, o teórico francês deixa claro seu posicionamento epistemológico com relação 

à história enquanto metanarrativa: 

Finalmente, eis a última precaução para colocar fora de circuito as 
continuidades irrefletidas pelas quais se organizam, de antemão, os discursos 
que se pretende analisar: renunciar a dois temas que estão ligados um ao 
outro e que se opõem. Um quer que jamais seja possível assinalar, na ordem 
do discurso, a irrupção de um acontecimento verdadeiro; que além de 
qualquer começo aparente há sempre uma origem secreta - tão secreta e tão 
originária que dela jamais poderemos nos reapoderar inteiramente. Desta 
forma, seríamos fatalmente reconduzidos, através da ingenuidade das 
cronologias, a um ponto indefinidamente recuado, jamais presente em 
qualquer história; ele mesmo não passaria de seu próprio vazio; e a partir 
dele, todos os começos jamais poderiam deixar de ser recomeço ou ocultação 
(na verdade, em um único e mesmo gesto, isto e aquilo) (FOUCAULT, 2012, 
p. 30). 

Com tais transformações e revisões de paradigmas, e a consequente crise das 

metanarrativas, a fragilidade epistemológica da historiografia começou a ser discutida. 

Gradativamente, ocorreu o questionamento do modelo cientificista de produção do 

conhecimento histórico e houve uma consequente desnaturalização da escrita da 
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história. Dessa forma, a possibilidade de um passado acessível em sua totalidade caiu 

em descrédito, e a questão da imparcialidade – tanto das fontes quanto da abordagem 

que o historiador lhes confere – foi definitivamente posta em xeque. Assim, a partir do 

entendimento de que a linguagem não é um canal transparente e neutro pelo qual 

informações são transmitidas sem que sofram qualquer alteração, e de que muitas são as 

variáveis imbricadas no processo de criação das narrativas históricas, a historiografia já 

não podia ser entendida como um mero registro de eventos passados. 

Em sua Arqueologia, Foucault colaborou de maneira contundente no processo de 

desmistificação da história como instrumento de sínteses totalizadoras ao demonstrar 

que determinadas construções discursivas são engendradas por relações de poder que 

invalidam e apagam certos sujeitos enquanto lembram e legitimam outros. Assim, a 

“vontade de verdade”, a convicção de que a realidade passada encontra-se plenamente 

acessível e aguardando para ser desvelada nas fontes e documentos sofre na 

Arqueologia um forte abalo. Quanto à ambição da história em prover relatos coesos e 

explicativos sobre o passado, observemos o trecho que segue: 

É preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante 
muito tempo e pela qual encontrava sua justificativa antropológica: a de uma 
memória milenar e coletiva que se servia de documentos materiais para 
reencontrar o frescor de suas lembranças; ela é o trabalho e a utilização de 
uma materialidade documental (livros, textos, narrações, registros, atas, 
edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes etc.) que 
apresenta sempre e em toda a parte, em qualquer sociedade, formas de 
permanências, quer espontâneas, quer organizadas (FOUCAULT, 2008, p. 8). 

 
O autor critica não somente a pretensão da história de fornecer “uma memória 

milenar e coletiva” às sociedades, mas também o uso que esta faz das “fontes” sobre as 

quais se apoia: 

(...) a história, em sua forma tradicional, se dispunha a "memorizar" os 
monumentos do passado, transformá-los em documentos e fazer falarem estes 
rastros que, por si mesmos, raramente são verbais, ou que dizem em silêncio 
coisa diversa do que dizem; em nossos dias, a história é o que transforma os 
documentos em monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros 
deixados pelos homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que 
tinham sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, 
tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos. Havia um 
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tempo era que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, dos 
rastros inertes, dos objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo passado, 
se voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um 
discurso histórico; poderíamos dizer, jogando um pouco com as palavras, que 
a história, em nossos dias, se volta para a arqueologia - para a descrição 
intrínseca do monumento (idem, ibidem, p. 8, 9).  

 
Para Foucault, portanto, as fontes não contém os acontecimentos, são porém elas 

mesmas acontecimentos também, ou como ele denomina, “monumentos”. A história, 

então, ao construir uma descrição do monumento, constitui-se em uma prática 

discursiva que, como tal, é capaz de moldar e ser moldada por circunstâncias materiais.  

Diante do panorama de desestabilização e questionamento suscitado pela virada 

linguística, pelos escritos de intelectuais como Foucault, e pela “desventura do 

relativismo”, os historiadores viram-se confrontados com a necessidade de questionar a 

validade do conhecimento produzido por si e por seus pares (JENKINS, 2001, p. 50).  

Assim, ao atentarem para o fato de que a construção de qualquer narrativa sobre o 

passado é mediada pela linguagem, os estudiosos do campo viram-se confrontados com 

o imperativo de observar as ideologias e relações de poder envolvidas no processo de 

escrita da historia. Tornou-se recorrente a concepção de que, ao produzir textos 

históricos, cada historiador, balizado por seus valores e posicionamentos, se alinha (de 

maneira consciente ou não) a determinadas posturas metodológicas, epistemológicas e 

ideológicas a partir das quais oferece um tipo de leitura de um ou mais eventos 

passados, incluindo elementos e excluindo outros (idem, ibidem, p. 31 – 35).  

Portanto, um historiador não consegue despojar-se de sua contemporaneidade ao 

estabelecer relações com as fontes e vestígios do passado, estando sempre condicionado 

por seu olhar a partir do seu hoje, do seu hic et nunc, não havendo, então, apenas um 

relato possível e “verdadeiro”. O conhecimento historiográfico é produzido de maneira 

interpretativa e intersubjetiva, nunca de forma objetiva, e até mesmo seus métodos, por 
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mais sistemáticos, rigorosos e coerentes que aparentem ser, o são dentro de suas 

próprias lógicas e referências (id., ibid., p. 36).  

Assim, como qualquer outra prática discursiva, o texto historiográfico nunca é 

imparcial e por isso não pode pretender “desvelar a verdade”, circunscrever o que “de 

fato” ocorreu no passado. Toda história, marginal ou dominante, é uma construção 

ideológica e posicionada, que se constitui como uma prática social legitimadora, dando 

voz a uns e silenciando a outros, conforme comenta Jenkins: 

O fato de que a história propriamente dita seja um construto ideológico 
significa que ela está sendo constantemente retrabalhada e reordenada por 
todos aqueles que, em diferentes graus, são afetados pelas relações de poder – 
pois os dominados, tanto quanto os dominantes, têm suas próprias versões do 
passado para legitimar suas respectivas práticas excluídas de qualquer 
posição no projeto do discurso dominante, versões que precisam ser tachadas 
de impróprias e assim (id., ibid., p. 40).      

 Em outras palavras, se existe uma história dominante, narrada nos livros 

escolares, é porque as relações de poder e o sistema social vigente assim o permitem 

(id., ibid., p. 50). 

Dessa forma, é inescapável que minha leitura de Journal of a Voyage to Brazil 

seja localizada em, atravessada por minha contemporaneidade e mediada por meus 

valores. Além de atentar para tais limitações, debruço-me sobre o texto de Maria 

Graham consciente de que este é uma fonte que apresenta problemáticas historiográficas 

específicas decorrentes da natureza dos relatos de viagem, conforme enumero em 

seguida. 

Desde sua gênese, a literatura de viagem situou-se no território da tênue 

demarcação entre o real e o ficcional. No entanto, ainda que detentor de traços 

fortemente subjetivos, o relato de viagem muitas vezes se apresenta como um “discurso 

de verdade”. No diário de Maria Graham sobre o Brasil, por exemplo, lemos já na 

introdução: “What I have ventured to write is, I trust, correct as to facts and dates; it is 

merely intended as an introduction, without which, the journal of what passed while I 
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was in Brazil would be scarcely intelligible”8 (GRAHAM, 1824, p. 76). Em outras 

palavras, a autora se propõe a fornecer datas e acontecimentos verídicos. Entretanto, é 

pertinente questionar: em que medida um diário ou um relato autobiográfico pode ser 

considerado um documento historiográfico? Podemos aceitar sem reservas um diário ou 

uma autobiografia como documento da história? Até que ponto a narrativa dos “fatos” é 

perpassada por traços ficcionais? Vejamos, então, dois exemplos recentes de estudos 

sobre relatos de viagem. 

Miriam Lifchitz Moreira Leite afirma ter conduzido sua pesquisa historiográfica 

sobre a literatura de viagem no Brasil a partir de uma perspectiva que analisa os relatos 

como corpora bastante específicos. Segundo a autora, os estrangeiros que os redigiram 

estiveram em melhores condições de observar elementos da vida cotidiana por não 

terem pertencido à cultura autóctone. Segundo esta premissa, os eventos que o habitante 

oriundo da localidade narrada tomava como naturais e corriqueiros transformaram-se 

em objetos dignos de estudo e sistematização quando submetidos ao escrutínio de 

viajantes. Por não estarem “presos por hábitos e afetos, nem precedentes ao grupo com 

que entravam em contato”, os estrangeiros teriam tido a vantagem de conseguir notar 

situações que passariam despercebidas às pessoas locais (LEITE, 1997, p. 165). Isto 

porque: 

[a] percepção do visitante estranho está mais aguçada por suas experiências 
anteriores, que a da maioria dos habitantes. Como sempre viveu aquela 
realidade social e tem uma história pessoal engrenada à história e aos 
costumes do grupo social de que faz parte, o habitante, afora alguns 
observadores mais lúcidos, frequentemente dá por suposto, toma como 
natural, uma situação ou relações sociais que, para o estrangeiro, aparecem 
com maior nitidez, por comparação com as suas maneiras de viver o 
cotidiano (...) por não estar envolvido e até desconhecer a história do grupo 
visitado, alguns dos autores-viajantes conseguem uma lucidez na penetração 
das relações sociais, capaz de fazer aflorar as contradições do sistema social, 
que se diluem para quase todos os habitantes integrados nele (LEITE, 1984, 
p. 19). 

                                                           
8 “O que ousei escrever é, confio, correto quanto aos fatos e datas. Destina-se a ser mera introdução, sem a qual o 
diário daquilo por que passei durante a estada no Brasil seria dificilmente inteligível.” (GRAHAM, 1990, p. 101) 
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Esse posicionamento nos remete ao que Bakhtin denomina “excedente de visão”. 

Encontramos em Bakhtin (2011, p. 22, 23) a ideia de que a criação verbal é um tipo de 

relação humana em que uma das pessoas contempla e dota a outra de sentido 

externamente. O outro é, então, constitutivo do ser e fundamentalmente assimétrico a 

ele, como podemos ler nos dois trechos a seguir, nos quais Bakhtin e Cristóvão Tezza 

explicam a noção de “excedente de visão”, respectivamente: 

O excedente de visão é o broto em que repousa a forma e de onde ela 
desabrocha como uma flor. Mas para que esse broto efetivamente 
desabroche na flor da forma concludente, urge que o excedente de 
minha visão complete o horizonte do outro individuo contemplado 
sem perder a originalidade deste. Eu devo entrar em empatia com esse 
outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual 
ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu 
lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse 
meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um 
ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu 
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 
2011, p. 23). 

Assim, a relação criadora é sempre marcada por um princípio básico: 
uma exotopia, isto é, o fato de uma consciência estar fora de outra, de 
uma consciência ver a outra como um todo acabado, o que ela não 
pode fazer consigo mesma (TEZZA, 2001, p. 239). 

 

É o excedente de visão proporcionado pela exotopia que possibilita o 

“acabamento” e coloca o outro em condição de superioridade em relação ao objeto por 

ele “acabado”. Dessa forma, o “acabamento” só pode emanar do exterior, 

inescapavelmente imbuído dos valores da alteridade e, no caso dos viajantes, dos 

valores de sua cultura e de sua noção de civilização. Neste sentido, Santos (2013, p.185) 

faz a ressalva de que a maior capacidade de percepção da diferença sobre a qual nos fala 

Leite não equivale a uma maior compreensão do que é observado e descrito.  

É importante observar também que as profícuas análises de Leite são de cunho 

historiográfico, e tangenciam mesmo questões discursivas, mas jamais avançam 

reflexões acerca da natureza linguística das construções de que trata.  

Já a crítica literária Mary Louise Pratt analisa relatos de viagens de maneira 

interdisciplinar, procurando articular de forma mais incisiva o conjunto dos aspectos 
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históricos, linguísticos, antropológicos e socioeconômicos de seus objetos de 

investigação. Pratt argumenta que as crônicas de viagem podem ser estudadas a partir de 

uma abordagem transcultural ao serem situadas no que ela denomina “zona de 

contato”9, conforme defini no capítulo 1. Por tangenciar questões eminentemente 

discursivas, Pratt estuda em seu texto a assimetria entre o narrador e o que é narrado nos 

relatos de viajantes. A partir de uma perspectiva política, a autora aborda as ideologias 

imperialistas, burguesas e eurocêntricas engendradas nos processos de produção, 

circulação e consumo de livros de viagem. 

Outro aspecto considerado pela autora é o conceito de “anticonquista”, segundo o 

qual o navegador/conquistador na zona de contato dá lugar ao pesquisador/naturalista. 

Pratt vê nessa transição uma importante mudança de atitude do europeu com relação ao 

não-europeu: este último tipo veio para educar e não para pilhar. Pratt define 

“anticonquista” como um conjunto de “estratégias de representação por meio das quais 

os agentes burgueses europeus procuram assegurar sua inocência ao mesmo tempo em 

que asseguram a hegemonia europeia.” (PRATT, 1999, p. 32). Para Pratt, o discurso da 

“anticonquista” é uma forma pela qual a violência simbólica e mitigada suplanta a 

violência física, e as narrativas assumem a forma de discursos de verdade que 

pretendem neutralidade.  

Tal conceito se harmoniza com as reflexões de Foucault (2004) quanto ao 

domínio que os sistemas de poder exercem sobre as ordens do discurso10.  

Os sistemas de poder, especialmente aqueles velados nas práticas cotidianas, 

passam a ter primazia sobre o discurso, já que o poder somente seria tolerável enquanto 

mascarasse seus mecanismos de ação. Neste sentido, o conceito de anticonquista para 

                                                           
9 Para a definição do conceito de “zona de contato”, ver capítulo 1. 

10 Fairclough apropria-se do termo foucaultiano “ordens do discurso” para referir-se à “totalidade das práticas 
discursivas dentro de uma instituição ou sociedade, e o relacionamento entre elas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 67). Tal 
conceito foi apresentado por Foulcault em 1970 na aula inaugural por ele pronunciada ao assumir uma cadeira no 
Collége de France.  
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análise de relatos de viagem se alinha com a perspectiva foucaultiana. Um viajante que 

se constrói discursivamente como alguém que veio para educar e não para explorar e 

escravizar escamoteia as fortes condições de assimetria instauradas extra-

discursivamente entre ele e o objeto descrito, e pode assim acentuar tal assimetria, agora 

no discurso, de forma pouco perceptível, sob a égide do progresso e da civilização. 

Como resultado de tais práticas, podemos ter o desempoderamento dos povos descritos 

e a invalidação dos modos de vida autóctones. 

Uma análise textualmente orientada pode, no entanto, lançar luz sobre estas 

relações de poder pouco transparentes. Assim como nos trabalhos de Leite, também não 

ocorre nas análises de Pratt um tratamento textual detalhado, ainda que a autora aborde 

os relatos como “discurso”. Entretanto, a necessidade de abordagens historiográficas 

que atentem para a linguagem não passa despercebida a diversos historiadores 

brasileiros. 

Ao comentarem sobre historiadores que intentam realizar análises linguísticas de 

fontes documentais, Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, por exemplo, discutem 

as dificuldades encontradas por aqueles que, ao se disporem a empreender análises 

textuais de fontes históricas, se deparam com pouco domínio de ferramentas linguísticas 

(CARDOSO & VAINFAS, 1997, p. 375–399). Por conseguinte, os dois historiadores 

apontam que a utilização das teorias linguísticas disponíveis com vistas à abordagem 

interdisciplinar de fontes textuais ainda é pouco explorada na historiografia, e que os 

trabalhos produzidos nessa área são, via de regra, realizados por outros que não os 

historiadores. Como contribuição nesse sentido, os autores apresentam sugestões 

metodológicas para o que chamam de “utilização transdisciplinar da linguística” – em 

especial da semântica e da semiótica – na análise de textos históricos.  
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No que respeita ao tratamento linguístico dos relatos de viagem como corpora de 

investigação historiográfica, alguns caminhos vêm sendo abertos recentemente. 

Discorro sobre isso no próximo subitem deste capítulo. 

2.3 Relatos de viagem como objetos de análise discursiva 

Como já mencionado, estudiosos de diversas áreas do saber têm reconhecido a 

relevância de métodos de análise linguística para pesquisas de cunho social e 

historiográfico. A ingenuidade de se tomar a linguagem por instrumento transparente e 

ler corpora textuais11 sem atentar para o conteúdo linguístico em si e para a natureza 

constitutiva da linguagem já não é admissível. 

No entanto, conforme a abordagem que lhe é dispensada, um texto pode 

apresentar maior ou menor grau de heterogeneidade ou aparentar ser mais ou menos 

elucidativo em termos historiográficos, por exemplo. Quanto a isso, Montez (no prelo) 

assinala que:  

Um historiador pode e deve ter consciência de que por trás da superfície 
aparentemente “lisa” de um documento textual podem ocultar-se em maior 
ou menor medida rupturas, contradições, descontinuidades, silêncios. Estas 
“asperezas”, expressas na própria substância (ou na ausência) dos signos 
verbais (morfológicos, sintáticos, paragrafais, nominais, verbais, 
modalizantes, coesionadores ou [des]estruturadores, com extensões de um 
simples morfema até as bem mais dilatadas), problematizam, no plano 
intratextual, a definição dos objetos, dos modos, das modalidades 
enunciativas, dos conceitos e das estratégias discursivas, conforme nos 
sugere Foucault em sua Arqueologia (MONTEZ, Revista da UFSC, no 
prelo). 
 

Neste sentido, Montez sugere que um tratamento linguístico detido, neste caso 

municiado pela Análise do Discurso Crítica de Norman Fairclough, pode mostrar-se 

indispensável no estudo de documentos complexos como os diários de viagem. Para 

tanto, é necessário cautela para não se tomar o texto como um simples receptáculo de 

elementos extradiscursivos. Conforme já mencionado, é imprescindível compreendê-lo 

                                                           
11 Utilizo “texto” para me referir a toda amostra escrita ou falada. 
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como prática social concreta atravessada por interesses de ordem política, econômica e 

ideológica.   

Portanto, abordar o relato como discurso historiográfico com base em uma teoria 

que possa dar conta das vantagens e desvantagens historiográficas desse gênero textual, 

como a ADC, é uma escolha metodológica que traz novos aportes aos estudos sobre este 

gênero textual. Tal opção metodológica para estudo de literatura de viagem pode ser 

encontrada em uma pesquisa de mestrado realizada no PIPGLA.  

Em Dissertação de Mestrado de 2010, Rafael Chaves Santos utiliza a metodologia 

do linguista britânico Norman Fairclough com vistas à análise de livros de viagem. Em 

Construções Discursivas do Negro em Relatos de Viagens Alemães no Rio de Janeiro 

Oitocentista, Santos recorre à ADC para analisar o eurocentrismo presente nas 

construções discursivas dos negros no Brasil no século XIX em relatos de viajantes 

alemães.  Ao se propor a pensar o evento discursivo como evento histórico a partir de 

uma abordagem linguístico-aplicada, Santos estuda como os escritores-viajantes 

lançavam mão de determinadas estratégias discursivas a fim de dotar seus textos com 

teores de verdade.  

