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MARIA GRAHAM NO CHILE. O OLHO DO IMPÉRIO*

MARIA GRAHAM EN CHILE: EL OJO DEL IMPERIO

MARIA GRAHAM IN CHILE: THE EYE OF THE EMPIRE

Cielo Griselda Festino**

RESUMO

O propósito desta monografi a é fazer uma leitura do diário de viagem Diário 
de uma Residência no Chile durante o ano 1822 (1824), da viajante e escritora 
inglesa Maria Graham (1785-1842), através da qual tentaremos mostrar como 
a autora se identifi ca com o que M. L. Pratt (1992) chama de a “vanguarda 
capitalista”  e sua missão civilizadora e, dessa maneira,  se coloca no centro 
do discurso colonial inglês.

Palavras chave: Narrativas de viagem, discurso colonial, missão civilizadora, 
comércio

RESUMEN

El propósito de esta monografía es hacer una lectura del diario de viaje Dia-
rio de una Residencia en Chile durante el año 1822 (1824) de la escritora y 
viajante inglesa Maria Graham (1785-1824), con la intención de mostrar como 
la autora se identifi ca con lo que M. L. Pratt (1992) ha llamado “la vanguardia 
capitalista” y su misión civilizadora y, de esa manera, se coloca en el centro del 
discurso colonial inglés.

Palabras clave: Narrativas de viaje, discurso colonial, misión civilizadora, 
comercio

ABSTRACT

The aim of this paper is to make a reading of Journal of a Residence in Chile 
during the year 1822 by the English traveler and writer Maria Graham (1785-
1842) in order to show how she identifi es with what M. L Pratt (1992) has called 
“the capitalist vanguard” and its civilizing mission and, in this way, places her-
self at the core of English colonial discourse.

Key words: Travel narratives, colonial discourse, civilizing mission, commerce
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1) INTRODUÇÃO

1.1. Os diários de viagem de Maria Graham

Esta monografi a traz uma leitura do diário de viagem “Diário de uma Residência no 
Chile durante o ano 1822, e de uma Viagem do Chile ao Brasil em 1823” (1824) da viajante e 
escritora inglesa Maria Graham (née Dundas) (1785-1842).

Graham começou a viajar pelo mundo em 1809, quando fez a sua primeira viagem 
à Índia, que logo publicou como “Diário de uma Residência na Índia” (1812). Nessa ocasião, 
Graham conheceu  o tenente da Marinha inglesa de guerra, Thomas Graham e casou-se em 
1811. Sendo Graham capitão do navio H.M.S. Doris, eles viajaram para a América do Sul em 
1821, no momento das lutas pela independência, com o propósito de defender os interesses 
dos comerciantes ingleses, residentes tanto no Brasil como no Chile.

Graham permaneceu no Brasil desde  22 de setembro de 1821 até  10 de março de 
1822. Essa experiência rendeu a primeira parte de “Diário de uma Viagem ao Brasil durante 
parte dos anos 1821, 1822 e 1823” (1824). Logo viajou para o Chile, onde permaneceu o resto 
de 1822, voltando para o Brasil em 1823. A esse lapso de tempo pertence “Diário de uma 
Residência no Chile e Viagem do Chile ao Brasil” (1824) e a segunda parte de “Diário de uma 
Viagem ao Brasil durante parte dos anos 1821, 1822 e 1823”.

 Deve-se destacar que o capitão Graham morreu na viagem do Brasil ao Chile (no Cabo 
de Horn) e Maria Graham, viúva, permaneceu sozinha no país transandino durante um ano, 
quebrando as muito rígidas convenções sociais inglesas, já que teve um oferecimento, de parte 
de um capitão de navio norte americano para voltar para Inglaterra, após o funeral de seu marido. 
Jennifer Hayward (2003), a editora do diário da viagem a Chile, explica a decisão de Graham 
dizendo que a viajante parece ter-se sentido à vontade na América do Sul porque gozava de 
uma liberdade intelectual maior que na sua pátria. Como também explica Hayward (2003:viii), 
a sociedade inglesa do princípio do século dezenove não foi tão rígida como a posterior socie-
dade vitoriana, quando a industrialização separou radicalmente o mundo do trabalho do mundo 
do lar,e o ideal feminino era o do “anjo da casa”. Porém, a independência e a intelectualidade 
estavam longe de serem as qualidades esperadas em uma mulher na Inglaterra.