Com base na ADC, o autor lista algumas destas estratégias utilizadas pelos 

viajantes para dar sentido de veracidade a seus relatos, como, por exemplo, o uso da 

palavra de outra pessoa (geralmente um suposto especialista no assunto tratado), a 

repetição de ideias ou mesmo de palavras de outro viajante (intertextualidade), a 

utilização de expressões modalizadoras, e a presença de afirmações categóricas (nos 

prefácios ou nas introduções de seus escritos) de que “irão relatar somente a verdade” 

(SANTOS, 2010, p. 41), entre outros aspectos.  

A dissertação de Santos tem relevância para meu trabalho porque tanto o gênero 

textual que constituiu o corpus de sua pesquisa quanto a metodologia por ele utilizada 
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apresentam aspectos semelhantes aos de minha investigação sobre o diário de viagem de 

Maria Graham, e lançam luz sobre diversos problemas e desafios por mim encontrados. 

Como ele, analiso construções linguísticas e suas relações com as práticas sociais, ainda 

que em contextos e com enfoques bastante distintos.  Enquanto o autor estudou a 

construção discursiva do negro em relatos produzidos em língua alemã no século XIX, 

pesquiso instâncias de “dupla documentação” da condição feminina (LEITE, 1997, p. 

28) em um diário de viagem escrito por uma inglesa na primeira metade do século XIX. 

Vale dizer, minha investigação incidiu sobre situações em que Maria Graham confronta 

a narrativa de si mesma com a descrição das mulheres com as quais se deparou na 

Brasil. 

Desta forma, tendo em vista que tanto a problemática da investigação 

historiográfica decorrente da natureza simultaneamente objetiva e subjetiva de um relato 

de viagem, quanto as questões identitárias imbricadas nas relações entre o europeu e o 

não-europeu demandam um instrumental linguístico específico para a análise deste tipo 

de texto, proponho como próximo passo expositivo apresentar o paradigma teórico-

metodológico no qual embaso minha análise discursiva do relato de Maria Graham.  
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3. A ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA 

Neste capítulo, exponho brevemente a forma como minha pesquisa se insere no 

campo linguístico-aplicado e apresento o marco teórico fundamental que norteia o 

presente trabalho: a Análise do Discurso Crítica.  

3.1 A Linguística Aplicada Crítica 

Numerosas pesquisas realizadas na área da linguística aplicada crítica (LAC)12 

têm se empenhado em dialogar com outros campos do saber, como por exemplo, os 

estudos culturais, as ciências sociais, a história, a sociologia, a antropologia e os estudos 

de gênero num esforço para “criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a 

linguagem tem um papel central” (MOITA LOPES, 2006, p. 14).  Esta vertente da LA 

entende o uso da linguagem como uma prática social dinâmica e atravessada por 

ideologias e relações de poder (RAJAGOPALAN, 2003, passim). Além disso, os 

autores que afirmam inserir seus trabalhos nos domínios da LAC têm em comum o 

entendimento de que, para que os estudos linguísticos possam trazer algum 

agenciamento à dimensão da vida social, faz-se necessário estudar a linguagem em seu 

contexto de ação, ou seja, no discurso (MOITA LOPES, 2006, 13 – 44).  

Assim, a partir da crença de que não existem enunciados politicamente neutros e 

de que uma abordagem linguisticamente orientada pode contribuir para novos caminhos 

interpretativos da literatura de viagem, tomo como marco teórico-metodológico básico 

para a investigação do diário de Maria Graham a Análise do Discurso Crítcia (ADC). 

 

 

 

                                                           
12 Concorrem com o termo Linguística Aplicada Crítica, Linguística Aplica Transdisciplinar, Linguística Aplicada 
Indisciplinar, entre outros (Moita Lopes, 2006). Optei por utilizar o primeiro apenas por praticidade. Para 
esclarecimento quanto às pormenoridades imbricadas em cada nomenclatura, ver Moita Lopes (2006). 



36 

 

3.2 A Análise do Discurso Crítica  

O termo “Análise do Discurso Crítica” foi utilizado pela primeira vez pelo 

linguista inglês Norman Fairclough em artigo publicado no Journal of Pragmatics, em 

1985 (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 20).  

A ADC entende a linguagem como um construto em contínua relação dialética 

com a vida social, segundo a qual o discurso13 constitui e é constituído pela 

materialidade dos elementos sociais, ou seja, ele molda e é moldado por relações de 

poder e ideologias as quais, na maioria das vezes, encontram-se opacas aos participantes 

do discurso (FAIRCLOUGH, 2001, p. 31). Esta perspectiva difere da concepção 

formalista da linguagem, segundo a qual esta é um ente autônomo cujas funções 

externas não afetam sua organização interna. Enquanto para os formalistas saussurianos 

a relação entre significante e significado é arbitrária, para a ADC tal relação é 

socialmente motivada (idem, ibidem, p.103).  

Com uma perspectiva transdisciplinar, a ADC operacionaliza conceitos de outros 

teóricos em prol de sua abordagem sociodiscursiva, nomeadamente a noção de discurso 

desenvolvida por Foucault em Arqueologia do Saber (2012) e em A Ordem do Discurso 

(2011) e o conceito de intertextualidade14 presente nos escritos do Círculo de Bakhtin15. 

O modelo de análise discursiva de Fairclough combina uma "concepção foucaultiana de 

discurso com a ênfase bakhtiniana na intertextualidade". (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

131). 

                                                           
13 Fairclough utiliza “discurso” de uma maneira mais estreita do que a maioria dos cientistas sociais. Ele define o 
termo como o “uso da linguagem como forma de prática social”. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 90). 

14 Ao apresentar suas leituras das obras do Círculo de Bakhtin no final da década de 1960, Kristeva cunhou o termo 
“intertextualidade” para se referir ao que os autores do círculo denominavam “translinguística”. O vocábulo 
“intertextualidade” não aparece nas obras do Círculo (FAIRCLOUGH, 2001, p. 133). 

15 Faraco aponta a dificuldade encontrada por estudiosos de Bakhtin quanto à questão da autoria de alguns dos textos 
do autor russo. Como Bakhtin, Voloshinov e Medvedev compartilhavam um conjunto significativo de ideias, e como 
houve textos publicados incialmente sob a autoria de um deles e posteriormente sob o nome de outro, convencionou-
se agrupar a produção intelectual desses estudiosos no chamado “Círculo de Bakhtin” (FARACO, 2009, p.11,12). 
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Fairclough (idem, ibidem, p. 64, 65) afirma que em Arqueologia do Saber 

Foucault nos traz duas contribuições teóricas acerca da natureza do discurso que podem 

se mostrar valiosas para a análise do discurso textualmente orientada. A primeira delas é 

a natureza constitutiva do discurso. Para Foucault, o discurso atua na construção dos 

sujeitos sociais, das relações sociais e dos sistemas de conhecimento e crença. A 

segunda contribuição teórica de Foucault que Fairclough toma emprestada é a noção de 

interdiscursividade. Isto é, a ideia de que toda prática discursiva é moldada de acordo 

com sua relação com uma combinação de muitas outras práticas discursivas.  

Tal conceito de intertextualidade já era defendido pelos intelectuais do Círculo de 

Bakhtin (FARACO, 2009, p. 65). Fairclough, então, retoma essa perspectiva 

bakhtiniana de linguagem, que tem como cerne a ideia que todos os textos são 

dialógicos, isto é, que qualquer coisa dita está de alguma maneira imbricada com muitas 

outras, formando assim um complexo encadeamento de vozes. Fairclough nos lembra 

que, para Bakhtin, todo enunciado, oral ou escrito, remete a enunciados anteriores e 

antecipa enunciados posteriores, constituindo-se um elo na cadeia enunciativa 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 133–173).  

Tendo mencionado que a ADC opera com um paradigma funcionalista segundo o 

qual a linguagem está em relação dialógica com o social, é relevante observar que os 

pesquisadores da área geralmente tomam como ponto de partida para suas investigações 

problemas sociais concretos. Segundo teorizações deste campo, a vida social é 

atravessada por relações de poder que favorecem alguns grupos hegemônicos em 

detrimento de minorias. Tais relações assimétricas de poder são organizadas na forma 

de ideologias e validadas por construções discursivas que promovem a naturalização de 

sentidos. Deste modo, muitos dos trabalhos desenvolvidos neste domínio se interessam 

por analisar relações de poder, controle e discriminação construídas no e pelo discurso.  
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A partir do entendimento de que discursos são formas de representação e 

significação da vida social, Fairclough declara que seu interesse em estudar tais formas 

é oriundo “da crença que textos possuem consequências e efeitos sociais, cognitivos, 

morais e materiais”16 (idem, 2003, p. 23). De acordo com esta perspectiva, a análise 

textual pode, portanto, operar desconstruções ideológicas através da rearticulação das 

ordens do discurso, trazendo inteligibilidade às ideologias ali imbricadas, verificando se 

estas contribuem para a perpetuação de assimetrias de poder ou se colaboram para a 

contestação destas. Nesse sentido, a teoria se distancia também da sociolinguística, 

segundo a qual a linguagem é moldada por fatores sociais, porém não possui qualquer 

influência na construção, manutenção e transformação desses fatores. Uma das 

características inovadoras da ADC é precisamente a crença de que o discurso pode 

transformar a dimensão social (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 27). Vejamos mais 

detidamente, então, como a ADC entende os efeitos construtivos do discurso.  

Para melhor compreensão do papel do discurso na construção da estrutura social, 

Fairclough, baseado em conceitos desenvolvidos por Halliday na Linguística Sistêmico-

Funcional, esquematizou os três principais aspectos dessa dinâmica. Em primeiro lugar, 

temos o efeito do discurso na construção das identidades sociais. Em segundo lugar, 

devemos considerar seu papel na construção das relações sociais entre as pessoas. Por 

fim, é importante notar sua relevância na constituição de valores, crenças e esquemas de 

conhecimento. Tais aspectos correspondem a três funções da linguagem: a identitária, a 

relacional e a ideacional, respectivamente17, as quais apresentam-se geralmente opacas 

aos participantes do discurso (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91, 92).  

                                                           
16 Todas as traduções de citações de Fairclough (2003) foram feitas por mim. No original: “the belief that texts have 
social, political, cognitive, moral and material consequences and effects”. 

17 Fairclough menciona que Halliday utiliza o termo “função interpessoal” para referir-se às funções identitária e 
relacional. Além disso, ele aponta a “função textual", descrita também por Halliday, como um conceito útil para a 
ADC.  O autor define a função textual como a forma pela qual “as informações são trazidas ao primeiro plano ou 
relegadas a um plano secundário, tomadas como dadas ou apresentadas como novas.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 92) 
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PRÁTICA DISCURSIVA 

 

TEXTO 

O autor, porém, faz uma ressalva quanto à ênfase unilateral de Foucault nas 

propriedades constitutivas do discurso. Enquanto para o segundo o sujeito social é 

totalmente constituído discursivamente, para o primeiro tal constituição se dá apenas 

parcialmente, constrangida por uma realidade material. Distante de serem um jogo de 

ideias, tais construções emanam de estruturas sociais materiais e concretas. Isto 

significa dizer que as práticas sociais “são constrangidas pelo fato de que são 

inevitavelmente localizadas dentro de uma realidade material, constituída, com objetos e 

sujeitos sociais pré-constituídos” (idem, ibidem, p. 87).  

Para o estudo desta relação de mão dupla entre discurso e estrutura social, 

Fairclough delineou a chamada “abordagem tridimensional do discurso”.  

3.2.1 A Concepção tridimensional do discurso  

Em Discurso e Mudança Social (2001), Fairclough delineia a teoria 

tridimensional do discurso. Segundo o teórico, todo evento discursivo é, 

simultaneamente, um exemplo de texto, de prática discursiva e de prática social, 

dimensões que a abordagem tridimensional busca analisar.  A figura a seguir ilustra a 

síntese das três tradições analíticas: 

 

 

                                                                                                                                            

 

Figura 1 – A Concepção Tridimensional do Discurso, por 
Norman Fairclough (FAIRCLOUGH, 2001, p. 101). 

Os três elementos da teoria se sobrepõem e sua separação tem apenas objetivos 

analíticos – sendo sua grande vantagem reunir sob a égide do termo discurso três 

distintas formas de análise: em termos do texto em si, em termos do texto com outros 
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textos, em termos do texto com a materialidade extradiscursiva. Vejamos então em que 

consistem estas três dimensões analíticas18.  

A) Discurso como prática discursiva 

Todo texto é uma prática discursiva e todas as práticas discursivas constituem um 

tipo de prática social. O que as caracteriza é o fato de se materializarem 

linguisticamente na forma de textos falados e escritos, produzidos de maneira 

interdependente. Entender que todo texto é uma prática discursiva significa admitir que 

um texto é uma combinação de outros e que essa relação o molda. Em outras palavras, 

um texto sempre recorre a outros, quer sejam contemporâneos quer historicamente 

anteriores, e os modifica, de maneira que todo enunciado rearticula ou realiza 

novamente outros enunciados. Fairclough usa o termo “intertextualidade”19 para 

denominar estes microprocessos. 

De maneira semelhante, existem certos esquemas de regras determinados 

sociohistoricamente, como tempo, lugar e localização institucional, que possibilitam a 

ocorrência de determinadas ordens do discurso e, por conseguinte, de certos tipos 

textos. Isto é, textos também são determinados pela articulação de elementos 

discursivos e extradiscursivos contemporâneos e historicamente anteriores. Fairclough 

utiliza a palavra “interdiscursividade”20 para nomear estes macroprocessos. 

Na dimensão da prática discursiva, portanto, são combinadas análises micro e 

macro através do estudo das condições de produção, circulação e interpretação 

(consumo) dos textos. Para Fairclough, “é a natureza da prática social que determina os 

macroprocessos da prática discursiva e são os microprocessos que moldam o texto” (id.,  

                                                           
18 Apresento as dimensões na ordem em que Fairclough sugere que a análise seja feita. Segundo o autor, esta 
sequência é útil “para ordenar o resultado do engajamento de alguém em uma amostra discursiva particular antes de 
apresentá-la na forma escrita ou falada” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 282). 

19 Ou “intertextualidade manifesta”. 

20 Ou “intertextualidade constitutiva”. 
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ibid, p. 115). A isso o linguista acrescenta: “os processos constitutivos do discurso 

devem ser vistos, portanto, em termos de uma dialética, na qual o impacto da prática 

discursiva depende de como ela interage com a realidade pré-constituída” (id., ibid., p. 

87).   

Dessa forma, a análise de práticas discursivas demanda o estudo dos processos de 

produção, circulação e interpretação textual, os quais ocorrem circunscritos a seus 

contextos políticos, econômicos e institucionais. Isto equivale a dizer que, além de ser 

inseparável do estudo do texto, a análise da prática discursiva também não pode ser 

dissociada da investigação da prática social. Faz-se necessário, portanto, contemplar a 

dimensão da intertextualidade e da interdiscursividade, conciliando a micro e a macro 

análise. Enquanto, o estudo dos microprocessos requer uma observação detida da 

maneira como os participantes produzem e interpretam os textos baseados nos “recursos 

dos membros”, a análise dos macroprocessos demanda atenção ao caráter dos “recursos 

dos membros” e das ordens do discurso, os quais são determinados pela prática social. 

Neste sentido, a dimensão da prática discursiva concretiza-se na mediação entre o texto 

e a prática social, e reitera a relevância da abordagem tridimensional. Assim, prossigo 

com a apresentação da segunda dimensão analítica: o estudo do discurso enquanto texto. 

B) Discurso como texto 

A rigor, não se pode dissociar a análise linguística de um texto de suas condições 

de produção e interpretação. No entanto, ainda que pouco nítida, tal separação pode ser 

útil para fins metodológicos. Na dimensão do discurso como texto, Fairclough coloca os 

mecanismos de análise formal da linguagem bem como seus elementos de produção de 

sentido. Em outras palavras, neste âmbito situa-se o estudo dos signos21. 

                                                           
21 Em desacordo com Saussure e em conformidade com a tradição de abordagens críticas de análise do discurso, 
Fairclough entende que os signos não são arbitrários, mas socialmente motivados (id., ibid., p. 103). 
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Ciente da complexidade técnica interposta por esta dimensão, especialmente para 

não-linguistas, o autor organiza didaticamente este estudo dos signos em quatro 

instâncias: vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual. Contudo, o linguista 

observa que o estudo puro dos signos não pode dar conta de todos os mecanismos de 

produção de sentido de um texto. Nas palavras de Fairclough:  

Não se pode nem reconstruir o processo de produção nem explicar o processo 
de interpretação simplesmente por referência aos textos: eles são 
respectivamente traços e pistas desses processos e não podem ser produzidos 
nem interpretados sem os recursos dos membros.22 (id, ibid, p. 100) 

O linguista observa que uma maneira de contornar estas limitações é relacionar o 

texto com a complexa e vasta rede intertextual da qual ele faz parte, ou seja, investigá-lo 

no âmbito da dimensão da prática discursiva, que medeia o texto e a materialidade 

social. Passo, então, para a apresentação da terceira dimensão analítica: o estudo do 

discurso como prática social. 

C) Discurso como prática social 

Nesta dimensão, Fairclough situa o estudo do discurso no âmbito das ideologias e 

das lutas de poder. O autor se vale da concepção althusseriana de que a ideologia se 

materializa nas práticas institucionais dos Aparelhos Ideológicos do Estado23 e do 

conceito de hegemonia em Gramsci, segundo o qual uma determinada classe ocupa 

posição de dominação nos campos político, econômico, cultural e ideológico em uma 

sociedade. Quanto a estes aspectos, o linguista afirma que práticas discursivas podem 

naturalizar ideologias e tornar pouco nítidas fortes relações de poder, configurando-se 

em práticas sociais que privilegiam classes hegemônicas (id., ibid., p. 116 – 126). Em 

seguida, apresento a forma com que o linguista articula os conceitos de ideologia e 

hegemonia com a ADC. 
                                                           
22 Outra forma de Fairclough aludir a “recursos sociais” (id., ibid., p. 99). 

23 Segundo Fairclough, “Aparelhos Ideológicos do Estado” são “várias instituições e organizações, tais como a 
educação, a família ou o direito, que na concepção de Althusser funcionam como dimensões ideológicas do Estado.” 
(FAIRCLOUGH, p. 52).   
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Ideologia 

Fairclough conceitua ideologias como  

significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações sociais, as 
identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das 
formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a 
reprodução ou a transformação das relações de dominação (id., ibid., p. 117).  

O linguista acrescenta à definição três importantes considerações sobre ideologia. 

A primeira delas é que a ideologia encontra sua materialidade nas práticas 

institucionais. A segunda consiste no fato de que a ideologia tem efeitos constitutivos 

no sujeito. A terceira aponta para a noção de que os Aparelhos Ideológicos do Estado 

são locais onde a luta de classe se instala através do discurso, o que conduz à 

necessidade de uma análise do discurso orientada ideologicamente. Assim, uma vez que 

as ideologias contribuem para a manutenção de relações de dominação pelas classes 

hegemônicas, especialmente quando são naturalizadas ao ponto de serem tomadas por 

“senso comum”, faz-se necessário que a análise linguística contemple este aspecto para 

que alguma possibilidade de agência possa ser vislumbrada e operada primeiramente no 

âmbito discursivo e posteriormente na esfera material.  

Passemos agora para uma observação mais detida do conceito de “hegemonia” na 

ADC. 

Hegemonia 

 De acordo com Fairclough, “hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos 

domínios econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade” (id., ibid., p. 

122). Tal liderança é parcial, temporária e instável por conta da dinâmica das lutas 

ideológicas instauradas no discurso. O linguista recupera a ideia encontrada em 

Gramsci, segundo a qual os sujeitos são heterogeneamente construídos por ideologias 

implícitas em suas práticas cotidianas. Dessa forma, os sujeitos são imbuídos de 

determinadas noções de “senso comum” que permeiam sua leitura e interpretação das 
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práticas discursivas, o que contribui em maior ou menor grau para a manutenção ou 

transformação das relações hegemônicas discursiva e extradiscursivamente. 

Aqui, uma figura que resume todas as categorias de análise propostas: 

TEXTO PRÁTICA DISCURSIVA PRÁTICA SOCIAL 

Vocabulário Produção Ideologia 

Gramática Distribuição    Sentidos 

Coesão Consumo     Pressuposições 

Estrutura textual Contexto    Metáforas 

 Força Hegemonia 

 Coerência     orientações econômicas, polí- 

    ticas, culturais e ideológicas          

 Intertextualidade   

Figura 2 – Categorias analíticas propostas no modelo tridimensional (RESENDE & 
RAMALHO, 2011, p. 29). 

Dessa forma, tendo como foco a construção discursiva da condição feminina e sua 

consequente dupla documentação por Maria Graham, realizo uma análise do livro de 

viagem Journal of a Voyage to Brazil and Residence There orientada pela abordagem 

tridimensional da linguagem.  

Começo analisando o relato enquanto prática discursiva, pensando seus contextos 

de produção, circulação e interpretação. Posteriormente, prossigo para a análise textual 

mais detida. Finalmente, estudo a prática social na qual o diário de Maria Graham se 

insere, considerando os seus aspectos ideológicos. 
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4. ANÁLISE DE JOURNAL OF A VOYAGE TO BRAZIL  

Neste capítulo realizo a análise de Journal of a Voyage to Brazil and Residence 

There segundo o modelo tridimensional de Fairclough (2001). 

4.1 Análise do relato como prática discursiva  

Neste subitem, investigo o relato enquanto prática discursiva, orientada por 

Fairclough (2001). Organizo a investigação em três seções, que correspondem aos 

processos de produção, distribuição e consumo/interpretação do relato, respectivamente 

denominadas “interdiscursividade”, “cadeias intertextuais” e “coerência”.   

4.1.1 Interdiscursividade 

Conforme referido no capítulo 3, algumas variáveis determinadas 

sociohistoricamente, como por exemplo, tempo, lugar e localização institucional, 

moldam as ordens do discurso que engendram certos tipos textos. Isto quer dizer que 

existem elementos extradiscursivos que influenciam diversos aspectos de um texto. 

Fairclough chamou esta relação entre recursos sociais (ou “recursos dos membros”), 

ordens do discurso e texto de “interdiscursividade”. Dessa forma, em seguida 

empreendo uma análise dos recursos sociais e das ordens do discurso dentro dos quais o 

diário em questão foi escrito. Começo traçando um panorama sucinto da presença 

feminina em viagens marítimas e sua inserção no mercado editorial da literatura de 

viagem e termino com um breve esboço da biografia da autora (ou “produtora textual”). 

A) Mulheres-viajantes 

Maria Graham chegou ao Brasil em 1821 a bordo do navio-escola Doris, após já 

ter visitado outros lugares, como Índia e Itália. No entanto, em seus dias, não era 

comum que mulheres viajassem, uma vez que deslocamentos eram, em geral, penosos e 

caros. 
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As dificuldades da vida marinheira, como os piratas, as intempéries da natureza, a 

longa duração das jornadas, a condição insalubre dos navios e as doenças tropicais 

limitavam a presença feminina em viagens marítimas desta magnitude. Além disso, uma 

mulher que se aventurava em uma viagem de navio – no qual a tripulação é quase em 

sua totalidade composta por homens – transgredia fortemente os padrões sociais de 

então (LEITE, 1980, p. 153). Viagens poderiam significar para as mulheres da primeira 

metade do século XIX uma ampliação do espaço social, especialmente se estas 

decidiam escrever e publicar suas experiências.  

Mesmo as que viajavam na condição de esposas de navegantes rompiam os 

padrões sociais vigentes em dois aspectos: por não se reservarem ao âmbito doméstico e 

por se exporem publicamente através de seus relatos (idem, ibidem, p. 144).  

O primeiro registro da presença de uma mulher em uma viagem de 

circunavegação data de 181724.  Rose de Freycinet desobedeceu aos regulamentos 

marítimos do governo francês de então e, trajada como um homem, subiu 

clandestinamente a bordo de um veleiro para acompanhar o marido em uma viagem de 

grande porte. Rose de Freycinet narrou as experiências da viagem em um livro que só 

foi publicado postumamente, um século após ter sido escrito (LEITE, 1988/1989, p. 

152). 

Em uma época em que o direito de empunhar a pena era outorgado 

majoritariamente a homens, a condição de exceção dos relatos produzidos por mulheres 

era acentuada pela circunstância de que poucas possuíam nível de instrução satisfatório 

no Oitocentos para produzir um relato de viagem. Ainda assim, as que escreviam 

reportavam sua sujeição a diversas limitações, como, por exemplo, serem impedidas de 

                                                           
24 Esta informação encontrada em Leite (1988/1989) diverge do que consta em Voyage autor du monde par la frégate 
la Boudeuse et la flûte l´Étoile, em 1766, 1767, 1768 & 1769, obra na qual Louis Antoine de Bougainville relata os 
acontecimentos da expedição liderada por ele. Segundo o viajante francês, sua expedição teria sido a primeira a 
incluir uma mulher, Jeanne Baré, empregada do naturalista Philibert Commerçon (BOUGAINVILLE, 1771, p.253).  
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abordar determinados assuntos e a restrição formal de seus espaços de escrita. Se lhes 

recomendavam os diários e os romances epistolares, mesmo quando tais gêneros se 

mostrassem inadequados, como no caso da botânica e prima de Pedro I, Therese von 

Bayern. Quando esta quis publicar uma obra de cunho científico, foi aconselhada, ainda 

assim, a seguir o formato de diário pessoal (LEITE, 1988/ 1989, p. 151).  

Outra limitação que se impunha à viajante-autora era o acesso a informações de 

cunho político, conforme assinala a própria Maria Graham: 

My opportunities of information were too few; my habits as a woman and a 
foreigner never led me into situations where I could acquire the necessary 
knowledge. I wish only to mark the course of events, and in as far as they 
are linked with each other, the causes of those effects which took place 
under my own eyes (GRAHAM, 1824, p. 59-60)25. 

(…[N])either my sex nor situation permitted me to inform myself more 
especially concerning the political events in a country where the periodical 
publications are few, recent, and though by law free, yet, in fact, owing to 
the circumstances of the times, imperfect, timorous, and uncertain (idem, 
ibidem, 1824, p. 76)26. 

Nos dois trechos citados, Maria Graham atribui seu escasso acesso a 

informações parcialmente à sua condição de mulher. Esta e as demais limitações 

impostas aos relatos escritos por mulheres tiveram influência direta em sua produção 

textual e interferiram na quantidade de relatos de autoria feminina publicados. 

O número de mulheres viajantes que publicaram suas experiências no século XIX 

era substancialmente menor do que o de homens. Dentre os 150 viajantes no Brasil 

levantados na pesquisa documental realizada por Leite em 1980, apenas 17 são 

mulheres, cujos escritos, em sua maioria, resumem-se a cartas e diários sem pretensões 

de publicação (LEITE, 1980, p. 143–144). Os aspectos aqui mencionados ilustram bem 

                                                           
25 “Minhas oportunidades de informação foram muito raras. Meus hábitos, como mulher e estrangeira, nunca me 
conduziram a situações onde pudesse adquirir o necessário conhecimento. Quero somente assinalar o curso dos 
acontecimentos, que, pelo encadeamento natural, foram as causas dos efeitos que se produziram sob meus olhos.” 
(GRAHAM, 1990, p.85) 

26 “(...) nem o meu sexo nem minha situação me permitiam informações especiais relativas aos acontecimentos 
políticos de um país em que as publicações periódicas são raras, recentes e, apesar de legalmente livres, de fato, 
devido às condições dos tempos, imperfeitas, temerosas e incertas.” (id., ibid., p.101) 
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os recursos sociais e os tipos de ordem do discurso a que estavam sujeitos os livros de 

viagem produzidos por essas viajantes-escritoras. 

São cinco as mulheres que passaram por aqui entre 1800 e 1850 e que publicaram 

textos sobre suas experiências: Rose de Freycinet (1817–1820), Maria Graham (1821–

1824), Langlet Dufresnoy (1837–1839), Baronesa de Langsdorff (1842–1843) e Ida 

Pfeiffer (1846) (LEITE, 1997, p. 31). Dentre elas, a inglesa Maria Graham tornou-se a 

mais célebre mulher-viajante a estar no Rio de Janeiro na primeira metade do século 

XIX. Vejamos agora, especificamente, detalhes biográficos da autora do diário de 

viagem em questão. 

B) Maria Graham  

No portal de vendas de livros amazon.com, encontra-se uma edição inglesa da 

crônica Journey of a Voyage to Brazil and Residence There, doravante JVB, do ano de 

201027. A julgar pela data recente da edição, podemos observar o quanto os escritos de 

Maria Graham resistiram ao crivo do tempo e da crítica. Amplamente citada e 

comentada por historiadores e biógrafos, com obras publicadas antes e depois do diário 

de viagem sobre o Brasil, Maria Graham e sua produção literária têm sido objeto de 

estudo de pesquisadores britânicos, norte-americanos, chilenos, e brasileiros ao longo de 

quase dois séculos (AKEL, 2009, p.xi, xii). 

Nascida em 1785, filha de um oficial da marinha britânica, Maria Dundas foi 

separada da mãe ainda pequena por razões que Akel (2009) afirma não terem sido 

esclarecidas pela historiografia. Foi educada em um internato e teve pouco contato com 

o pai, George Dundas, na infância e juventude (idem, ibidem, p. xii).  

Em 1808, embarcou para Índia na companhia de seu pai e, a bordo do navio, 

conheceu o tenente Thomas Graham, com quem se casou no final de 1809. Ao retornar 
                                                           
27http://www.amazon.com/Grahams-Journal-Voyage-Brazil-writing/dp/1602351872/ref=sr11?s=books&ie=UTF8&q 
id=1399326973&sr=1-1&keywords=maria+graham. Acesso em 05 de maio de 2014. 
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para a Inglaterra, a agora Sra. Graham publicou dois livros sobre sua experiência na 

Índia: Journal of a Residence in India, em 1812, e Letters on India, em 1814 (id., ibid. 

p. xiii). Surgia, então, a escritora de livros de viagem.  

Akel (2009) menciona que os relatos sobre a Índia tiveram sucesso na Europa 

logo quando foram publicados, com quatrocentas cópias vendidas em menos de um mês 

na Inglaterra e na Escócia (id., ibid., p. 63).  

Em 1819, Maria visitou a Itália com o marido e publicou, em 1820, outro relato de 

viagem intitulado Three Months Passed in the Mountains East of Rome (id., ibid., p. 

xiii) .  

Em 31 de julho de 1821, a inglesa embarcou para a América do Sul com o já 

Comandante Graham, a bordo da fragata HMS Doris. Em uma viagem que tinha por 

objetivo defender os interesses ingleses no contexto político-econômico da América do 

Sul. Sobre a missão dos tripulantes da fragata Doris, Akel comenta: “Captain Thomas 

Graham was in charge of HMS Doris, a frigate destined to protect British interests in 

South America” (id., ibid., p. 82).28 Também ao longo do relato, Maria menciona a 

função da presença inglesa nas costas brasileiras, como podemos observar no registro 

do dia 11 de outubro de 1821, quando a fragata deixa Pernambuco, e na passagem do 

dia 08 de dezembro, quando o navio sai da Bahia em direção ao Rio de Janeiro: 

As everything seems quietly settled between the royalist and patriot chiefs, 
we are preparing to take leave of Pernambuco, and it is not without regret, for 
we have been kindly treated by the Portuguese, and hospitably received by 
our own countrymen (id., ibid., p. 126)29. 

This place is now so quiet that the merchants feel quite safe, and therefore 
we are leaving Bahia. I have taken leave of many hospitable persons who 
have shown us much attention; but my health is so indifferent, that but for 
the sake of that civility which I felt due to them, I should not have gone 

                                                           
28 Tradução livre: “O Capitão Thomas Graham estava no comando da HMS Doris, uma fragata destinada a proteger 
os interesses britânicos na América do Sul”.   

29 “Como tudo parece resolvido entre os chefes monarquistas e patriotas, estamo-nos preparando para deixar 
Pernambuco, e não sem tristeza, porque fomos tratados amavelmente pelos portugueses e recebidos com 
hospitalidade pelos nossos compatriotas.”. (id., ibid., p. 157, 156) 
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ashore again: however, it is all done, and we are in the act of getting under 
weigh (id., ibid., p. 157)30.  

Depois de sua estada no Brasil, o casal zarpou para o Chile. Antes de aportar em 

Valparaíso, Thomas Graham faleceu. No Chile, Maria Graham, recusou ofertas de 

retorno à Europa e permaneceu no país por quase um ano, onde estreitou relações com o 

almirante Cochrane e circulou livremente entre governantes, militares de alta patente e 

membros da alta sociedade em geral (id., ibid., p. xiii). 

Em 1823, Maria Graham retornou ao Brasil e aqui permaneceu por alguns meses 

por razões que nem seus diários nem seus biógrafos lograram apontar. Chegando ao 

Rio, recebeu o convite de Pedro I para ser preceptora da princesa Maria da Glória. 

Aceitou o posto, porém solicitou ao imperador licença para ir à Inglaterra publicar três 

livros, um sobre o Brasil, dividido em duas partes e que constitui o objeto de estudo 

desta pesquisa, e dois sobre o Chile.  Em seguida, a inglesa regressou ao Brasil, onde 

permaneceu até 1823 (id., ibid, p. xiii/xiv)31.  

Em 1827, aos 48 anos, casou-se com o pintor Augustus Wall Callcott, que se 

tornou Lord ao ser ordenado cavaleiro dez anos depois. Em 1842, aos 57 anos, Maria 

faleceu como com sérios problemas de saúde. (id., ibid., p. xiv). 

Sua trajetória de vida ímpar para uma mulher de seus dias – com oportunidades de 

viajar em uma época em que viagens não eram tão comuns e com acesso à educação em 

um tempo em que muitas mulheres eram analfabetas – dotam seu relato de 

singularidades. Maria Graham era tão instruída que tomava parte até mesmo na decisão 

dos conteúdos a serem ensinados aos aspirantes que tripulavam o navio-escola Doris. 

                                                           
30 “Este lugar está agora tão tranquilo que os comerciantes se sentem em plena segurança. Portanto vamos deixar a 
Bahia. Despedi-me de várias pessoas hospitaleiras que foram muito atenciosas conosco. Mas minha saúde está tão 
ruim que se não fosse em obediência a esse dever de civilidade a que me julgo obrigada, não teria voltado à terra. 
Mas tudo está feito, e estamos no momento de levantar âncora.” (id., ibid., p. 192) 

31 Existe um manuscrito do relato sobre a terceira estada de Maria Graham no Brasil. Ainda inédito, o texto encontra-
se na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Nele, a viajante narrar sua experiência como mentora da filha de Pedro 
I. (AKEL, 2009, p. 137). 
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Observamos na passagem seguinte que, ao valer-se do pronome we, a viajante se coloca 

como sujeito das ações, inserindo-se no grupo que lidera a instrução dos jovens rapazes:  

The books we intend our boys to read are: —history, particularly that of 
Greece, Rome, England, and France; an outline of general history, voyages, 
and discoveries; some poetry, and general literature, in French and English; 
Delolme, with the concluding chapter of Blackstone on the history of the law 
and the constitution of England; and afterwards the first volume of 
Blackstone, Bacon's Essays, and Paley. We have only three years to work in; 
and as the business of their life is to learn their profession, including 
mathematics, algebra, nautical astronomy, theory and practice of seamanship, 
and duty as officers, with all the technicalities belonging to it,—this is all we 
dare propose (GRAHAM., 1824, p. 91, grifo meu)32. 

Membro da alta burguesia inglesa, no Brasil, a viajante frequentava a alta 

sociedade em geral. Era convidada para o teatro, assim como para bailes de gala e 

banquetes. A partir desse locus sociocultural hegemônico, ela constrói sua narrativa de 

dois tomos. 

O livro sobre o Brasil constitui-se de duas partes. O primeiro segmento pretende 

dar conta dos anos 1821 e 1822. Nele, a narrativa começa ainda na Inglaterra e tem fim 

com sua chegada ao porto de Valparaíso, já com seu esposo morto a bordo. O segundo 

relato tem início com um apanhado dos acontecimentos políticos do ano em que a 

escritora esteve ausente do Brasil e termina com seu retorno temporário à Inglaterra, 

antes de regressar ao Rio de Janeiro para assumir o posto de preceptora da princesa 

Maria da Glória. 

Maria Graham escreve na forma de diário com entradas que marcam os dias – 

ainda que a autora não escrevesse diariamente. Como já mencionado, essa era a forma 

considerada menos inadequada para uma mulher publicar seus escritos de viagem33. No 

                                                           
32 “Os livros que desejamos sejam lidos por nossos rapazes são: história, particularmente da Grécia, Roma, Inglaterra 
e França; um esbôço da história geral, viagens e descobertas; alguma poesia; e literatura geral em francês e inglês; 
Delolme, com o capítulo final de Blackstone sobre a história da lei e da constituição da Inglaterra; depois o primeiro 
volume de Blackstone, os Ensaios de Bacon, e Paley. Temos somente três anos para trabalhar, e como a tarefa da vida 
deles é aprender a profissão, incluindo matemática, álgebra, astronomia náutica, teoria e prática de navegação, e 
deveres dos oficiais, com todos os aperfeiçoamentos técnicos a ela ligados, isto é tudo quanto ousamos propor.” 
(GRAHAM, 1990, p.119) 

33 Ver ítem 4.1.1 (A). 
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entanto, a viajante acrescenta ao texto um apêndice contendo tábuas de importação de 

escravos e registros da produção agrícola e industrial, além de notas de rodapé a fim de 

esclarecer informações do corpo do texto. Há também tabelas e gráficos sobre os mais 

variados assuntos – incluindo quadros enumerando navios e sua capacidade bélica, e 

três gravuras de Augusto Earle: O mercado de escravos do Rio, O mercado de escravos 

do Recife e O retrato de Maria Quitéria34.  

Aliado a isso, a viajante dota seu texto de erudição ao evidenciar conhecimento 

sobre história do Brasil e até mesmo sobre peculiaridades geográficas dos locais a serem 

visitados. Por exemplo, ao desembarcar em Pernambuco ela diz: “All this I knew before 

I landed, and thought I was pretty well prepared for Pernambuco. But no previous 

knowledge could do away the wonder with which one must enter that very 

extraordinary port” (id., ibid., p. 100)35. 

Tais características, somadas à escolha de antepor ao diário uma introdução na 

forma dissertativa na qual traça um panorama da história do Brasil de 1500 até 1821, 

fazem com que a autora rompa com o padrão normativo de formatação exigido para 

mulheres que publicavam livros de viagem à época.  

Nestas páginas de introdução ao contexto histórico brasileiro, a viajante revela 

uma informação importante para fins de análise de sua prática discursiva – ela afirma ter 

escrito o relato com a intenção de publicá-lo:  

Although the Journal of a voyage to Brazil, and of a residence of many 
months in that country, was not written without a view to publication at some 
time; yet many unforeseen circumstances forced the writer to pause before 

                                                           
34 Na edição brasileira com a qual trabalhei foram publicadas pela primeira vez os desenhos feitos Maria Graham ao 
longo da viagem. Tais desenhos foram doados ao British Museum pelo segundo marido de Maria, Sir William 
Callcott, já viúvo, em 1845. Em 1849, o Embaixador Joaquim de Sousa Leão Filho obteve fotografias das gravuras e 
as cedeu posteriormente à Companhia Editora Nacional (id., ibid., p. 16, advertência do tradutor). 

35 “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 se é tomado ao entrar neste porto extraordinário.” (id., ibid., p. 129) 
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she committed it to press, and to cancel many pages recording both public 
and private occurrences (id., ibid., p.iii)36. 

 
Saber que a autora não pretendia manter o diário para si é significativo. Em uma 

carta escrita ao seu editor Jonh Murray em maio de 1821, a bordo da Doris. Maria 

comenta sobre seus planos de trazer algo digno de ser publicado (id., ibid., p. 82). 