1.2. As mulheres e o discurso colonial 

Devido aos desígnios colonizadores da Inglaterra, as narrativas de viagem tornaram-se 
muito populares entre os ingleses, e alcançaram o seu ponto mais alto no século XIX quando a 
Inglaterra passara por um momento de expansão que permitia que os ingleses viajassem até 
os locais mais longínquos do império. Essas narrativas tinham dois propósitos principais. O 
primeiro era introduzir novos territórios ao já conhecido, projetando, como diz Pratt (1992:27) 
“um mundo de saberes e poderes sobre eles”; o segundo, consolidar a identidade britânica, 
através da sua comparação com outras culturas consideradas, por eles, como primitivas. Por 
isso, como também aponta Pratt (1992:27), os diários de viagem têm sido estudados como 
“construções coloniais de signifi cado”, através dos quais os viajantes europeus apresentavam 
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aquelas realidades incompreensíveis, com as quais se confrontavam nas suas viagens, para 
sua audiência inglesa.

Nesse cenário, enquanto muitas mulheres viajantes eram críticas do discurso colonial, 
outras, através de seus escritos, começaram a fazer suas contribuições ao governo imperial 
(Sara Mills, 1991:35). Paradoxalmente, ao assim o fazer, as mulheres saíam do âmbito do do-
méstico, ao qual estavam restritas, ainda pelo poder colonial que as olhava como as guardiãs 
dos valores ingleses, e entravam ao âmbito do público reservado aos homens.

Devido a sua exclusão sistemática do conhecimento como poder cultural, esperava-se 
que as mulheres viajantes tematizassem o império através das formas da linguagem estética 
que lhes eram permitidas, como narrativas pitorescas e fi ccionais. Porém elas se apoderaram 
dessas narrativas para fazer as suas asseverações sobre o governo imperial. Isso vem mos-
trar que, como aponta Elizabeth A. Bohls (1995:2), desde o fi nal do século XVIII, as mulheres 
tinham uma relação equívoca com a estética: embora não escrevessem tratados, publicavam 
narrativas sobre tours pitorescos, de marcado valor ideológico.

No caso particular de Graham, foi essa qualidade de seu discurso que fez que no seu 
diário privado Henry Fox, (IV Lord Holland) se referisse aos escritos de Graham como “não 
femininos e abusivos” (apud Gotch, 1937:269, nota 1).

Na sua biografi a de Graham, Rosamund Brunel Gotch (1937) narra que Graham era a 
fi lha mais velha do fi lho caçula de Dundas de Manor, uma família nobre da Escócia. Isso fez com 
que à morte de seu pai Maria herdasse 5000 livras e mais 100 livras por ano. Se a sua fortuna 
era limitada, Graham tinha contatos sociais. De fato, o irmão mais velho de seu pai, Sir David 
Dundas de Richmond (cirurgião do Rei Jorge III) permitiu-lhe entrar em contato com pessoas da 
corte inglesa, assim como com refugiados aristocratas franceses e russos. Ao mesmo tempo, 
seu pai era membro da Marinha de Sua Majestade. Devido a este fato, durante a sua estada na 
Índia, sempre foi recebida por membros da colônia inglesa residente que ocupavam lugares de 
poder, como o caso de Lord Minto (1751-1814), governador geral da Índia entre 1806 e 1814. 
Enquanto esteve em Calcutá, Graham residiu na Casa do Governo.