Assim, é bastante relevante para fins de análise abordarmos o texto cientes de que ele 

foi “sent into the world”37(id., ibid., p. v) e que, portanto, esta condição constrangeu sua 

produção.  Também vale observar que a autora afirma ter sido forçada a cancelar muitas 

páginas ainda que não esclareça nem os motivos para tanto, nem o teor de tais páginas. 

Outro aspecto digno de nota são as reservas que a viajante expressa quanto aos 

registros de caráter pessoal: “Perhaps there is even yet too much of a personal nature, 

but what is said is at least honest”38(id, ibid, p.iii ) Este posicionamento parece-me mais 

uma evidência de que a autora desejava produzir um documento ao qual a história 

pudesse recorrer. Esta hipótese ganha confirmação ao final do prefácio quando a 

escritora afirma categoricamente:39 

Then arose the struggle, some part of which it was the fortune of the writer to 
witness; and concerning which she was able to collect some facts which may 
serve as materials for future history. She trusts that if the whole truth is not 
to be found in her pages, that there will be nothing but the truth (id., ibid., p. 
5, grifo meu)40. 

O objetivo de tornar seu relato fonte histórica pode justificar a longa introdução 

que Maria antepõe ao diário:  

                                                           
36 “Ainda que a ideia de uma eventual publicação não tenha sido estranha à redação deste diário de uma viagem ao 
Brasil e  de uma estada de muitos meses naquele país, muitas circunstâncias imprevistas forçaram ainda a autora a 
revê-lo antes de ser entregue ao prelo, bem como a cancelar muitas páginas que fixavam acontecimentos públicos e 
privados.” (id., ibid., p.19) 

37 “lançado ao mundo.” (id., ibid., p. 21) 

38 “Talvez restem ainda demasiadas referências de natureza pessoal, mas o que fica dito é, pelo menos, honesto.” (id., 
ibid., p. 19) 

39 “Irrompeu então a luta, parte da qual teve a autora oportunidade de testemunhar e a respeito da qual pode coligir 
alguns dados, que poderão servir no futuro como fontes para a história.” (id., ibid., p. 20) 

40 “Irrompeu então a luta, parte da qual teve a autora oportunidade de testemunhar e a respeito da qual pode coligir 
alguns dados, que poderão servir no futuro como fontes para a história.” (id., ibid., p. 20) 
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I judged it necessary to prefix the following sketch of the history of Brazil to 
the journal of my voyage thither, in order that the political events to which I 
was an eye-witness might be the better understood (id., ibid.,, 1824, p. 1)41. 

 A fim de escrever tal introdução a autora recorre a outras fontes. Prossigo, então, 

no próximo subitem para o estudo dos processos de distribuição de JVB, isto é, para o 

estudo de suas cadeias intertextuais. 

4.1.2 Cadeias intertextuais 

Cadeias intertextuais são “séries de tipos de textos que são transformacionalmente 

relacionadas umas às outras, no sentido de que cada membro das séries é transformado 

em outro ou mais, de forma regular e previsível” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 166). 

Analisar as cadeias intertextuais nas quais um texto se insere equivale a estudar sua 

distribuição segundo uma perspectiva intertextual, isto é, estudar tanto os textos 

anteriores com os quais ele dialoga, reiterando-os, problematizando-os e refutando-os, 

assim como os discursos futuros que este antecipa e constitui. Enquanto Maria Graham 

afirma ter narrado os acontecimentos descritos no corpo do diário a partir do que foi 

testemunhado por ela própria, na introdução é possível recuperar alguns eventos 

discursivos anteriores a JVB na cadeia intertextual. Observemos mais detidamente, 

então, algumas das cadeias discursivas das quais o diário de Maria Graham faz parte.  

No primeiro parágrafo da introdução ao diário, Graham afirma ter lido 

extensamente sobre a “História do Brasil” 42. A viajante, porém, diz ter baseado seus 

escritos no livro de Robert Southey, History of Brazil, por considerar a narrativa deste 

faithful, judicious (GRAHAM, 1824 p. 1), elaborate e excellent (idem, ibidem, p.33)43: 

The early part of the history is almost entirely taken from Mr. Southey. It 
would have been easy for me to have referred to the Portuguese authors, as I 
have read nearly all that are to be found in print of Mr. Southey's authorities, 

                                                           
41 “Para melhor compreensão dos acontecimentos políticos de que fui testemunha ocular, julguei necessário antepor 
o seguinte esboço da História do Brasil ao meu diário de viagem.” (id., ibid., p. 23) 
42 É importante ressaltar que o conceito de história ainda estava sendo desenvolvido à época. 

43 “fiel”, “criterioso”, “cuidadosa” e “excelente” (id., ibid., p. 23, 57). 



55 

 

and some that he does not mention; but Mr. Southey had been so faithful as 
well as judicious in the use he has made of his authors, that it would have 
been absurd, if not impertinent, to have neglected his guidance (id., ibid, 
p.1)44. 

But I have neither space nor inclination to follow their adventures, and must 
refer to Mr. Southey's elaborate and excellent account of them. Daniel Defoe 
alone could have so handled the subject as to make delightful so dull and so 
sad a tale (id., ibid, p.33)45. 

É relevante que, apesar de alegar ter lido autores portugueses, a autora tenha 

escolhido conferir credibilidade a um compatriota. Ainda que admita que o texto de 

outros autores fizesse parte de seu repertório, ao transformar as leituras que fez sobre o 

Brasil em seu próprio texto, a autora só se refere nominalmente à obra de Southey, em 

um processo de apropriação estável e destituído de questionamentos e 

problematizações. Como estudiosos da linguagem, no entanto, sabemos que seu 

apanhado histórico também foi inescapavelmente moldado pelo discurso dos autores 

portugueses que ela diz conhecer.  

Também na introdução, quando enumera os avanços de Napoleão e as decorrentes 

complicações para Portugal, Graham menciona outro texto: um trecho de um jornal 

parisiense. Ela, porém, não informa se o referido jornal já havia sido citado por 

Southey: 

The very day before Junot was to reach Lisbon, however, a Paris newspaper; 
written in anticipation of the event, announced that " The House of Bra- 
ganza no longer reigned," and that its members were reduced to the common 
herd of ex-princes, &C., giving no very favourable description of them, and 
holding out no very flattering expectations for the future (id., ibid., p. 41)46. 

                                                           
44 “ A primeira parte da história foi quase toda extraída de Southey, embora me tivesse sido fácil basear-me em 
autores portugueses, já que li quase todas as fontes impressas citadas pelo cronista, além de outras que ele não 
menciona. O Senhor Southey, porém, foi tão fiel e criterioso no uso que fez desses autores, que seria absurdo, se 
não impertinente, desprezar-lhe a orientação.” (id., ibid., p. 23) 

45 “Mas não tenho espaço nem inclinação para seguir-lhes as aventuras e devo reportar-me à cuidadosa e excelente 
narrativa do Senhor Southey. Só Daniel Defoe seria capaz de fazer de uma narrativa tão triste e aborrecida algo de 
agradável.” (id., ibid., p. 57) 

46 “Nas vésperas da chegada de Junot a Lisboa, porém, um jornal de Paris, escrevendo com antecipação dos 
acontecimentos, anunciou que "A Casa de Bragança havia cessado de reinar" e que os seus membros estavam 
relegados ao rebanho geral dos ex-príncipes, etc., sem demonstrar a menor complacência para com eles e sem 
revelar qualquer expectativa lisongeira para o futuro.” (id., ibid., p. 65) 
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Ainda na seção introdutória, Graham lança mão de despachos públicos 

concernentes à vinda da família real para o Brasil. Ela os reproduz integralmente sob a 

justificativa que estes auxiliariam a compreensão do processo de transferência da corte. 

Semelhantemente, já no final da introdução, Graham refere-se a outros textos 

constituintes da cadeia intertextual de seu livro de viagem. A viajante alude ao 

juramento em que o ainda príncipe Pedro prometia, em nome de seu pai, aceitar a 

constituição redigida no Brasil em 1821, e cita, na íntegra, outra proclamação do 

Príncipe Regente datada de 27 de abril de 1821. Na realidade, é prática recorrente de 

Graham, ao longo de todo seu relato, citar textos oficiais relativos ao processo de 

independência do Brasil, como a carta assinada por José Bonifácio exigindo que o 

príncipe não retornasse a Portugal (p. 174 – 177), trechos de discursos comemorativos à 

decisão do príncipe por permanecer no Brasil (p. 178 – 180), bem como diversas 

proclamações de Pedro já como imperador do Brasil47. 

Quando Maria Graham, por vezes, deixa aflorar seu estado emocional, a autora 

frequentemente ilustra seus sentimentos com poemas, citações de peças 

shakespeareanas e versículos bíblicos. Em sua passagem por Funchal, por exemplo, a 

viajante se recorda da primeira vez que esteve ali e cita Samuel Rogers (id., ibid., p.78). 

Posteriormente, após deixar Funchal, a escritora aprecia a noite e registra o momento: 

At night, I sat a long time on the deck, listening to the sea songs with which 
the crew beguile the evening watch. Though the humorous songs were 
applauded sufficiently, yet the plaintive and pathetic seemed the favorite; and 
the chorus to the Death of Wolfe was swelled by many voices. Oh, who shall 
say that fame is not a real good! It is twice blessed — it blesses him who 
earns, and those who give, to parody the words of Shakespeare. Here, on the 
wide ocean, far from the land of Wolfe's birth, and that of his gallant death, 
his story was raising and swelling the hearts of rough men, and exciting love 
of country and of glory by the very sound of his name. Well may he be called 
a benefactor to his country who, by increasing the list of patriotic sailors' 
songs, has fostered those feelings and energies which have placed Britain's 

                                                           
47 As citações de discursos do Imperador encontram-se na segunda parte do relato. 
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home upon the mountain wave, and her march upon the deep (id., ibid., p. 
82)48. 

Neste excerto, a viajante chega a dotar o relato de traços caros à estética 

Romântica. Além da subjetividade exacerbada, as menções a William Shakespeare e à 

folk song Brave Wolfe – sobre o famoso herói de guerra inglês James Wolfe – nos 

remetem a certo nacionalismo. No entanto, logo nas páginas seguintes, tal padrão dá 

lugar a descrições mais objetivas da agricultura e dos hábitos alimentares em Tenerife 

para, em seguida, recitar Milton, comtemplando a calmaria dos mares tropicais (id., 

ibid., p. 124).   

O caráter diverso das séries que manifestamente49 compõem a cadeia intertextual 

de JVB denuncia a natureza híbrida do relato de viagem e consubstancia as convenções, 

ou as ordens do discurso, que regiam este gênero textual. Ainda que a autora tenha 

assumidamente se proposto a escrever sobre acontecimentos de ordem política, 

econômica e cultural a fim de produzir uma fonte para a história, o produto final é um 

texto ambivalente, heterogêneo e contraditório, o que diga-se não revoga seu valor 

histórico. 

Porém, estudar as cadeias intertextuais de um evento discursivo é também 

observar se o texto é transformado por outros posteriores a ele. Akel (2009) informa que 

Maria Graham deixou precioso legado para a historiografia. Seus relatos sobre o Chile 

já foram republicados algumas vezes e são muito citados e discutidos até os dias de 

hoje. De maneira similar, seus escritos sobre a Índia são bastante difundidos na 

                                                           
48 “À noite, sentei-me por longo tempo no tombadilho, ouvindo as canções marítimas com as quais a tripulação se 
distrai durante a vigilância da noite. Apesar das alegres canções terem sido bem aplaudidas, as tristes e patéticas 
pareciam as preferidas, o coro da Morte de Wolfe foi reforçado por muitas vozes. Oh! Quem poderá dizer que a 
fama não é um bem verdadeiro. É duplamente abençoada — abençoa o que a merece e o que a concede — para 
parodiar as palavras de Shakespeare. Aqui, no largo oceano, longe da terra do nascimento de Wolfe, e da sua morte 
cavalheiresca, estava sua história enlevando e enternecendo os corações dos rudes homens e excitando o amor da 
pátria e da glória com o simples enunciado de seu nome. Merece pois ser chamado benfeitor da pátria aquele que, 
aumentando a lista das canções patrióticas dos marinheiros, elevou aqueles sentimentos e energias a um grau que 
coloca a casa da Grã-Bretanha sobre a montanha da onda e suas fronteiras sobre o abismo". (id., ibid., p. 109)  

49 Ver letra B do item 3.2.1, discurso como prática discursiva. 
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Inglaterra e nos EUA. Além disso, em todos os países sobre os quais escreveu, seus 

relatos de viagem são objeto de dissertações, teses e seminários (AKEL, 2009, p. xi, 

xii). No Brasil, além de ser tema de livros e estudos de pós-graduação, seu relato foi 

incorporado à obra do grande pensador da formação social brasileira, Gilberto Freyre. 

Relatei brevemente alguns dos eventos discursivos que marcadamente compõem a 

cadeia intertextual de JVB. Lembro que é impossível mapear a totalidade dos discursos 

que permeiam o relato, especialmente de forma não manifesta. Em seguida, analiso o 

terceiro aspecto da prática discursiva, aquele que dá conta dos mecanismos de consumo 

e interpretação do texto, que Fairclough (2001) convencionou denominar “coerência”. 

4.1.3 Coerência 

A questão da coerência envolve “as implicações interpretativas das propriedades 

intertextuais e interdiscursivas da amostra” (FAIRCLOUGH, 2001, 284). A 

intertextualidade, portanto, não perpassa somente as dimensões de produção e 

distribuição de um texto, ela também permeia os processos interpretativos. Um leitor 

aciona todo o seu repertório discursivo para auxiliá-lo a trazer coerência e 

inteligibilidade para um texto que ele quer interpretar. Entretanto, foge aos objetivos 

deste trabalho estudar os processos cognitivos e interpretativos pelos quais passou JVB 

desde sua publicação. Porém, aponto que uma das estratégias utilizadas por Graham 

para dotar seu texto de coerência é a constante referência que faz a figuras que por certo 

eram conhecidas de seu público leitor em potencial, como o Almirante Cochrane e sua 

esposa, o viajante Humboldt, e diversos outros autores e poetas. Vale também observar 

alguns aspectos extradiscursivos que delineavam as possibilidades de consumo da 

literatura de viagem quando da publicação do diário de Maria Graham.  

Conforme já mencionado, a literatura de viagem tinha tanto o objetivo de 

entreter quanto o de informar a alta burguesia europeia, podendo ser lida tanto como 
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“verdade” quanto como “ficção”, haja vista o caráter embrionário da disciplina história 

no início do século XIX (LISBOA, 1997, p. 38). É fato, porém, que havia um público 

leitor consistente. Neste sentido, lembro que Akel (2009) afirma que os escritos de 

Graham sobre a Índia venderam 400 cópias em apenas um mês na Inglaterra e na 

Escócia. 

Ainda que as convenções sociais da época por vezes exigissem que relatos 

escritos por mulheres fossem tornados públicos apenas após a morte da autora, ou então 

subscritos por homens (LEITE, 1988/1989, p. 148 – 151), já vimos que Maria Graham 

escreveu JVB às vistas de publicação. Concluímos, portanto, que seu diário não era 

íntimo e que sua escrita visava o consumo coletivo. Seu texto, então, seria lido a partir 

da perspectiva dos discursos hegemônicos na Europa nas primeiras décadas do século 

XIX.  

Segundo tais discursos hegemônicos, mulheres instruídas só estariam aptas para 

escrever ficção e não material científico. Tomemos por exemplo o que foi dito por um 

crítico da Quarterly Review quanto ao Journal of a Residence in India de Maria Graham 

no contexto de consumo do relato: “The Journal of a Residence in India, by a young 

lady who, probably, went thither, like most young ladies, to procure a husband instead 

of information is a literary curiosity which we are not disposed to overlook”50. Em 

outras palavras, após referir-se ao papel social que deveria ser a primeira preocupação 

de Graham – tornar-se esposa de alguém – o crítico até reconhece o valor do texto da 

viajante enquanto uma “literary curiosity”, mas não como material historiográfico 

(AKEL, 2009, p. 63).  

                                                           
50 Tradução livre: “Journal of a Residence in India, escrito por uma jovem senhora que, provavelmente foi até aquele 
lugar, como a maioria das jovens, em busca de um marido e não de informação é uma curiosidade literária que não 
devemos ignorar.” 
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A partir da análise da prática discursiva, observei que JVB é um texto: escrito às 

vistas de publicação como material historiográfico; posicionado em uma cadeia 

intertextual que o circunscreve a determinadas ordens do discurso lhe conferem um 

caráter híbrido; e consumido pelos críticos à época de sua publicação como uma 

“curiosidade literária”.  Parto no próximo ítem para a segunda dimensão proposta por 

Fairclough, a análise textualmente orientada.  

4.2 Análise textual do relato 

Faiclough (2001) assinala o papel fundamental das estruturas textuais na 

construção das relações sociais e na constituição do “eu’. Aqui examino 

especificamente como tais estruturas constroem as relações de Maria Graham com as 

mulheres que ela descreve em seu diário e como estas estruturas também acabam por 

constituir um discurso sobre a própria viajante. Assim, uso a análise textual para estudar 

trechos em que ocorre dupla documentação. Porém, antes de iniciar a análise dos 

excertos selecionados, apresento as categorias analíticas propostas por Fairclough 

(2003) que escolhi utilizar.  

4.2.1 Categorias de Análise Textual 

Em Analysing Discourse (2003), Fairclough amplia seu quadro analítico e 

prossegue desenvolvendo a abordagem que busca conciliar trabalhos informados por 

teorias sociais com estudos do campo da linguística, especialmente oriundos da 

pragmática e da linguística sistêmico-funcional. Nessa obra, há uma ênfase nos 

aspectos semânticos e gramaticais da análise, considerados pelo autor como complexos 

para pesquisadores de ciências sociais, que em geral não possuem muita experiência 

em linguística. O teórico justifica a preocupação em desenvolver um enquadre 

acessível aos pesquisadores das ciências com a seguinte assertiva: “nenhum 

entendimento real dos efeitos sociais do discurso é possível se não observarmos 



61 

 

detidamente o que ocorre quando pessoas falam ou escrevem”51 (FAIRCLOUGH, 

2003, p.11).  

Conforme já dito anteriormente, ao fazer tal observação detida podemos 

estabelecer relações entre construções linguísticas e seus efeitos sociais/ materiais. Ao 

realizarmos a análise textual, devemos ter em mente que o texto engendra ideologias 

que podem corroborar determinadas relações de poder e contribuir para seu 

estabelecimento, manutenção ou desestabilização.  

A análise textual, portanto, deve ser realizada no sentido de mapear as ideologias 

e relações de poder imbricadas no texto. No entanto, o autor nos recomenda cautela 

para não atribuir a essas formas linguísticas interpretações reducionistas de 

causalidade, como se os efeitos de tais construções pudessem ser identificados de 

maneira mecânica, previsível, regular e ordenada, desconsiderando o contexto em que 

estas são produzidas e a materialidade que as constrange.  

Feita a ressalva, discutirei seis categorias de análise textual – dentre as diversas 

apresentadas em Analysing Discourse – que considero serem potencialmente mais 

férteis para a análise de meu corpus. São elas: relações semânticas entre palavras e 

entre orações, modalização, intertextualidade, pressuposições, representação dos atores 

sociais e legitimação. Em tempo, lembro que tais categorias podem, por vezes, se 

sobrepor; porém, para fins analíticos, apresento cada uma delas individualmente nos 

próximos subitens. 

A) Relações semânticas entre orações e entre palavras  

Fairclough (2003) argumenta que o estudo das relações semânticas estabelecidas 

entre orações e entre itens lexicais pode ser bastante elucidativo nas propostas de análise 

                                                           
51 Tradução livre. No original: “No real understanding of the social effects of discourse is possible without looking 
closely at what happens when people talk or write.” 
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críticas de textos. No nível gramatical, podemos, por exemplo, construir sentidos a 

partir do conectivo escolhido para vincular duas orações. Os efeitos semânticos 

resultantes dessa escolha podem ser de causa, condição, tempo, adição, elaboração, 

contraste, concessão.  

Já no nível lexical, há ocorrências linguísticas que podem orientar a análise, como 

relações de sinonímia e antonímia, metáforas, e collocations (padrões recorrentes de 

grupos de palavras utilizadas em um mesmo sintagma). Estudo, então, as escolhas 

lexicais e gramaticais feitas por Maria Graham ao compor os trechos que de alguma 

forma versavam sobre as mulheres que ela encontrou no Brasil, para então mapear 

esquemas retóricos que resultam dessa combinação de escolhas. 

B)Modalização 

Pode-se afirmar ou negar ideias. Mas existem maneiras de comunicar menos 

categóricas e com menor grau de comprometimento, sendo a modalização a mais 

comum delas. Ao modalizar um texto, um autor assume maior ou menor 

comprometimento com o que diz. Fairclough (2003, p. 173–178) distingue dois tipos de 

modalização, a modalização epistêmica (ou das probabilidades) e a modalização 

deôntica (ou que expressa necessidade e obrigação). 

A modalização pode ser operacionalizada através de diversos recursos. Uma 

maior ou menor afinidade com uma determinada proposição pode ser expressa através 

de verbos modais, tempo verbais, discurso indireto, expressões mitigadoras, como “um 

pouco”, de advérbios modalizadores, como “certamente”, de adjetivos modais como 

“possível” ou “provável” e também de estruturas verbais como “eu penso” e “eu acho”, 

assim como através de padrões de entonação e de fala hesitante. No que concerne à 

minha pesquisa, investigo as diversas formas de modalização que ocorrem no texto da 
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viajante e o nível de comprometimento assumido por ela ao narrar as mulheres que a 

circundaram. 

C) Intertextualidade  

Norteado por Bakhtin e Voloshinov52, Fairclough (2003) salienta que os níveis 

de dialogicidade e intertextualidade de um texto são variáveis, na medida em que a voz 

do autor e as demais vozes são legitimadas, rejeitadas, excluídas ou suprimidas. De 

acordo com os linguistas, há diferentes gradações de intertextualidade – desde o 

discurso direto ou intertextualidade manifesta (com a citação entre aspas ou outros 

indicadores discursivos que marcam nitidamente a referência a outros enunciados, como 

verbos dicendi), passando pelo discurso indireto, pela afirmação modalizada, pela 

assertiva sem modalização, até atingir seu nível mais sutil, a pressuposição. Por razões 

práticas, analisarei sob o nome de “intertextualidade” somente os exemplos de 

intertextualidade manifesta, e utilizarei nomenclatura mais específica, como 

modalização e pressuposição, para as outras formas de intertextualidade.  

No entanto, o fato de um texto apresentar formas mais explícitas de 

intertextualidade não significa necessariamente que ele seja automaticamente mais 

dialogicizado. Uma citação em discurso direto, por exemplo, pode ser utilizada 

justamente para deslegitimar determinados valores e posicionamentos. Por conseguinte, 

um texto só pode ser considerado mais dialogicizado e menos autoritário quando há em 

sua construção algum grau de relativização ou algum espaço para validação de pontos 

de vista concorrentes, o que Fairclough denomina orientação para a diferença (idem, 

ibidem, p. 51).  

                                                           
52 Convencionou-se atribuir a esses dois membros do Círculo de Bakhtin a autoria de Marxismo e Filosofia da 
Linguagem (FARACO, 2009, p.12). 
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Em minha investigação observo quais vozes são consideradas relevantes por 

Maria Graham, quais outras são incorporadas e legitimadas pela viajante, quais são 

silenciadas, e quais são os efeitos oriundos dessas escolhas. Entendo que este é um 

ponto de análise vasto, complexo e relevante para o tipo de abordagem que faço do 

relato.  

D) Pressuposições 

Fairclough (id., ibid., p. 49) utiliza o termo assumption – aqui traduzido por mim 

como pressuposição – como um hiperônimo para “acarretamento”, “pressuposição” e 

“implicatura”. Assumption é a palavra escolhida pelo autor para referir-se às instâncias 

de significados implícitos no texto, supostamente compartilhados pelos participantes do 

ato comunicativo. Frequentemente, mas não necessariamente, as pressuposições podem 

ter sua identificação facilitada por alguns marcadores linguísticos, como por exemplo, 

alguns determinantes e até mesmo certos verbos, como mostrarei na análise. 

O linguista menciona ainda que a pressuposição é a forma de intertextualidade na 

qual a dialogicidade assume sua forma mais frágil, uma vez que silencia vozes 

divergentes e opera no âmbito do senso comum. Ele argumenta ainda que a presença 

frequente de tais ideias do “senso comum” em um texto pode servir para o exercício de 

coerção social, e para a disseminação de ideologias das classes hegemônicas. A 

pressuposição pode pretender supor que certas crenças e visões de mundo são 

partilhadas, ainda que não o sejam, a fim de naturalizar valores das classes hegemônicas 

– nesse caso a mundividência do europeu colonizador.  

No estudo de JVB, avalio de que forma pressupostos podem contribuir para a 

propagação de ideologias oriundas do senso comum europeu que visam a estabelecer, 

por exemplo, os padrões bons e desejáveis para o comportamento de uma mulher, por 

exemplo, dentre outros fatores. 
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E) Representação dos atores sociais 

Ao narrar atores sociais, um autor os constrói discursivamente na medida em que 

elenca determinadas formas de representação dentre uma vasta gama de possibilidades. 

Inicialmente, é importante observar se os atores sociais ganham alguma 

representatividade ou se são silenciados, sendo completamente excluídos da narrativa 

(suppression) ou apenas mencionados poucas vezes e em segundo plano 

(backgrounding) (id., ibid., p. 154). Caso sejam incluídos na tessitura textual, é válido 

observar de que forma essa inclusão se dá. Fairclough (2003) descreve uma lista de 

maneiras segundo as quais podem ocorrer estas representações, conforme enumero em 

seguida: os atores sociais são representados por nomes ou por pronomes? São eles 

construídos como agentes dos processos ou como figuras passivas? São eles descritos 

de maneira pessoal ou impessoal? Atendem por um nome ou por sua classe/profissão? 

Com base nestas categorias, estudo as formas segundo as quais as figuras femininas são 

construídas no diário de Maria Graham. De que maneira a viajante as representa? Ela as 

descreve como agentes dos acontecimentos ou silenciadas e apassivadas? 

F) Legitimação  

Práticas sociais podem ou não ser legitimadas de acordo com as ideologias 

vigentes. Em um texto, a legitimação de práticas pode ocorrer de maneira mais explícita 

ou menos patente. Segundo Fairclough (id., ibid., p. 97), uma análise textual mais detida 

pode mapear diversas estratégias de legitimação. Como exemplo de tais estratégias, o 

autor menciona a referência a instituições, costumes ou leis; a racionalização do 

conhecimento científico; a alusão a sistemas de valores morais já consagrados em uma 

determinada cultura; e até a legitimação construída pelo próprio texto em si. Em minha 

análise, levanto os seguintes questionamentos quanto às práticas sociais femininas: que 

práticas locais a viajante estrangeira considera desejáveis para as mulheres? Que fazeres 
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ela legitima e que formas de vida seu texto invalida? A que estratégias legitimadoras a 

inglesa recorre a fim de fundamentar seus posicionamentos? 

Tendo apresentado as categorias analíticas com as quais trabalho, prossigo para a 

investigação dos excertos de dupla documentação. 

4.2.2 Análise textual de excertos de dupla documentação em JVB 

Neste subitem, apresento os excertos de dupla documentação selecionados, 

contextualizo-os brevemente e os analiso textualmente segundo as seis categorias 

comentadas no item 5.1.  

Segundo o relato de Graham, na longa viagem até o Brasil, a fragata Doris fez 

duas paradas, uma em Funchal, na Ilha da Madeira, e a outra em Tenerife, no 

Arquipélago das Canárias. Inicio a análise com uma passagem em que Maria retrata um 

momento de sua visita a Tenerife. Após um passeio no qual a viajante pode visitar 

pontos turísticos e se instruir acerca de peculiaridades da flora e da geografia locais, a 

autora e o grupo que a acompanha são recebidos na casa de um senhor chamado Dom 

Antônio:  

On our return from the garden to Don Antonio's house, we were most kindly 
received by his wife and daughter, the latter of whom played a long and 
difficult piece of music most excellently. It was, however, English, in 
compliment to us, though we should have preferred some of her own national 
airs. After the music, we were conducted to a table spread in the gallery that 
surrounds the open court in the middle of the house, and covered with fruits, 
sweetmeats, and wines, which were pressed upon us most hospitably; till 
finding it time to return, the ladies both embraced me, and we began our 
journey down the hill, having first looked into the churches, which are 
spacious and handsome, a good deal in the style of those of Madeira, but 
finer (GRAHAM, 1824, p. 86)53. 

                                                           
53 “Na nossa volta do jardim para a casa de Dom Antônio fomos gentilmente recebidos por sua mulher e sua filha. 
A última executou excelentemente uma longa e difícil peça de música. Era uma ária inglesa, em homenagem a nós, 
ainda que tivéssemos preferido alguma canção nacional da terra. Após a música fomos levados a uma mesa que se 
estendia na galeria que circunda o pátio aberto no centro da casa, coberta de frutas, doces e vinhos que nos foram 
oferecidos com instância e com a maior hospitalidade. Até que, sendo tempo de voltar, ambas as moças me 
beijaram e começamos nossa viagem morro abaixo, visitando primeiro as igrejas, que são belas e espaçosas, 
bastante no estilo das da Madeira, porém mais bonitas.” (GRAHAM, 1990, p. 113) 
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As mulheres aqui são representadas socialmente pela função de servir e entreter, 

e, ainda que a filha receba elogios quanto às suas habilidades musicais, nem ela nem sua 

mãe são chamadas pelo nome. Maria alude a ambas com os substantivos que denotam 

os papéis sociais que estas exercem com relação ao marido: wife e daughter. Elas são os 

agentes das ações tidas por femininas que ocorrem no âmbito doméstico, como play e 

embrace. Por outro lado, nos acontecimentos que tomam lugar na residência de Dom 

Antonio Maria coloca-se como sujeito de orações na voz passiva: ela é received e 

conducted. Graham só volta a ser sujeito de orações na voz ativa quando chega o 

momento de retornar à rua, quando, então, a autora began her journey e looked at 

churches. Tal escolha de voz (ativa ou passiva) pode estar intimamente relacionada à 

forma como a viajante contrasta sua mobilidade e liberdade de ir e vir com a fixidez 

daquelas mulheres, cuja atuação estava circunscrita ao lar. 

 Outro ponto interessante no excerto é o fato de Dom Antônio surgir na narrativa 

dispensando explicações. Não sabemos quem ele é, o que faz, ou por que convidou 

alguns tripulantes da Doris para sua casa. O mesmo acontece com um certo Sr. Galway, 

provavelmente um inglês. Semelhantemente, Maria escreve sobre uma visita que ela e 

seus companheiros fizeram à casa deste senhor, porém nada diz sobre ele além do nome. 

Já sua mulher é localizada na narrativa como sua esposa, tem sua origem especificada, 

porém não recebe nome, sendo referida apenas como his lady:  

Shortly after we passed it, we arrived at Mr. Galway's garden-house, and 
found his lady, a Spaniard of Irish extraction, ready to receive us. As I had 
seen in some old Scotch houses, the best bed-chamber served as drawing-
room; but the dressing-room is apart, and from the front there is an opening 
to a pleasant terrace, commanding a charming view (idem, ibidem, p.87)54. 

Mrs. Galway, assim como a esposa e a filha de Dom Antônio, estava ready to 

receive, “pronta para receber” como toda boa dona-de-casa. Mais uma vez, temos uma 

                                                           
54 “Logo após passá-lo, chegamos à casa-jardim do Senhor Galway. Encontramos aí sua mulher, espanhola de 
origem irlandesa, pronta para receber-nos. Tal como vira em algumas velhas casas escocesas, o melhor quarto de 
dormir servia de sala de visitas. Mas o quarto de vestir é separado, a frente da casa abre para um agradável terraço, 
que domina uma vista encantadora.” (idem, ibidem, p.115) 
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mulher retratada no comando do âmbito doméstico, mas não do espaço público. Alguns 

dias depois, Mr. Galway visita a fragata, mas Maria escreve que sua mulher não o 

acompanhou por medo de sofrer com enjoos. É interessante notar que ao classificar 

Mrs. Galway como fearful, com medo de visitar um navio uma única vez, Graham 

pressupõe por antonímia que ela própria é muito corajosa, já que viaja e mora nesse 

mesmo navio: 

27th August. Today, some of our new friends, both Spanish and English, 
came on board; but the swell was so great, that only one escaped sea-
sickness. Mrs. Galway was fearful of suffering, so did not come, but she sent 
me some of the beads found in the sepulchres of the Guanches: they are of 
hard baked clay (id., ibid., p.88)55. 

Além disso, a viajante não expressa qualquer surpresa ou frustração pela ausência 

da irlandesa.  Apenas esclarece o motivo desta não ter vindo e logo introduz uma oração 

com a conjunção adversativa but a fim de explicar que embora tivesse permanecido em 

casa, Mrs. Galway cumpriu seu dever de boa anfitriã enviando-lhe um mimo. Tal 

presente desperta na autora o desejo de demonstrar conhecimento, e então discorre 

longamente sobre a história e os hábitos dos Guanches, povo que habitava Tenerife 

antes da chegada dos colonizadores. Novamente, ocorre o contraste: enquanto o espaço 

social de Maria Graham é o da viagem e da erudição, o da esposa de Galway é sua 

residência. Vale observar também que em nenhum desses passeios Maria menciona o 

marido, que provavelmente deve tê-la acompanhado. 

O excerto seguinte é o primeiro registro feito por Graham de mulheres no Brasil. 

Maria é convidada à casa de Madame do Rêgo, mulher do então governador da 

província de Pernambuco. O convite, que provavelmente deve ter sido endereçado a seu 

esposo, demonstra a relevância atribuída pelas autoridades locais à presença de um 

                                                           
55 “27 — Hoje, alguns de nossos novos amigos, tanto espanhóis como ingleses, vieram a bordo, mas a ressaca 
estava tão forte que só um escapou do enjoo. A senhora Galway, com medo de ficar enjoada, não veio, mas enviou-
me algumas das contas encontradas nos sepulcros dos guanchos; são de argila dura e cozida.” (id., ibid., p.116) 
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navio inglês na costa brasileira. Vejamos, então, como a viajante reporta seu encontro 

com a esposa do governador: 

I found Madame do Rego an agreeable, rather pretty woman, and speaking 
English like a native: for this she accounted, by informing me that her 
mother, the Viscondeça do Rio Seco, was an Irish woman. Nothing could be 
kinder and more flattering than her manner, and that of General do Rego’s 
two daughters, whose air and manner are those of really well-bred women, 
and one of them is very handsome (id., ibid., p.103)56. 

Os fatos de ter mãe irlandesa e inglês fluente fazem com que não só suas 

habilidades linguísticas, mas ela em si seja vista como europeia. Madame do Rêgo 

agrada porque é like a native, isto é, por ser quase tão inglesa quanto a mulher que 

escreve o relato. Vale observar que mesmo ao descrever uma dama da mais alta estirpe 

e posição social, o padrão avaliativo continua sendo ela, a inglesa. Graham se constrói 

discursivamente como alguém que não está no mesmo patamar de Madame do Rêgo, 

mas acima dele. Não é ela que é como a mulher do governador, é a mulher do 

governador que é como ela, uma inglesa.  

Já no dia 27 de setembro de 1821, ao voltar de um passeio a cavalo, a viajante tem 

a oportunidade de observar um grupo de sertanejos que havia vindo à cidade trazer 

provisões:  

Today, as we were coming in from Boa Vista, we met a family of Certanejos, 
who had brought provisions into the town some days ago, returning home to 
the Certam, or wild country of the interior. These Certanejos are a hardy, 
active set of men, mostly agriculturists. They bring corn and pulse, bacon and 
sweet-meats, to the sea-coast, hides and tallow also at times. But the sugar, 
cotton, and coffee, which form the staple exports of Pernambuco, require the 
warmer, richer lands, nearer the coast. Cotton is, however, brought from the 
Certam, but it is a precarious crop, depending entirely on the quantity of rain 
in the season; and it sometimes does not rain in the Certam for two years. The 
party we met formed a very picturesque group, the men clad in leather from 
head to foot, of which their light jerkin and close pantaloons are fitted as 
closely as the clothing on the Egina marbles, and have something of the same 
effect: the small round hat is in the form of Mercury's petasus; and the shoes 
and gaiters of the greater number are excellently adapted to defend the legs 
and feet in riding through the thickets. The colour of all this is a fine tan 
brown. I was vexed that the woman of the party wore a dress evidently of 
French fashion: it spoiled the unity of the group. She was mounted behind the 

                                                           
56 “Achei Madame do Rêgo uma senhora agradável, bem bonita, e falando inglês como uma nativa, o que ela 
explicou, informando-me que sua mãe, a viscondessa do Rio Seco, era irlandesa. Nada poderia exceder a gentileza 
e a amenidade das suas maneiras, e as das duas filhas do general Rêgo, cujo ar e cujos modos são os das senhoras 
bem educadas. Uma delas é muito bonita.” (id., ibid., p. 132) 
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principal man, on one of the small active horses of the country; several 
sumpter horses followed, laden with household goods and other things in 
exchange for their provisions: cloths, both woollen and cotton, coarse 
crockery, and other manufactured articles, especially knives, are what they 
chiefly take in barter; though I saw some furniture, with pretensions to 
elegance, among the stuff of the family I met (id., ibid., p. 105, 106)57.  

Ao analisarmos as escolhas lexicais da autora, podemos separar palavras e 

sintagmas utilizados para representar o que a viajante considera pertinente ao grupo e os 

itens lexicais escolhidos para descrever os elementos que interrompem sua unidade e 

que impedem que ele seja totalmente coeso aos olhos de Maria Graham. Os itens hardy, 

agriculturists, picturesque, cled in leather, tan brown estão relacionados aos elementos 

que a autora aprova na cena que vê. Ressalto que a autora chega a atribuir à cor do 

conjunto o adjetivo fine. Já as expressões French fashion e furniture with pretensions to 

elegance referem-se ao que desagrada à viajante no conjunto exótico do qual ela deseja 

apropriar-se discursivamente. Maria descreve o grupo de sertanejos objetificando-o 

como um todo uniforme, uma massa homogênea que lhe remete a figuras lendárias. 