Graham recebeu uma educação bastante esmerada o que, somado a seu interesse 
pessoal no conhecimento, fez com que se diferenciasse da maioria das mulheres da sua época, 
tornando-se uma intelectual ou como diz o escritor chileno Tomás Lago (2000), “uma mulher 
ilustrada”. Durante a sua estada nas colônias, ela utilizou a educação recebida, “as habilidades 
polidas, que ocupavam o tempo obrigatoriamente ocioso das mulheres” (Bohls, 1995:53), não 
somente para procurar um marido, mas também para desenvolver uma vida profi ssional como 
escritora.  Dessa maneira, ela foi além do espaço do doméstico e do sentimental reservado 
para a mulher no século XIX e, através de seu discurso humanitário, baseado na absoluta 
confi ança na superioridade e nos benefícios da cultura inglesa, como diria Silva Leite (1972:16), 
interessou-se pelos assuntos do império em cada um dos destinos visitados.

Graham, tanto sente-se parte do longo “braço do império” que durante a sua estada 
no Chile, participa de uma sessão da Assembléia Nacional de Representantes, presidida por 
Bernardo O’Higgins. Nessa hora, Graham se identifi ca com a missão civilizadora inglesa ao se 
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comparar com os seus compatriotas, missionários, soldados e juristas, que levam a voz “culta 
e civilizada” do império a todas as partes do mundo:

“Pensei que era uma estranha posição para uma mulher inglesa [...] assistir à delibe-
ração de uma assembléia nacional de representantes em Chile. Mas o que no tempo de 
Addison teria sido um romance, agora é um fato. Estive na cidade de Maharatta quando 
essa era protegida pelas forças inglesas; assisti ao serviço de uma igreja protestante 
na Piazza de Trajano em Roma; fui espectadora de uma corte de justiça inglesa em 
Malta: então, porque deveria me surprender por estar escutando à deliberação de uma 
assembléia nacional de representantes em uma colônia espanhola? O mundo nunca 
experimentou uma mudança tão grande nos últimos trinta e cinco anos: que tudo tenha 
sido para fazer o bem, ninguém que refl ita no estado imperfeito da humanidade poderá 
acreditar; mas espero que todas essas mudanças tenham sido para melhorar a condição 
humana.” (Graham, [1824] 2003:85. Tradução nossa).

2) MARIA GRAHAM NO CHILE 

Em uma parte de seu diário sobre o Chile Graham refl ete sobre a qualidade de seu texto, 
dizendo que é como uma galeria de quadros: “Cada texto pretende ser completo em si mesmo 
e ser ou histórico ou paisagem, ou retrato [...] Mas meu diário, escrito em um novo país e em 
uma época de grande agito, não pode ter a pretensão de ter ‘unidade de propósito’.” (Graham, 
[1824] 2003:145. Tradução nossa).

Entretanto,  achamos que  pode-se traçar essa unidade de propósito no texto de Graham, 
não só no seu diário sobre o Chile, mas também nos diários sobre os outros destinos. A fi gura 
no carpete deixada pela sua escrita tem a ver, na nossa visão, com a agenda política inglesa 
em cada um dos lugares visitados. Na Índia, por exemplo, Graham não entra no terreno da 
política durante esses anos, já que ela compartilha do discurso de seus compatriotas e, por 
isso, implicitamente, justifi ca a presença inglesa no subcontinente.  Entretanto, suas asseve-
rações sobre a religião e os costumes nos diferentes lugares que visita no subcontinente (que 
constantemente compara com a sociedade inglesa) são altamente ideologizadas e confi rmam 
sua aderência ao que Maria Odila da Silva Dias (1974:1) chama de “o conservadorismo inglês 
e o humanitarismo autoritário”, tornando-se esse o principal eixo narrativo.

O discurso político de Graham muda consideravelmente quando a viajante encontra-se 
na América, fora das colônias britânicas. Pratt (1992:146) explica que na década de 1820,  as 
revoluções na América do Sul, nas quais tanto a Inglaterra como a França participavam fi nanceira 
e militarmente, eram de grande interesse na Europa. Essas revoluções ofereciam oportunida-
des comerciais e rivalizavam com a paixão científi ca e estética que tinha sido introduzida por 
Humboldt uma década antes. Na década de vinte os viajantes eram principalmente britânicos 
e exploravam o território para os investidores europeus. Embora Pratt (1992:144) não associe 
Graham com essa vanguarda capitalista, mas com as “exploratrices sociales”, segundo a nossa 
leitura, ela pertence a ambos os grupos.

Graham chega à América do Sul (como parte da política colonial britânica)  acompan-
hando seu marido, o Capitão Graham, que vem proteger os direitos dos comerciantes ingleses 
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em um momento de grande instabilidade política, tanto no Brasil como no Chile, devido ao 
processo da Independência na América do Sul, o que ganha um grande destaque no seu relato, 
sendo articulado a partir dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, compartilhados 
pela autora (uma mulher “ilustrada”).

Dentro dessa linha narrativa, Graham faz um relato pormenorizado e emotivo dos 
eventos (muitos dos quais ela foi testemunha) que culminam, no Brasil, com a coroação de 
Dom Pedro I como Imperador do Brasil em 1822 e, no caso do Chile com as lutas pela conso-
lidação da jovem nação, que tinha se libertado da Espanha em 1818. Sua concepção sobre 
o processo de formação da identidade nacional chilena e brasileira vai refl etir a ideologia da 
Inglaterra pré-vitoriana.

No caso do Chile, os eventos que têm a ver com a ambição comercial inglesa são 
narrados de uma maneira oblíqua, travestidos de interesse na consolidação e no desenvolvi-
mento dessa jovem nação, frente ao atraso político e econômico em que os espanhóis tinham 
deixado  suas colônias. Assim, destaca-se, no texto de Graham, sua crença nas vantagens 
civilizadoras do comércio que é, justamente, como aponta  Silva Dias (1974:4), uma das crenças 
compartilhadas pelo historiador Robert Southey, em cuja “Historia do Brasil” (1819) Graham 
se-baseia para fazer a sua introdução ao diário de sua permanência nesse pais. Como o seu 
mentor, com quem teve contato pessoal durante a sua vida, Graham também vai se apegar, 
nas palavras de Silva Dias (1974:5): “...ao messianismo cultural que justifi caria a expansão do 
império do comércio livre, que identifi cava o predomínio internacional da Inglaterra no processo 
universal de aperfeiçoamento da condição humana”.

Também a partir dessa mesma ótica, o historiador C.C. Eldrigde (1996:121) aponta 
que os ingleses se achavam bem equipados para governar e que, por sua vez,  o resto do 
mundo precisava de bons governos. Justamente o que o texto de Graham deixa transparecer 
é que ela compartilha da idéia da superioridade inglesa para enfrentar as difi culdades em que 
se encontrava o Chile nessa hora: eles sabiam manter  a lei e a ordem, administrar a justiça e 
construir caminhos, pontes e ferrovias. Por isso, a cada passo, a viajante mostra as defi ciências 
do Chile, estabelece comparações com a Inglaterra e, implicitamente, sugere como essa nação 
poderia se benefi ciar através da presença inglesa.

Seria essa, na nossa interpretação, a “unidade de propósito” que emerge no texto de 
Graham, durante sua estada no Chile e que, embora mulher, coloca-a no centro do discurso 
colonial inglês.

3) AS LUTAS PELA INDEPENDÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL: O FARDO 
DO HOMEM BRANCO

Graham ([1824] 2003:190) começa o seu diário sobre o Chile com uma resenha da 
história do que ela chama do “descobrimento do Chile”, dizendo que é um dos “capítulos mais 
românticos da conquista Européia da América do Sul”, destacando o caráter aventureiro e su-
perior de “nós, os europeus”, como diria Said (1978:3)  nessas terras longínquas, nas fronteiras 
com o fi m do mundo.
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Nessa narrativa, vai fi car de manifesto, por um lado, o fato que Graham se constrói 
como uma intelectual, e não uma simples observadora do pitoresco e, por outro lado, seu  
Anglocentrismo, produto do forte sentimento imperial, que vai se colocar por sobre o resto dos 
europeus (em particular os espanhóis) e a partir do qual julgará todo aquilo que vai observar 
nas colônias. Dessa maneira, como assinala Hayward (2003:297), ela mostra como os ingleses 
construíam a sua identidade cultural e nacional, a partir da sua comparação implícita com o 
Outro na “zona de contato” (Pratt, 1992:6).