Consequentemente, a mulher sertaneja e as alfaias incomodam por embaraçar a erudita 

metáfora que a autora intenta construir com referências a elementos da Antiguidade 

Clássica, como o chapéu pétaso e as esculturas de Egina, e por terem a ousadia de não 

se acomodarem ao seu lugar de exotismo e diferença. Diante destes ícones 

desagregadores, Maria se coloca como sujeito paciente da oração “I was vexed” para 

descrever o processo no qual suas expectativas são confrontadas sem que ela possa 
                                                           
57 “Hoje, ao virmos da Boa Vista, encontramos uma família de sertanejos, que havia trazido provisões para a cidade 
há alguns dias, e voltava para o sertão [no original Certam], ou região selvagem do interior. Os sertanejos 
constituem uma casta de homens rudes e ativos, na maior parte agricultores. Trazem milho e cereais, toucinho e 
doces, às vezes couros e sebo. Mas o açúcar, o algodão e o café, que formam os produtos principais de 
Pernambuco, exigem terras mais quentes, mais ricas, junto à costa. O algodão, contudo, é também trazido do sertão, 
mas é uma colheita precária, dependente inteiramente da quantidade de chuva na estação, e às vezes não chove no 
sertão durante dois anos. A família que encontramos formava um grupo muito pitoresco: os homens vestidos de 
couro dos pés à cabeça. A jaqueta leve e as calças são tão apertadas como as roupas dos mármores de Egina, e 
produzem mais ou menos o mesmo efeito; o pequeno chapéu redondo tem a forma do pétaso de Mercúrio. Os 
sapatos e polainas da maior parte eram excelentemente adaptados para a defesa das pernas e dos pés no cavalgar 
por entre as asperezas. O tom geral do conjunto era um belo castanho queimado. Fiquei aborrecida porque a mulher 
do grupo vestia uma roupa evidentemente à moda francesa. Estragava a unidade do grupo. Ia montada por trás do 
homem principal, num dos pequenos e espertos cavalos da terra. Vários cavalos de carga seguiam atrás, carregados 
de objetos caseiros e outras coisas obtidas em troca de suas provisões; roupas, tanto de lã como de algodão, louças 
de barro e outros artigos manufaturados, especialmente facas, é o que eles geralmente trazem de volta; contudo vi 
algumas alfaias, com pretensões a elegância, entre as mercadorias da família que encontrei.” (id., ibid., p. 134, 135)  
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reagir senão o através de sua escrita desaprovadora. Para Graham, não há qualquer tipo 

de identificação – nem mesmo a de gênero – entre ela e esta sertaneja que não sabe se 

conformar com seu lugar no mundo. 

No registro do dia seguinte, 28 de setembro de 1821, temos a descrição de uma 

cena que Graham presencia da janela da casa do Sr. S. Desta vez o alvo de sua pena é 

uma mulher branca: 

28th. — This morning before breakfast, looking from the balcony of Mr. S.'s 
house, I saw a white woman, or rather fiend, beating a young negress, and 
twisting her arms cruelly while the poor creature screamed in agony, till our 
gentlemen interfered. Good God! That such a traffic, such a practice as that 
of slavery, should exist (id., ibid., p.107)58. 

Neste excerto a mulher branca é representada como um demônio, cuja moral é em 

muito excedida pela dos ingleses que impediram que ela continuasse a maltratar a 

escrava. Em sua crítica ao comportamento da mulher, há o pressuposto de que a ética e 

os valores elevados de Maria Graham jamais permitiriam que ela fizesse o mesmo. 

Outro exemplo de dupla documentação representativo na primeira parte do relato 

é o registro do dia 30 de setembro, quando a viajante descreve um jantar na casa do 

governador da província de Pernambuco:  

This day several of the officers and midshipmen of the Doris accompanied us 
to dine at the governor's, at half-past four o'clock. Our welcome was most 
cordial. His excellency took one end of the table, and an aide-de-camp the 
other: I was seated between M. and Madame do Rego. He seemed happy to 
talk of his old English friends of the Peninsula, with many of whom I am 
acquainted; and she had a thousand enquiries to make about England, whither 
she is very anxious to go (id., ibid., p. 112, 113)59. 

Embora não mencione a presença do marido, podemos supor que, em 1821, uma 

mulher casada não receberia um convite para jantar na casa de uma autoridade sem a 

                                                           
58 “[Sábado] 28 [de setembro] — Esta manhã, antes do café, olhando pela janela da casa do Senhor Stewart, vi uma 
mulher branca, ou antes um demônio, surrando uma pobre negra e torcendo seus braços cruelmente enquanto a pobre 
criatura gritava angustiadamente, até que nossos homens interferiram. Bom Deus! Como pode existir este tráfico e 
estes hábitos de escravidão!” (id., ibid., p.136) 

59 “Hoje diversos oficiais e guardas-marinha da Doris acompanharam-nos a jantar em casa do governador às quatro 
e meia da tarde. Nossa recepção foi a mais cordial. Sua Excelência ocupou uma das cabeceiras da mesa, um 
ajudante-de-ordens a outra. Eu fiquei sentada entre o Senhor e a Senhora Luís do Rêgo. Ele parecia contente por 
falar de seus velhos amigos ingleses da guerra da península, com muitos dos quais eu me dava. A Senhora tinha 
muita cousa que perguntar sobre a Inglaterra, aonde ela estava ansiosa por ir.” (id., ibid., p.142, 143) 
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presença do esposo. Também o uso do pronome us sugere uma sutil referência a 

Thomas Graham. No entanto, Maria representa-se socialmente como protagonista de 

toda a descrição dos eventos daquela noite. Além de sentar-se entre o governador e sua 

esposa, ela pressupõe ter muito a ensinar até mesmo à Madame do Rego. Ainda que 

modalize a suposta felicidade do governador com o verbo seem, a autora é bastante 

assertiva quanto às “thousand enquiries” que Madame do Rego possuía sobre a 

Inglaterra, país que ansiava visitar. Em sua representação dos atores sociais, Graham 

chega a colocar-se no mesmo patamar do político ao admitir conhecer muitos dos 

amigos ingleses que ele menciona. No trecho, o lugar de origem da viajante, a 

Inglaterra, é o destino de desejo do casal mais ilustre da província de Pernambuco.  

No excerto seguinte, do dia 03 de outubro, Maria se depara com um grupo de 

lavadeiras em Pernambuco. Observemos como a autora retrata a cena: 

Round the guard-house a number of negro girls, with broad flat baskets on 
their heads, were selling fruit and cold water: they had decked their woolly 
hair, and the edges of their baskets, with garlands of the scarlet althaeal their 
light blue or white cloaks were thrown gracefully across their dusky 
shoulders, and white jackets, so that it was such a picture as the early 
Spaniards might have drawn of their Eldorado (id., ibid., p. 116 )60. 

Neste momento, as negras ocupam o papel social que lhes é prescrito: são 

lavadeiras. Em oposição ao grupo de sertanejos, aqui não há pretensão de europeização. 

Por conseguinte, a viajante elabora uma descrição agradável e minuciosa das mulheres a 

partir do contraste de seus wooly hair com guirlandas cor de escarlate, e de seus dusky 

sholders com xales brancos e azuis, chegando a lançar mão do advérbio gracefully para 

designar a maneira com que as negras se vestiam. Todos os adjetivos são 

harmoniosamente combinados com os substantivos sem que qualquer collocation cause 

estranhamento. Assim, Maria Graham narra o conjunto como se estivesse descrevendo 

uma paisagem cuja beleza e exotismo culminam com a evocação da lenda do Eldorado, 
                                                           
60 “Em torno da casa de guarda um grupo de jovens negras, de largos e rasos cestos na cabeça, vendiam frutas e 
água fresca. Tinham os cabelos lanudos ornados de guirlandas feitas de alteia escarlate, bem como as beiradas das 
cestas. Seus xales de azul claro ou brancos estavam atirados com graça por sobre os escuros ombros e as saias 
brancas. Era um quadro tal como os antigos espanhóis imaginariam o Eldorado.” (id., ibid., p. 146, 147) 
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o paraíso idílico, sobejante de riquezas, que aguçava as ambições dos primeiros 

colonizadores das Américas. O Eldorado de Maria Graham, no entanto, não sofre 

pilhagens violentas. Antes, seu esquadrinhar das negras converte-se em um processo de 

anticonquista, no qual a natureza aparentemente pacífica e imbuída de admiração da 

descrição converte-se em um processo de apropriação discursiva da alteridade, 

configurando-se em uma forma bastante eficaz de conquista, conforme nos adverte Pratt 

(1999).  

Também no dia 03 de outubro, após passar pelo grupo de lavadeiras, Maria 

Graham e os militares que a acompanhavam dirigem-se a um encontro com os líderes 

do levante que havia deixado Recife e Olinda em estado de sítio. O relato de Graham dá 

a entender que as roupas dos tripulantes da Doris haviam sido enviadas para a terra 

firme a fim de serem lavadas e ainda não haviam sido liberadas pelos “patriotas”. 

Assim, o grupo de ingleses organiza uma excursão para convencer os rebeldes a 

devolverem seus pertences. No trecho a seguir, Graham narra o encontro: 

Mr. Dance and Mr. Caumont dismounted, and I determined to await the issue 
of their conference, with my cousin in the court. This, however, was not 
permitted. In a few minutes, a smart little man, speaking tolerable French, 
came and told me the govern merit desired my company. I suspected a 
mistake of the word government for governor, and endeavoured to decline 
the honour; but no denial could be taken, and the little man, who told me he 
was secretary to government, accordingly assisted me to dismount, and 
showed me the way to the palace. The hall was filled with men and horses, 
like a barrack stable, excepting a corner which served as a hospital for those 
wounded in the late skirmishes (…) To each of these I was introduced; the 
names of Albuquerque, Cavalcante, and Broderod, struck me, but I heard 
imperfectly, and forget most of them: some wore handsome military coats, 
others the humbler dress of farmers. They politely told me they would not 
read the letter while I was waiting below, but as soon as we were seated, the 
secretary read it aloud (id., ibid., p. 117, 118)61. 

                                                           
61 “Determinei aguardar com meu primo o resultado da conferência no pátio. Isso, porém, não nos foi permitido. 
Dentro de breves minutos um homenzinho simpático, falando razoavelmente o francês, chegou e disse-me que o 
governo desejava a minha companhia. Suspeitei um erro no emprego da palavra governo por governador e tentei 
declinar a honra, mas nenhuma recusa foi aceita; o homenzinho informou-me ser ele o secretário do governo; em 
consequência ajudou-me a apear e mostrou-me o caminho do palácio. O saguão estava cheio de homens e cavalos, 
como uma estrebaria de acampamento, exceto um canto que servia de hospital para os feridos nas últimas 
escaramuças (...) Fui apresentada a cada um deles. Os nomes de Albuquerque, Cavalcanti e Broderod (Borba) 
chamaram-me a atenção, mas ouvi mal e esqueci a maior parte deles. Alguns usavam belos uniformes militares, 
outros o humilde trajo de fazendeiros. Informaram-me amavelmente que não leriam a carta enquanto eu estivesse 
esperando fora, mas logo que se sentaram o secretário leu-a alto.” (id., ibid., p. 148, 149) 
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Primeiramente, é importante observar que só havia homens ali. Maria era a única 

mulher em um grupo que trataria de questões quase diplomáticas e, ainda assim, 

posiciona-se como sujeito de seus atos: não é um homem que a proíbe de participar da 

conferência, segundo a autora, é ela quem toma a decisão de aguardar. Porém, na 

sequência nos é dito que sua presença nas negociações é considerada imprescindível. 

Ela é, então, conduzida por um corredor “filled with men and horses”. Seu silêncio 

quanto ao fato incomum de ser a única mulher num recinto de domínio masculino pode 

nos permitir entrever que Maria Graham se considerava à altura daquele tratamento, 

como se pudesse gabar-se de possuir “o melhor de dois mundos”, o feminino e o 

masculino. Novamente, ela posiciona os atores sociais deste evento de maneira a ser ela 

a protagonista em uma negociação política de certa relevância, e somado a isso legitima 

a importância de sua presença ao afirmar ter sido intimada a comparecer pela própria 

liderança do movimento. Ela encerra a descrição com o seguinte período composto: “as 

soon as we were seated, the secretary read it aloud”. Na oração subordinada, as soon as 

não introduz apenas a noção de tempo, mas também, e principalmente, a ideia de 

condição, a condição de que Maria Graham estivesse ali.   

Já na Bahia, em 19 de outubro, Maria tem a oportunidade de visitar algumas 

senhoras portuguesas acompanhada de Miss Pennel, filha do cônsul inglês. Eis o que a 

viajante registra sobre as visitas: 

I accompanied Miss Pennell in a tour of visits to her Portuguese friends. As it 
is not their custom to visit or be visited in the forenoon, it was hardly fair to 
take a stranger to see them. However, my curiosity, at least was gratified. In 
the first place, the houses, for the most part are disgustingly dirty: the lower 
story usually consists of cells for the slaves and stabling; the staircases are 
narrow and dark; and, at more than one house, we waited in a passage while 
the servants ran to open the doors and windows of the sitting rooms, and to 
call their mistresses, who were enjoying their undress in their own 
apartments. When they appeared, I could scarcely believe that one half were 
gentlewomen. As they wear neither stay nor bodice, the figure becomes 
almost indecently slovenly, after very early youth; and this is the more 
disgusting, as they are very thinly clad, wear no neck-handkerchiefs, and 
scarcely any sleeves. Then, in this hot climate, it is unpleasant to see dark 
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cottons and stuffs, without any white linen, near the skin. Hair black, ill 
combed, and disheveled, or knotted unbecomingly, or still worse, en 
papillote, and the whole person having an unwashed appearance (id., ibid., p. 
135, 136)62. 

Se Akel (2009, p. xiv) afirma que Maria Graham frequentemente se mostra hostil 

a figuras femininas em seus escritos, aqui temos um bom exemplo de tal hostilidade. Ao 

entrar na zona de contato com as senhoras portuguesas a viajante não as nomeia ou as 

individualiza de qualquer forma. Antes, as descreve como um conjunto sujeito a seu 

escrutínio e julgamento. A partir dos padrões que a inglesa considera bons e desejáveis 

para a casa e a aparência de uma dama da sociedade, e utilizando apenas dois advérbios 

modalizadores, usually e almost, a autora recorre a pelo menos oito adjetivos 

depreciativos em um só parágrafo: dirty, narrow, dark, slovenly, disgusting, ill-combed, 

dishevelled e unwashed. A semântica dos adjetivos utilizados opera de maneira a 

produzir sentidos que deslegitimam e invalidam os hábitos que estas mulheres tinham 

na intimidade de seus lares.    

No dia 22 de outubro, Maria registra uma festa na casa do cônsul inglês em que 

estiveram presentes tantos ingleses quanto portugueses. Neste excerto, as mulheres são 

novamente representadas de maneira impessoal, não como indivíduos, mas como uma 

classe:  

This evening there was a large party, both Portuguese and English, at the 
consul’s. In the well-dressed women I saw tonight, I had great difficulty in 
recognizing the slatterns of the morning. The senhoras were all dressed after 
the French fashion: corset, fichu, garniture, all was proper, and even elegant, 
and there was a great display of jewels. Our English ladies, though quite of 
the second rate of even colonial gentility, however, bore away the prize of 

                                                           
62 “Sexta-feira, 19 [de outubro] — Acompanhei Miss Pennell numa série de visitas a seus amigos portugueses. 
Como não é costume deles visitar ou serem visitados na parte da manhã, não era lá muito elegante levar uma 
estrangeira a vê-los. Mas minha curiosidade, ao menos, foi bem paga. Em primeiro lugar, as casas, na maior parte, 
são repugnantemente sujas. O andar térreo consiste geralmente em celas para os escravos, cavalariças, etc., as 
escadas são estreitas e escuras e, em mais de uma casa, esperamos em uma passagem enquanto os criados corriam a 
abrir portas e janelas das salas de visitas e a chamar as patroas que gozavam os trajes caseiros em seus quartos. 
Quando apareciam, 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.” (id., 
ibid., p. 168) 
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beauty and grace; for after all, the clothes, however elegant, that are not worn 
habitually, can only embarrass and cramp the native movements; and, as 
Mademoiselle Clairon remarks, “she who would act a gentlewoman in public, 
must be one in private life” (id., ibid., p. 142)63.  

A viajante apressa-se em observar que as portuguesas em cujas casas havia estado 

trajavam-se agora de maneira bem mais adequada. Para realçar o contraste entre as 

maneiras e vestimentas daquelas mulheres durante o dia com suas roupas em um evento 

público noturno, a escritora estabelece uma relação de antonímia entre os substantivos 

slatterns e senhoras.  No entanto, a descrição das portuguesas não é entusiasmada, a 

autora limita-se a descrevê-las como proper ao considerar seus trajes adequados por 

seguirem o estilo francês. Maria mostra surpresa ao vê-las mais bem vestidas, e traduz 

seu sentimento antepondo o advérbio even ao adjetivo elegant.  

Entretanto, seu elogio não passa incólume.  Maria Graham em seguida traz à cena 

as damas inglesas presentes, grupo no qual se insere com o adjetivo possessivo our. 

Para a viajante, suas compatriotas, ainda que de second rate, distinguiam-se em beleza e 

graça. Maria Graham legitima seu julgamento recorrendo intertextualmente às palavras 

de uma certa escritora francesa Mademoiselle Clairon, segundo a qual para ser elegante 

em público era necessário o ser na intimidade. Graham expressa essa necessidade 

através da modalização deôntica presente na citação em discurso direto das palavras de 

Clairon: must be one in private life. Ao afirmar que mesmo as inglesas de classe social 

inferior conduziam-se com mais elegância e beleza do que as mulheres da alta 

sociedade portuguesa, Maria diz-se superior em elegância às mulheres da nobreza 

portuguesa, ainda que não fosse ela própria uma nobre. 

                                                           
63 “Esta tarde houve uma grande reunião social tanto de portugueses quanto de ingleses na casa do cônsul. Nas 
mulheres bem vestidas que vi à noite tive grande dificuldade em reconhecer as desmazeladas da manhã de outro 
dia. As senhoras estavam todas vestidas à moda francesa: corpete, fichu, enfeites, tudo estava bem, mesmo 
elegante, e havia uma grande exibição de joias. As inglesas, porém, ainda que quase de segunda categoria, ou 
mesmo da nobreza colonial, arrebataram o prêmio de beleza e da graça, porque afinal os vestuários, ainda que 
elegantes, quando não são usados habitualmente, não fazem senão embaraçar e estorvar os movimentos 
espontâneos e, como nota Mademoiselle Clairon ‘para poder representar de fidalga em público, é preciso que a 
mulher o seja na vida privada’". (id., ibid., p. 175, 176)  
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Ainda na mesma festa, após discorrer sobre as vestimentas, o porte e os atributos 

físicos da alteridade, Graham passa a concentrar-se em suas aptidões intelectuais e seus 

divertimentos: 

The Portuguese men have all a mean look; none appear to have any education 
beyond counting-house forms, and their whole time is, I believe, spent 
between trade and gambling: in the latter, the ladies partake largely after they 
are married. Before that happy period, when there is no evening dance, they 
surround the card tables, and with eager eyes follow the game, and long for 
the time when they too may mingle in it. I scarcely wonder at this propensity. 
Without education, and consequently without the resources of mind, and in a 
climate where exercise out of doors is all but impossible, a stimulus must be 
had; and gambling, from the sage to the savage, has always been resorted to, 
to quicken the current of life (id., ibid., p. 142)64. 

 Nesta passagem, a viajante desdenha o prazer que aquelas mulheres têm nos 

jogos e utiliza o conectivo consequently para construir uma relação de causalidade entre 

sua pouca instrução e seu gosto pela jogatina, passatempo que exige tão pouco do 

intelecto que é atraente até para um selvagem. A crítica de Graham à necessidade que 

aquelas mulheres tinham de recorrer a atividades tão corriqueiras nos remete à vida da 

autora, tão cheia de viagens e aventuras que dispensa passatempos ou qualquer outro 

artifício para “quicken the current of life”. Há também aqui um fator importante com 

relação à questão dos papéis sociais de gênero. Só após se casarem, as mulheres 

descritas neste trecho têm permissão de tomar parte em uma atividade 

predominantemente masculina. Ainda assim, a atividade da qual lhes concedem 

participar é trivial e mundana, em nada comparável com a relevância das esferas 

masculinas pelas quais Maria Graham pode transitar. Graham constrói tacitamente sua 

posição de superioridade a partir do desempoderamento das mulheres portuguesas 

descritas.   