Isso já se revela nos primeiros parágrafos da extensa resenha da história do Chile, com 
a qual Graham inicia o seu diário de viagem. Nessa introdução, a viajante ressalta a ambição 
dos conquistadores espanhóis como Pizarro (que, em 1535, envia a Almagro na conquista do 
Chile) como assim também a sua crueldade, particularmente quando contrastada com a ama-
bilidade dos chilenos que os espanhóis dizimaram na sua procura pelas riquezas do continente. 
O que fi ca articulado nos silêncios do texto de Graham é, nas pegadas de Southey (Silva Dias, 
1974:98), a sua crença na superioridade da colonização inglesa da América, com sua fi losofi a 
culturalista, quando comparada com  a ibérica, baseada na cobiça e no espírito de lucro.

Essa resenha histórica está pontuada por várias vinhetas de heróis que resistiram à 
conquista espanhola. A autora refl ete sobre esses personagens que aparecem no seu diário 
dizendo que eles “...são todos personagens independentes”. E acrescenta “Eu não posso, como 
uma romancista, obrigar essas fi guras em minhas páginas a me agradar, pois elas se governam 
sozinhas” (Graham, [1824] 2003:145. Tradução nossa). Entretanto, achamos que é através da 
construção delas que Graham articula, na sua narrativa, a missão civilizadora inglesa e sua idéia 
que, pela sua superioridade, as tradições e as instituições européias deveriam ser implantadas 
na América do Sul, se possível, por europeus, em particular, os ingleses.

Uma das vinhetas mais destacadas no texto de Graham é a de Bernardo O’Higgins, 
o Diretor Supremo do Chile, quem a viajante visita no palácio de governo, referindo-se com 
admiração ao fato de estar decorado ao estilo europeu e remarcando a presença de objetos 
ingleses, escoceses e franceses. Ela é recebida pela mãe e pela irmã de O’Higgins, que se 
distinguem pelos seus bons modos (Graham, [1824] 2003:73).

O O’Higgins que emerge das páginas do texto de Graham é um homem ilustrado, que 
compartilha dos ideais do humanitarismo inglês e que acha que, através da educação, o Chile 
pode aspirar a se tornar em uma nação moderna, segundo o modelo europeu. Então, Graham 
o apresenta como alguém que quer enfatizar sua conexão com Inglaterra. Primeiro lembra dos 
anos passados em uma Academia em Richmond, Surrey, onde tinha sido enviado pelo seu pai, 
e pergunta para Graham sobre seu tio, Sir David Dundas, e também sobre seus mestres de 
música e de arte (Graham, [1824] 2003:73).

O fato de O’Higgins ser interpretado como um reformador ilustrado fi ca também de 
manifesto quando senta no seu colo, nas palavras de Graham, “duas meninas de aspecto 
selvagem” (Graham, [1824] 2003:72), que eram duas índias órfãs, resgatadas da prática dos 
índios de levar suas famílias ao campo de batalha e, caso perdessem, mata-los para que não 
fossem levadas pelo inimigo. O’Higgins refere-se a elas como as futuras mediadoras entre as 
suas nações e o Chile.
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Essa atitude de homem ilustrado torna-se também visível quando Graham ressalta o 
fato de O’Higgins ter implementado escolas, segundo o sistema lancasteriano (que implicava 
um programa intensivo de escolas de educação gratuita) e, considerando a população chilena, 
eram numerosas (Graham, [1824] 2003:73). Em outro nível, seguindo o pensamento de Silva 
Dias (1974:6) poder-se-ia dizer que o fato de Graham enfatizar o interesse de O’Higgins na 
educação indiretamente revela a crença da autora na cultura (também partilhada por Southey 
(apud Silva Dias, 1974:97) como força moral e como neutralizadora dos confl itos sociais.

Mas a fi gura de maior destaque na narrativa de Graham é a de Lord Cochrane. Quando 
Graham chegou no Chile em 1822, esse país tinha se libertado da Espanha, da mão de O’Higgins 
e de San Martín, e estava no meio da campanha da libertação do Peru. Quem comandava a 
frota chilena nessa hora era Lord Cochrane1 porque, como assinala Pratt (1992) durante as 
lutas pela independência, os líderes americanos tinham ido repetidas vezes a Londres e a Paris 
procurar ajuda contra os espanhóis. Por isso, marinheiros britânicos, como o caso de Cochrane, 
foram de grande infl uência, tanto na luta contra os poderes europeus, como nas lutas internas 
que seguiram esse processo.

O texto de Graham é uma apologia do almirante inglês. Ela narra que Cochrane não 
só tinha destruído todos os navios espanhóis no Pacifi co, mas também tinha limpado a costa 
oeste  da América do Sul de piratas; tinha reduzido as fortalezas dos inimigos dos patriotas; 
tinha defendido o comercio dos poderes nativos e neutrais;  tinha dado brilho à causa da 
independência com atos que faziam justiça a seu nome; enfi m, tinha fi rmeza e humanidade, 
características que faltava entre os patriotas locais nessa nobre luta pela independência (Gra-
ham, [1824] 2003:190).

De acordo com a nossa leitura, um dos motivos que torna o Lord  um herói para a 
viajante é o fato de ele ser, na sua consideração, uma pessoa ilustrada, que não é movido pela 
ambição pessoal (como seria, para Graham, o caso de San Martín) e  que atua segundo os 
valores elevados do humanitarismo inglês, a favor da independência dessa jovem nação.

É irradiando essa aura de heroísmo que Graham constrói a fi gura de Cochrane, já no 
começo de seu diário, de maneira melodramática, quando o leitor o enxerga através dos olhos de 
uma criança que entra na casa de Graham correndo e gritando: “Senhora, ele acaba de chegar, 

1 Thomas Cochrane, 10 Conde de Dundonald (1775-1860), era escocês, como o pai de Maria Graham. 
Uniu-se à Armada Britânica aos dezessete anos e foi nomeado cavaleiro pela sua participação nas 
guerras napoleônicas. Em 1807 juntou-se ao Parlamento. Em 1814 foi acusado de ações fraudulentas 
na Bolsa do Comércio (foi acusado de, intencionalmente, espalhar falsos rumores sobre a morte de 
Napoleão, e logo lucrar com a alta dos fundos). Provavelmente, era inocente. Furioso com seu país, 
aceitou o convite de O´Higgins para comandar a Armada Chilena e, conseqüentemente, participou 
na independência do Chile e do Peru (1818-1822), do Brasil (1822-1823) e da Grécia. Durante esse 
período, teve muitos desacordos com o general argentino José de San Martin. Nesses países, ele fez 
carreira como mercenário, oferecendo os seus serviços ao melhor pagador, porém, sempre a favor 
das causas de independência. Em 1854, aos 79 anos, foi considerado como possível comandante 
da frota inglesa na Guerra de Crimea. Entretanto, o cargo não lhe foi dado concedido (Hayward, 
2003:15-16).
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ele acaba de chegar”. Quando Graham (ela mesma atriz principal nessa cena) do interior da 
sua casa lhe pergunta “Quem chegou, menino?”, a criança responde utilizando a forma plural, 
que inclui a todos os chilenos: “O nosso almirante, o nosso grande e querido almirante. Se sair 
para a varanda poderá ver as suas bandeiras no Almendral” (Graham, [1824] 2003:28).

O que nos interessa destacar para a presente leitura é que Graham refere-se à chegada 
do almirante como providencial porque, embora uma fi gura muito discutida já na Inglaterra, ele 
era a única pessoa, na sua opinião, capaz de infl uenciar e encontrar a solução para os “sérios 
problemas”, não só na nova nação chilena mas “na América do Sul toda” (Graham, [1824] 
2003:28).