                                                           
64 “Os homens portugueses têm todos aparência desprezível. Nenhum parece ter qualquer educação acima da dos 
escritórios comerciais e todo o tempo deles é gasto, creio eu, entre o negócio e o jogo. Do último as mulheres 
participam largamente depois de casadas. Antes desse período feliz, quando não há dança de noite, ficam em volta 
das mesas de cartas e, com olhos ansiosos, acompanham o jogo e esperam ardentemente o momento em que 
também poderão tomar parte nele. Não me admiro dessa tendência. Sem educação e consequentemente sem os 
recursos do espírito, e num clima em que o exercício ao ar livre é de todo impossível, é preciso ter um estímulo. E o 
jogo, tanto para o civilizado quanto para o selvagem, sempre foi recurso para tornar mais rápido o curso da vida.” 
(id., ibid., p. 176)  
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 Em 27 de dezembro, Maria registra um baile em que esteve no Rio de Janeiro e 

descreve as mulheres que encontra lá de maneira um pouco mais benevolente:  

The Portuguese and Brazilian ladies are decidedly superior in appearances to 
those of Bahia; they look of higher caste: perhaps the residence of the court 
for so many years has polished them. I cannot say the men partake of the 
advantage, but I cannot yet speak Portuguese well enough to dare to 
pronounce what either men or women really are. As to the English, what can 
I say? They are very like all one sees at home, in their rank of life; and the 
ladies, very good persons doubtless, would require Miss Austin’s pen to 
make them interesting. However, as they appear to make no pretensions to 
anything but what they are, to me they are good-humoured, hospitable, and 
therefore pleasing  (id., ibid., p. 166, 167)65. 

Após comparar as mulheres que encontra no Rio com as que conheceu na Bahia, 

Maria discorre sobre suas compatriotas. Para Graham, essas são amigáveis, porém 

pouco inteligentes. Parece que, para a autora, outras mulheres, até mesmo as inglesas, só 

podem ser tornadas interessantes pela pena de uma escritora habilidosa. A menção a 

Jane Austen aciona as cadeias intertextuais do leitor e nos remete à própria Maria 

Graham. Ao passo, que Austen poderia ficcionalizar aquelas damas até transformá-las 

em personagens complexas e sofisticadas, Graham tem o compromisso de “relatar o que 

vê”. A viajante não pode romantizar aquelas mulheres porque, como já comentei, seu 

diário pretende ser um retrato fiel dos eventos testemunhados. Maria Graham aqui se 

diferencia de uma escritora de novelas e apenas atribui condescendentemente às 

senhoras da festa os pouco elaborados adjetivos good-humoured, hospitable e pleasing. 

Tais mulheres apenas lhe parecem agradáveis por serem aparentemente (destaco a 

modalização com o verbo appear to) despretensiosas. 

  Outro aspecto digno de nota sobre essa passagem é que nada nos é dito quanto à 

natureza da conversa da viajante com suas compatriotas. Enquanto ao longo de todo o 

                                                           
65 “Estive até 1h da noite em ambiente muito diferente: um baile dado pelo Senhor B., respeitável comerciante 
inglês. As moças portuguesas e brasileiras são de aspecto decididamente superior às da Bahia: parecem de classe 
superior. Talvez a permanência da Corte aqui por tantos anos as tenha polido. Não posso dizer que os homens 
gozem da mesma vantagem. Mas eu não posso ainda falar português bastante bem para ousar julgar o que os 
homens e mulheres são na realidade. Quanto aos ingleses, que posso dizer? São tais e quais todo o mundo os vê em 
sua terra, na classe a que pertencem. E as senhoras, muito boas pessoas, sem dúvida, precisariam da pena de Miss 
Austen para torná-las interessantes. Contudo, como parecem não ter pretensões a coisa alguma senão ao que 
realmente são, apresentam-se a mim bem humoradas, hospitaleiras e, portanto, agradáveis.” (id., ibid., p. 203) 
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relato Maria reporta as informações que obtém de seus amigos e das diversas figuras 

masculinas que encontra, a autora silencia sobre os assuntos tratados com outras 

mulheres, como se tais conversações não fossem jamais merecedoras de registro. 

Na segunda parte do relato, quando Maria estava no Brasil na condição de viúva, 

ela narra uma festa de aniversário na casa do ilustre Luís José de Carvalho e Melo em 

28 de abril de 1823: 

I spent the Day with Miss Hayne, and accompanied her in the evening to 
compliment Dona Ana, the wife of Senhor Luis Jose de Carvalho e Mello on 
her birthday. The family were at their country house at Botafogo; and a most 
excellent house it is, very handsomely built and richly furnished. The walls 
are decorated with French papers in compartments, with gold mouldings, and 
everything corresponds. But the best decoration was, this night, the presence 
of a number of handsomest women I have seen in Brazil, most of them 
sisters, or cousins, or nieces of the lady of the house, whose mother, the 
Baronesa de Campos, may boast of one of the finest families in the world. 
The daughter of the house, Dona Carlota, is distinguished here by talent and 
cultivation beyond her fellows. She speaks and writes French well, and has 
made no small progress in English. She knows the literature of her own 
country, draws correctly, sings with taste, and dances gracefully (id., ibid., p.  
224)66. 

Aqui, toda a descrição é um elogio aos anfitriões. A casa é bem decorada, as 

mulheres são as mais bonitas que ela já viu no Brasil, e a família é uma das mais 

refinadas do mundo. O uso do superlativo beira a afetação e surpreende o leitor, pouco 

acostumado a descrições muito efusivas no texto de Graham. 

Um observador mais atento, no entanto, pode perceber esse trecho como um 

contraponto para o longo comentário de um senhor inglês sobre os hábitos das mulheres 

no Brasil. Tendo Maria elogiado grandemente aquelas senhoras, ela procura mitigar seu 

envolvimento com as críticas tecidas ou mesmo se eximir por completo dos comentários 

depreciativos que relata logo em seguida. Entretanto, ao citar seu compatriota ela 

                                                           
66 “Passei o dia com Miss Hayne, e acompanhei-a à noite a fim de cumprimentar Dona Ana, mulher do Senhor Luís 
José de Carvalho e Melo, pelo seu aniversário. A família estava em sua casa de campo em Botafogo. É uma bela casa, 
construída com muito gosto e ricamente mobiliada. As paredes são decoradas com papéis franceses e molduras 
douradas, tudo no mesmo nível. Mas a melhor decoração nessa noite foi a presença de uma quantidade das mais belas 
mulheres que já vi no Brasil, pela maior parte irmãs, primas ou sobrinhas da dona da casa, cuja mãe, a baronesa de 
Campos pode orgulhar-se de possuir uma das mais belas famílias do mundo. A filha do casal, Dona 
Carlota distingue-se aqui pelo talento e cultura acima de suas companheiras. Fala e escreve francês bem e fez 
progressos não pequenos em inglês. Conhece a literatura de sua terra, desenha corretamente, canta com gosto e dança 
graciosamente.” (id., ibid., p. 270) 
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legitima o que este diz, já que reproduz sua fala sem qualquer “orientação para 

diferença”, como diria Fairclough (2003): 

The music ended, and who was not sorry at its conclusion? The dancing 
commenced, and then those who like myself were not dancers sat by to 
gossip. An Englishman who has been in this country many years, seeing me 
full of admiration of the beautiful and gay creatures before me, began to give 
me such a picture of the private morals in Brazil, as was beginning to darken 
their countenances and to dim their eyes, when luckily he went a step too far, 
and offered to wager, (the true English way of affirming,) that there were in 
that room not less than ten ladies, each provided with her note to slip into the 
hand of her gallant, and that the married and unmarried were alike ; and 
referred me to my friend M , who has long been here, and knows the people 
well. He looked slowly round the room, and I began to fear, — but he said, 
"No, not here; though I do not deny that such things are done in Rio. But, 
Mrs G., do not you know, as well as I, that in all great cities, in your country 
and in mine as well as in this, a certain portion of every class of society is 
less moral than the rest? In some countries immorality is more refined 
indeed; and when manners lose their grossness, they are stripped apparently 
of half their vice, But suppose the fact, that women, even the unmarried, are 
less pure here than in Europe, remember that with us, besides the mother, 
there is the nurse of the family, or the governess, or even the waiting-maid of 
every young woman, who is supposed to be well brought up, and of good 
character and morals. These are all checks on conduct, and form a 
guardianship only inferior to a mother’s. But here the servants are slaves; 
therefore naturally the enemies of their masters, and ready and willing to 
deceive them, by assisting in the corruption of their families.” Here then is 
another curse of slavery; and this view of the subject has opened my eyes on 
many points, on which I have hitherto been wondering ignorantly (id., ibid., 
p. 225)67. 

Maria retrata-se como a ingênua viajante que nada conhece das perfídias do 

mundo colonizado. É necessário que um homem inglês, um gentleman cuja posição 

social não permite que pairem dúvidas sobre suas assertivas, coloque em xeque a moral 

daquelas mulheres, contrapondo-a à moral das europeias, e atribuindo os maus hábitos 

                                                           
67 “Terminada a música, quem não estava triste por ter chegado o fim? Começou a dança e os que não dançam, 
como eu, sentaram-se para conversar fiado. Mas um inglês, que morou neste país por muitos anos, vendo-me cheia 
de admiração pelas belas e alegres criaturas diante de mim, começou a fazer-me uma tal descrição da moral privada 
no Brasil, que chegou a obscurecer a atitude delas e a diminuir-lhes o brilho do olhar. Felizmente ele avançou 
demais e ousou apostar (que é a maneira que um inglês tem de afirmar) que havia naquela sala pelo menos dez 
senhoras providas do bilhete que escorregariam na mão de seus galãs, e que tanto as casadas como as solteiras eram 
a mesma coisa; reportou-se ao meu amigo M., [May?) que há muito está aqui e conhece bem o povo. Olhou 
lentamente em torno da sala e comecei a tremer, mas afinal ele disse: ‘Não, aqui não; mas não nego que tais coisas 
se passam no Rio. Mas, Mrs. Graham, sabe a senhora, tanto quanto eu, que em todas as grandes cidades, no seu 
país e no meu, tanto quanto neste, uma certa porção de cada classe da sociedade é sempre menos moralizada que o 
resto. Em alguns países a imoralidade é realmente mais refinada, e quando as maneiras perdem a sua rudeza, 
perdem evidentemente a metade dos seus vícios. Mas, suponha que as mulheres, ainda as solteiras, sejam menos 
puras aqui do que na Europa. Lembre-se de que entre nós, além da mãe de família, há uma ama, ou uma 
governanta, ou mesmo uma camareira 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. Mas no Brasil os serviçais 
são escravos, e por conseguinte inimigos naturais de seus senhores, dispostos a decepcioná-los e desejosos disso, e 
de assistir à corrupção de suas famílias.’ Eis, pois, uma outra praga da escravidão. Esta exposição do assunto abriu-
me os olhos para vários aspectos para os quais até agora minha atenção havia perpassado igualmente.” (id., ibid., p. 
271, 272) 
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no Brasil à influência de outras mulheres, as escravas. Não passa despercebido no 

excerto o uso do advérbio naturally associado ao substantivo enemies e a collocation 

dos adjetivos ready e willing com o verbo deceive. Tais escolhas linguísticas enfatizam 

a representação social da escrava como a mulher pérfida que vai instilar valores amorais 

nas crianças de quem cuida. 

Após citar em discurso direto as palavras de seu compatriota, a escritora descreve 

sua surpresa admitindo-se ignorante no assunto. A autora, então, conduz a representação 

dos atores sociais neste excerto de forma a incluir críticas contundentes ao seu gênero 

sem que a responsabilidade do que é dito repouse sobre seus ombros. Nesta elaborada 

estrutura retórica, a viajante denigre a alteridade enquanto ratifica os elevados e nobres 

valores morais daquela que, mesmo após a morte do marido, decidiu permanecer 

sozinha e itinerante em um país estranho.  

Dois dias após a festa em que Maria Graham tomou ciência dos suposta 

devassidão das damas da alta sociedade brasileira, a viajante relata outro jantar, na casa 

de Madame do Rio Seco:  

I heard a great many anecdotes today of a great many persons of all degrees, 
for which M. Dutens would have given any price to enrich the Souvenirs du 
Voyageur qui se repose withal, but which I will not write, because I think it 
neither honest nor womanly to take the protection of the laws and the feelings 
of a foreign country, and record the foibles of its inhabitants so as to give 
others the opportunity of laughing at them (id., ibid., p. 227)68. 

 Neste trecho, a escritora diz ter ouvido muitas histórias sobre pessoas das mais 

variadas classes sociais, porém não as reproduz, alegando ser inapropriado que uma 

mulher estrangeira o faça. A autora justifica a omissão das anedotas que lhe foram 

confiadas aludindo à sua condição de exceção, isto é, à sua situação de mulher em terra 

estrangeira. Aqui, novamente, temos uma configuração retórica intricada, na qual dizer 

                                                           
68 “Ouvi grande número de anedotas hoje, de muitas pessoas de todas as categorias, pelas quais o Senhor Dutens 
daria qualquer preço para enriquecer os Souvenirs du Voyageur qui se repose, mas que não escreverei, porque não 
acho honesto, nem feminino, aceitar a proteção das leis e as boas graças de um país estrangeiro e, em seguida, 
registrar as fraquezas de seus habitantes para dar a outros a oportunidade de rir deles.” ( id., ibid., p. 273) 
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que tais histórias pouco elogiosas não serão narradas funda o pressuposto de que os 

eventos não só existiram como também foram de fato risíveis.   

Estas estratégias discursivas podem ser interpretadas como uma tentativa da 

autora de apropriar-se discursivamente das práticas da alteridade de maneira sutil e 

indireta num esforço de anticonquista. Ao se colocar em posição de superioridade com 

relação às mulheres que narra e ao não permitir-se ser identificada com elas apenas por 

pertencerem ao mesmo gênero, Maria Graham produz um texto que desempodera as 

mulheres descritas moral e intelectualmente, fazendo com que o colonialismo pareça 

desejável, necessário e moralmente justificável, como afirma logo em seguida:  

We know well enough the weak parts of human nature : if they are treated 
tenderly, they may mend. Vice indeed may require the lash, but weakness 
and folly should meet with indulgence. In a society rising like this, I am 
persuaded that men may be flattered into virtue. If a general calls his soldiers 
brave before the battle, it becomes a point of honour to prove so. And were it 
in my power, I had rather persuade the Brazilians that they have every virtue 
under heaven, than make them so familiar with the least of their failings, as to 
lose the shame of it (id., ibid., p. 227)69. 

A partir destas reflexões, podemos perceber o quanto uma abordagem 

linguisticamente orientada coopera com a análise do texto historiográfico ao lançar luz 

sobre ideologias e pressuposições que permeiam as práticas sociais, mas que são 

escamoteadas por construções discursivas. Portanto, passo em seguida, no próximo 

subitem, para a terceira dimensão analítica do modelo tridimensional: a análise do diário 

enquanto prática social. Este subitem se constitui como uma síntese dos dois 

precedentes, pois procura articular e pôr em evidência historiográfica a análise do texto 

de Maria Graham enquanto prática discursiva específica e em sua morfologia textual, 

nos diversos níveis em que foi constituído enquanto signos linguísticos. 

 

                                                           
69 “Bem conhecemos os pontos fracos da natureza humana; se forem tratados com delicadeza podem-se emendar. O 
vício realmente exige o chicote, mas a fraqueza e a doudice devem encontrar indulgência. Numa sociedade em 
formação como esta, estou convencida de que os homens podem ser estimulados à virtude. Se um general chama de 
bravos os seus soldados antes da batalha, torna-se um ponto de honra comprová-lo. Estivesse em meu poder, e eu 
antes persuadiria os brasileiros de que possuem todas as virtudes debaixo do céu. É isto melhor do que fazê-los 
habituados com a última de suas fraquezas, a ponto de perder o horror dela.” (id., ibid., p. 274) 
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4.3 Análise do relato como prática social 

A terceira dimensão analítica do modelo tridimensional para a análise de discurso 

é, como já vimos, o estudo do texto enquanto prática social. Toda prática discursiva é 

também uma prática social, por conta dos efeitos das práticas linguísticas sobre a vida 

social dos participantes da comunidade abrangida por estas práticas. Assim, uma prática 

discursiva detém o poder de naturalizar ideologias e desta forma operar a favor das 

classes hegemônicas (FAIRCLOUGH, 2001, p. 116 – 126). Conforme já visto, 

Fairclough justifica a importância da análise da prática social nos remetendo à ideia 

encontrada em Althusser de que as ideologias se materializam nas práticas discursivas e 

institucionais dos Aparelhos Ideológicos do Estado e que desta forma cooperam para a 

manutenção do domínio das classes hegemônicas. Assim, a fim de obter uma 

compreensão mais plena de JVB, além de estudá-lo como prática discursiva e como 

texto, torna-se imperioso mapear as ideologias imbricadas na narrativa da Maria 

Graham sobre o Brasil e pensar os efeitos que elas exercem sobre os sistemas de 

conhecimento e crença, sobre as relações sociais e sobre as identidades sociais (tanto da 

alteridade quanto da própria viajante).  

Neste sentido, é sabido que as expedições científicas, financiadas por potências 

colonialistas, tinham como meta delinear novas rotas comerciais e esquadrinhar 

territórios desconhecidos e suas riquezas. Aliado a isso, Pratt (1999) afirma que os 

relatos oriundos dessas viagens constituíram valiosa ferramenta do colonialismo ao 

renovarem ideologicamente a América e a Europa num processo de transculturação. 

Assim, proponho examinar o que significa em termos sociais e ideológicos a escrita de 

Graham, uma inglesa da alta-burguesia, sobre a alteridade, principalmente sobre as 

mulheres com as quais se depara e sobre as quais escreve.  
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 Para início da análise, considero relevante observar a forma com que Maria 

Graham delineia as relações entre Inglaterra e Portugal (e, por conseguinte, o Brasil) já 

na introdução que emoldura seu diário de viagem. 

Conforme já mencionado, Maria Graham antepõe ao relato uma introdução na 

qual não apenas traça um panorama histórico do Brasil desde 1500, mas especialmente 

expõe a longa relação de dependência que Portugal mantinha com a Inglaterra. Nestas 

linhas introdutórias também, a viajante atribui o que entende ser nossa inferioridade 

cultural e moral ao deficiente processo de colonização ao qual estivemos sujeitos. 

Logo no início da introdução, a viajante contrasta a colonização da América 

portuguesa com a da América espanhola:  

The circumstances of Spanish and Portuguese America were very different in 
every stage. In Mexico, in Peru, in Chili), the conquerors encountered a 
people civilised and humane; acquainted with many of the arts of polished 
life ; agriculturists and mechanics; knowing in the things belonging to the 
altar and the throne, and waging war for conquest and for glory. But the 
savages of Brazil were hunters and cannibals; they wandered, and they made 
war for food : few of the tribes knew even the cultivation of the mandioc, and 
fewer still had adopted any kind of covering, save paint and feathers for 
ornament (id., ibid., p.1)70.  

 
 Ao dizer que os espanhóis encontraram um povo “civilised and humane”, a 

escritora atesta a inferioridade dos índios que aqui estavam e já, e a partir dessa 

constatação (depois aliada às consequências da escravidão), inicia a fundamentação das 

fraquezas morais e políticas das quais afirma ter sido testemunha. 

Graham segue seu apanhado histórico ilustrando a extensão da dependência 

econômica portuguesa da exploração dos minérios brasileiros:  

The discovery of the gold and diamond mines assisted the government, both 
in Brazil and in the mother country, to make a stand in the midst of the 
eminent peril which threatened, in consequence of the hopes sustained in the 

                                                           
70 “As condições da América Portuguesa e da América Espanhola foram muito diferentes em cada fase de sua 
história. No México, no Peru e no Chile, encontraram os conquistadores um povo civilizado e humano, afeito a 
muitas artes da vida social; povo agricultor e conhecedor de algum ofício, familiarizado com as cousas relativas ao 
altar e ao trono, empenhado em guerras de conquista e de glória. Os selvagens do Brasil, porém, eram caçadores e 
canibais. Nômades, combatiam forçados pela fome; poucas das tribos conheciam sequer o cultivo da mandioca, e 
menor número ainda usava qualquer espécie de vestuário, a não ser a tatuagem e as penas como ornamento” ( id., 
ibid., p. 23, 24). 
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east, while at home there was a scanty and impoverished population, ruined 
manufactures, and, above all, a neglect of agriculture, that rendered Portugal 
dependent on foreigners for corn. Everything was wanted; there was nothing 
to return; and at  the beginning of the eighteenth century, Brazil may be truly 
said to have saved Portugal, by covering with her precious metals the 
excessive balance that was against her in every branch of commerce, in every 
department of government (id., ibid., p. 30)71.  
 

Após assinalar a situação precária em que Portugal se encontrava, a viajante narra 

o apoio militar inglês no combate a ataques franceses e espanhóis à colônia brasileira. 

Graham detalha, inclusive, que a expedição que veio em auxilio à coroa portuguesa foi 

comandada pelo capitão Macnamara e contou com três navios, o Lord Clive, de 64 

canhões, o Ambuscade, de 40 canhões, e o Gloria, de 38 canhões (id., ibid., p. 31 – 35).  

De acordo com a escritora, esta a foi a primeira batalha em que os ingleses interferiram 

de forma incisiva em defesa do Brasil. Tal intervenção militar inglesa exemplifica o 

quanto Portugal encontrava-se sujeito aos ingleses.  

Quanto a este assunto, a autora é contundente ao afirmar que seus compatriotas 

interessavam-se pelo destino das colônias na América do Sul, como verificamos no 

trecho a seguir:  

While this system of watchfulness was kept up in Europe, the English 
ministry was not less attentive to the designs of France on the South 
American colonies. As long as Spain and Portugal continued to pay the 
enormous price in money for their neutrality, which France had demanded, 
the views of Napoleon were better answered than they could have been by 
the possession of all their territory and all their colonies. (…) So early as 
1796, Mr. Pitt had contemplated the advantages that must arise to Britain 
from the possession of a port in South America, and particularly in the Rio de 
la Plata, nor did he ever afterwards lose sight of it (id., ibid., p. 39)72.  
 

                                                           
71 “A descoberta das minas de ouro e diamantes permitiu ao governo, tanto no Brasil como na Metrópole, manter-se 
no meio dos iminentes perigos que o ameaçavam, em consequência das perdas sofridas no Oriente. Em Portugal 
restava uma população escassa e empobrecida, com indústrias arruinadas, e, acima de tudo, o abandono da 
agricultura, que o tornava dependente do estrangeiro para a obtenção de trigo. Faltava tudo, não havia nada para 
oferecer em troca. E no princípio do século XVIII, pode-se dizer que foi realmente o Brasil que salvou Portugal, 
cobrindo, com seus metais preciosos, as deficiências da balança comercial, em qualquer ramo do comércio e em 
qualquer departamento do governo.” (id., ibid., p. 54) 
72 “Enquanto esse sistema de vigilância era adotado, na Europa o gabinete inglês não perdia de vista os desígnios da 
França em relação às colônias sul-americanas. Enquanto a Espanha e Portugal continuassem a pagar a imensa 
importância em dinheiro exigida pela França, as pretensões de Napoleão estavam sendo mais atendidas do que se 
ele se tivesse apossado de todo o território desses países e suas colônias (...). Já em 1796, o Senhor Pitt havia 
examinado as vantagens que a Grã-Bretanha tiraria da posse de um porto na América do Sul e, particularmente, no 
Rio da Prata. Com o seguir dos tempos, não perdeu de vista este problema.” (id., ibid., p. 63) 
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Na condição de potência industrializada em busca por mercados consumidores em 

ascensão e por matérias primas, à Inglaterra importava interferir no cenário colonial 

internacional. Segundo a viajante, foi, no entanto, no processo de transferência da corte 

lusitana para o Brasil que o estreitamento das relações entre Portugal e Inglaterra atingiu 

seu ápice. Diante das ameaças à soberania do trono português, a coroa inglesa buscou 

coagir a corte portuguesa a se posicionar contra Napoleão, quer oferecendo resistência 

armada quer migrando todo seu aparato burocrático para o Brasil, conforme nos informa 

Maria Graham. De acordo com seu relato, a Inglaterra ameaçou tomar os navios 

portugueses caso Portugal se recusasse a se aliar aos britânicos na resistência contra a 

França:  

If, on the other hand, Portugal should think itself too weak to contend with 
France, the idea that had once occurred to King Don Alfonso of emigrating to 
Brazil, and there establishing the capital of the empire, was to be revived, and 
promises made of assistance and protection for that purpose. If, however, 
Portugal insisted on rejecting assistance in either case, the troops under 
General Simcoe were to be landed, the strong forts on the Tagus occupied by 
them, and the fleet was to enter the river and secure the Portuguese ships and 
vessels, taking care to impress the government and people with the feeling 
that this was done from regard to the nation, and by no means for the sake of 
selfish aggrandisement on the part of England (idem, ibidem, p. 40)73.  

É curioso observar a preocupação de Graham em enfatizar que o governo inglês 

cuidava em não parecer ambicioso ou egoísta aos olhos lusitanos, e de incutir nos 

portugueses a ideia de que tomar partido dos britânicos era o melhor a ser feito para o 

bem de Portugal.   

A viajante dá prosseguimento à narrativa e assinala que, diante da iminente 

tomada de Lisboa pelo general francês Junot, e de uma nota publicada em jornal 

parisiense que afirmava ter a Casa de Bragança “cessado de reinar”, D. João VI 

começa a tomar medidas cabíveis para a transferência da família real portuguesa para 

                                                           
73 “Se, por outro lado, Portugal se julgasse fraco demais para lutar com a França, deveria ser retomada a ideia já 
ocorrida ao rei Dom Afonso de emigrar para o Brasil, estabelecendo ali a capital do Império. Prometer-se-iam então 
assistência e proteção para esse plano. Se, contudo, Portugal insistisse em rejeitar o auxílio inglês em qualquer 
caso, as tropas do General Simcoe deveriam desembarcar e ocupar as fortalezas no Tejo. A esquadra entraria pelo 
rio e apossar-se-ia dos navios e vasos de guerra portugueses, tomando o cuidado de convencer ao governo e ao 
povo de que isto se fazia para o bem da nação e nunca com o fim egoísta de engrandecimento por parte da 
Inglaterra.” (id., ibid., p. 64) 
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suas possessões ultramarinas (id., ibid., p. 53). Maria Graham atribuiu a esse processo 

tanta relevância que o descreve em minúcias. A autora cita, até mesmo, trechos dos 

despachos de Lorde Strangford e de Sir Sidney Smith para a corte inglesa, e fornece 

uma lista contendo todas as embarcações portuguesas envolvidas na vinda da família 

real para o Brasil.  

É importante notar que, em toda sua narrativa das negociações entre Inglaterra e 

Portugal no contexto da Revolução Francesa, a autora deixa patente a condição de 

pouca autonomia e fraco poder decisório português. A viajante chega a chamar Portugal 

de unhappy country e ironiza as condições pouco dignas de realeza nas quais o 

embarque da corte se deu:  
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Yet such was the state of Europe at that time, so momentous the struggle 
between the principals in the mighty warfare that was going on, that the 
ancient house of Braganza left the seat of its ancestors, to seek shelter and 
security beyond the Atlantic, almost without notice and with less ceremony 
than had formerly attended an excursion to its country palaces (id.,, ibid., p. 
45)74.  

A vinda da família real para o Brasil conduziu à inevitável abertura dos portos às 

nações amigas, ainda que a expressão “nações amigas” se referisse quase estritamente 

à Inglaterra. Sobre o fim do monopólio português do comércio nos portos brasileiros, a 

viajante comenta:  

The first sensible effect of the arrival of the royal family in Brazil was the 
opening of its numerous ports; and in the very first year (1808) ninety 
foreign ships entered the single harbour of Rio, and a proportional number, 
those of Maranham, Pernambuco, and Bahia (idem, ibidem, p. 49)75. 

 Maria Graham utiliza a palavra foreign (estrangeiro), um termo que poderia 

abarcar diversos países, para designar a origem dos navios. Fausto (2010), entretanto, 

mostra com clareza, fazendo uso das palavras de outro viajante inglês, que o domínio 

da alfândega brasileira havia sido transferido às mãos inglesas:  

Já em agosto de 1808, existia na cidade um importante núcleo de 150 a 200 
comerciantes e agentes comerciais ingleses. Descrevendo as arbitrariedades 
da alfândega do Rio de Janeiro, um desses agentes – John Luccock – relatava 
aliviado, em 1809, ‘que os ingleses tinham-se tornado senhores da alfândega, 
que eles regulavam tudo, e que ordens tinham sido transmitidas aos 
funcionários para que dessem particular atenção às indicações do cônsul 
britânico’ (FAUSTO, 2010, p. 122). 
 

 A Inglaterra foi, então, a maior favorecida com a medida e logo assumiu o 

controle das transações comercias da colônia. Tal monopólio consolidou-se com a 

assinatura do Tratado de Navegação e Comércio, em fevereiro de 1810. O acordo 

taxava os produtos ingleses em apenas 15%, enquanto o percentual para as mercadorias 

vindas de Portugal de 16% (idem, ibidem, p.124). Dessa forma, a Inglaterra consolidou 

                                                           
74 “Contudo, tal era o estado da Europa nesse tempo, tão grave a luta entre os grandes na imensa guerra que se 
travava, que a antiga Casa de Bragança deixou a sede de seus antepassados para procurar abrigo seguro além do 
Atlântico, quase sem repercussão e com menos formalidades do que as que exigia outrora uma excursão a seus 
palácios de campo.” (id., ibid, p.70) 
75 “ O primeiro efeito visível da chegada da família real ao Brasil foi a abertura dos portos logo no primeiro ano 
(1808) noventa navios estrangeiros entraram só no porto do Rio. Um número proporcional entrou nos portos de 
Maranhão, Pernambuco e Bahia.” (id., ibid., p.74) 
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seu domínio do mercado consumidor na América portuguesa (idem, ibidem, p. 124). A 

respeito deste mesmo tratado comercial, Maria Graham comenta:  

The great European interests of Brazil and its sovereign might have been 
forgotten in the country itself, during the year 1810, so tranquil was it, but for 
the packets which brought across the Atlantic the details of those desperate 
battles, which the strength and the treasure of England were waging in 
defense of them in the Peninsula. On the 19th of February, Lord Strangford 
and the Conde de Linhares, on behalf of their respective governments, signed 
a commercial treaty at Rio, by which great and reciprocal advantages were 
obtained (GRAHAM, 1824, p. 52, 53)76.  
 

Ao falar dos desdobramentos da Revolução Francesa, a viajante se empenha em 

sublinhar os supostos desmedidos e dispendiosos esforços ingleses na defesa dos 

interesses portugueses. A autora utiliza tal argumento para avaliar os benefícios trazidos 

pela assinatura do tratado como equivalentes para as duas coroas. Ela conduz a 

argumentação de forma a nos parecer ter sido o acordo comercial igualmente lucrativo 

para os dois países, quando sabemos que este foi bastante desvantajoso para as 

mercadorias portuguesas (FAUSTO, 2010, p. 124). 

A autora reforça sua linha argumentativa contrastando um Portugal despojado de 

quaisquer preocupações quanto aos acontecimentos na Europa com uma Inglaterra 

onerada pela guerra, como observamos no excerto a seguir: 

This was followed in the month of May by a formal notice from Lord 
Strangford, that the British Parliament had voted 980,000/. for the carrying 
on of the war in Portugal. In fact, England had now taken the battle into her 
own hands, as she had decidedly the greatest interest in opposing France; and 
the royal house of Braganza was at leisure to devote its whole attention to its 
American dominions (GRAHAM, 1824, p.53)77.  

É impossível para Maria Graham narrar os acontecimentos da antiga colônia 

portuguesa desprendida de sua condição de estrangeira, oriunda de um país que sempre 

estabeleceu com Portugal uma relação de assimetria. Tendo em mente que “os fatos 
                                                           
76 “Os grandes interesses europeus do Brasil e de seu soberano poderiam ter sido esquecidos no próprio país, 
durante o ano de 1810, tão tranquilo decorreu ele, se não fossem os paquetes que traziam através do Atlântico as 
minúcias das batalhas desesperadas, nas quais a força e o tesouro da Inglaterra estavam sendo despendidos em 
defesa deles na Península. A 19 de fevereiro, Lorde Strangford e o conde de Linhares, em nome dos respectivos 
governos, assinaram um tratado comercial no Rio, pelo qual obtinham grandes e recíprocas vantagens.” (id., ibid., 
p. 77,78) 
77 “A isso se seguiu, no mês de maio, uma comunicação formal de Lorde Strangford de que o parlamento britânico 
havia votado 980 mil libras para manter a guerra em Portugal. Realmente a Inglaterra havia tomado a si a luta e 
tinha decidid  amente o maior interesse em opor-se à França. A Casa de Bragança estava, pois, à vontade para 
dedicar toda a atenção aos domínios americanos.” (id., ibid., p. 78) 
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falam apenas quando o historiador os aborda” e que é este “quem decide quais os fatos 

que vêm à cena e em que ordem ou contexto” (CARR, 2012, p. 47), desde a escolha das 

fontes até os eventos que ela opta por incluir ou ocultar de seu relato, todo o processo de 

escrita deste resumo da história colonial brasileira é marcado axiologicamente por sua 

condição de mulher inglesa instruída que narra um mundo ao qual não pertence. A 

escolha e interpretação dos eventos narrados são condicionadas, consciente ou 

inconscientemente pelas singularidades da autora, bem como por suas visões de mundo 

e pelas contingências que a cercaram.  

O fato de Maria Graham ter considerado imprescindível escrever uma introdução 

contendo fatos históricos e antepô-la ao diário, emoldurando-o e elucidando os 

acontecimentos narrados em seu relato de viagem, pode ser interpretado como uma 

estratégia de anticonquista. Na posição de uma mulher que escreve um texto com a 

aparente intenção de apenas instruir, a inglesa constrói discursivamente sistemas de 

conhecimento e crença que primam por corroborar a hegemonia inglesa no cenário 

internacional de seu tempo.  

Neste sentido, como observamos na análise textualmente orientada, tal 

posicionamento hegemônico subjaz o intricado processo de subjetivação que a viajante 

tece de si mesma a partir da construção das identidades sociais das mulheres que 

encontra durante a viagem. Maria Graham não estabelece com estas mulheres qualquer 

tipo de identificação, nem mesmo de gênero. Ao longo de todo o relato, a viajante raras 

vezes alude à peculiaridade de ser uma mulher sozinha em um país estranho ou à 

possibilidade de não ser bem-vista pela sociedade devido a isto. Na maior parte dos 

excertos analisados, percebemos uma sugestão de que nobres trabalhos intelectuais e 

altos padrões morais não seriam atributos de todas as mulheres, mas de algumas apenas. 

Nestes trechos de dupla documentação ocorre a presença de um double standard 



91 

 

etnocêntrico segundo o qual, ao desejar-se que a ética e as regras de conduta europeias 

sejam consideradas universais e incondicionalmente válidas, exclui-se de antemão e por 

completo a alteridade feminina narrada na zona de contato. Numa perspectiva 

foucaultiana, sua posição assimétrica em relação às mulheres que descreve faz com que 

Maria Graham seja não apenas sujeito de sua fala, mas também sujeito de seus 

enunciados. Ao falar das mulheres que observa na zona de contato, ela permanece em 

constante diálogo com suas seus referenciais etnocêntricos e a partir de então reelabora 

sua posição social num exercício discursivo-ideológico segundo o qual a viajante não 

reconhece sua própria condição de exceção e afirma-se em posição de superioridade 

mesmo em relação às ricas mulheres que frequentavam a corte de D. Pedro I. 

Por conseguinte, podemos entender que seu texto constitui uma prática social que 

consubstanciou discursos hegemônicos de seu tempo que buscaram retratar a 

colonização como benigna, desejável e até justificável com base na superioridade 

europeia e nas supostas deficiências morais e intelectuais das mulheres habitantes das 

regiões colonizadas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em que se pesem as peculiaridades do documento escrito por Maria Graham – um 

texto de autoria feminina, com ambições historiográficas, no qual outras mulheres são 

descritas, e que foi publicado e consumido na Europa da segunda década do século XIX 

–, a escolha do corpus mostrou-se acertada. 

Diferentemente dos documentos oficiais da época, nos quais, como vimos, 

mulheres eram mencionadas majoritariamente em registros civis e religiosos, em JVB, 

podemos observar mulheres assumindo papéis sociais em esferas que não constavam 

nos documentos historiográficos produzidos então. Desta forma, no relato da inglesa, 

temos acesso, mediado pelo olhar da viajante, às atividades cotidianas de mulheres de 

diversos estratos sociais em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. Houve, 

portanto, quantidade suficiente de excertos de dupla documentação cuja análise pode 

comprovar minhas hipóteses. 

A perspectiva interdisciplinar aliada ao modelo tridimensional de análise 

delineado por Fairclough (2001 & 2003) me possibilitou atribuir tratamento linguístico 

específico a um tipo de texto historiográfico complexo devido à sua natureza 

simultaneamente objetiva e subjetiva. Tal metodologia me possibilitou demonstrar – 

através do estudo da participação de mulheres em longas viagens marítimas, da 

produção feminina de literatura de viagem e da biografia de Maria Graham – que JVB é 

regido pelos recursos sociais e pelas ordens do discurso que vigoravam no tempo, no 

lugar e na estrutura social nos quais a inglesa viveu. 

Desta forma, a análise do relato enquanto prática discursiva mostrou que Maria 

Graham rompeu com os padrões sociais vigentes ao fazer-se presente em domínios 

predominantemente masculinos, como a navegação e o mercado editorial de livros de 

viagem. No entanto, tal rompimento deu-se de forma parcial, já que por ser mulher, a 
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autora assumidamente esteve sujeita a certas normas de forma e conteúdo ao escrever e 

publicar seu texto. 

Somado a isso, a análise da prática discursiva também resultou na constatação de 

que JVB foi escrito às vistas de publicação a fim de ser lido como fonte documental na 

Europa. Leitura esta que ocorreria inescapavelmente a partir de uma perspectiva que 

olhava com desconfiança e pouco apreço para textos pretensamente científicos 

publicados por mulheres e que, portanto, tomavam tais textos no máximo por ficção de 

qualidade.  

Semelhantemente, municiada de um instrumental linguístico, pude empreender 

uma análise textual detida do relato e, assim, esclarecer as outrora opacas relações de 

assimetria presentes nos excertos de dupla documentação. Com esta análise 

linguisticamente orientada, concluí que tanto a opção de Maria Graham por observar e 

documentar certas mulheres, bem como a maneira como ela as constrói discursivamente 

nos fornecem informações relevantes tanto sobre aquelas que são observadas e descritas 

quanto sobre a própria autora. Esta dissertação, portanto, contribui para os estudos do 

gênero relato de viagem como objeto de análise discursiva, colabora com investigações 

biográficas da viajante inglesa Maria Graham, e traz avanços para pesquisas 

historiográficas sobre a mulher no Brasil Oitocentista, especialmente em termos 

metodológicos.  

Neste sentido, o presente trabalho coopera para o estreitamento da já referida 

lacuna apontada por Santos (2001), Brito (2010) e Montez (no prelo) com relação a 

pesquisas que estudem relatos de viagem com base em abordagens textualmente 

orientadas. Assim, acredito ter sido este o primeiro estudo a analisar o diário de Maria 

Graham sobre o Brasil com o arcabouço teórico-metodológico da ADC. Tal 

metodologia mostrou-se fundamental ao trazer novas ferramentas para a investigação de 
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aspectos linguísticos do relato antes negligenciados, o que resultou em uma maior 

compreensão de sua importância enquanto prática social e, portanto, do processo de 

anticonquista que se estabelece através das estratégias discursivas engendradas na 

construção dicotômica das mulheres na zona de contato como moral ou intelectualmente 

inferiores, e da inglesa viajante como superior em termos éticos e cognitivos.  
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