Entendemos que a atitude de Graham, com respeito ao Lord, tem uma leitura pessoal que 
se refere a grande admiração que a viajante sentia pelo almirante e o fato de tê-la expressado 
abertamente durante a sua estada no Chile2, mas também em nível nacional, no sentido que 
para Graham ele representa, mais uma vez, a superioridade anglo-saxã, capaz de carregar, 
como fala o poema homônimo de Rudyard Kipling, o “fardo do homem branco” (1899), neste 
caso particular, os confl itos políticos  na América do Sul.

Esses “sérios problemas”, aos quais Graham faz referência, deviam-se ao fato que, 
diferentemente das colônias inglesas que tinham formado um novo governo e que uma vez que 
tinham se separado da Europa tinham reformulado os ideais do Iluminismo em uma república 
democrática, o problema das colônias espanholas era que simplesmente tinham copiado o mo-
delo europeu o que, evidentemente, era demasiado sofi sticado para essas nações em processo 
de formação. Nesse cenário, o senado  do governo provisório, presidido por O’Higgins, após a 
batalha de Chacabuco, queria tornar os seus cargos “perpétuos e hereditários”.  Se ainda não 
o tinham feito, diz Graham, era porque O’Higgins tinha tido “o senso e a prudência” de evitar o 
poder absoluto, tinha dissolvido o senado e convocado a uma assembléia para escolher uma 
representação nacional (Graham, [1824] 2003:29). O grande risco residia, para Graham, no 
fato que essa representação nacional tinha sido eleita pelo mesmo presidente.

Graham assinala o perigo de tal procedimento, especialmente em um povo ainda “não 
iluminado” do qual, embora com boas intenções, seria inútil esperar procedimentos “iluminados”. 
Da mesma maneira, Graham se diz temerosa que uma nação, ainda infante, adotasse uma 
constituição pensada para uma nação altamente civilizada (Graham, [1824] 2003:30). Mais 
uma vez, as palavras de Graham deixam transparecer a importância da presença inglesa no 
continente com seu messianismo civilizador, desta feita, através do Lord Cochrane, uma vez 
que ela é a favor do moralismo inglês que pode tornar, segundo a sua opinião, em esquemas 

2  Na sua biografi a de Lord Cochrane, intitulada Cochrane, The Life and Exploits of a Fighting Captain 
(New York: Carroll & Graf Publishers Inc, 2000:266-274), Robert Harvey assinala que durante a sua 
estada no Chile e com Kitty (a esposa de Cochrane) na Europa, Graham tinha mostrado, de maneira 
indiscreta, sua grande admiração pelo Almirante, a quem conhecia desde a sua juventude quando seu 
marido, o Capitão Graham, tinha sido marinheiro em um navio comandado por Cochrane.  A atitude 
da viajante, como também assinala Harvey, fez com que alguns de seus contemporâneos afi rmassem 
que tinha sido amante do almirante.
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racionais a crise provocada, entre outros fatores, pelo que ela enxerga como constituições 
improvisadas, nessas jovens nações que passavam do extremo da anarquia ao extremo do 
despotismo.

Se o plano político, justifi cava a presença inglesa no Chile, no plano econômico (intima-
mente ligado ao político), a presença inglesa, para Graham, se fazia ainda mais necessária, já 
que seria impossível criar uma nação forte sem uma indústria e um comércio bem desenvol-
vidos o que, na opinião de Graham, os espanhóis não souberam nem quiseram fazer: “...pela 
sua política mesquinha de reprimir o desenvolvimento industrial que não tivesse como o seu 
objetivo conseguir ouro e prata; sua exclusão do comércio e a proibição do desenvolvimento 
de manufaturas que não fosse a de simples objetos para o uso doméstico” (Graham, [1824] 
2003:194. Tradução nossa).

De alguma maneira, Graham propõe para o desenvolvimento do Chile o que Southey 
tinha proposto para o Brasil: implementar a missão modernizadora que fosse necessária “para 
ajustar o país aos benefícios civilizadores do comércio inglês” (Silva Dias, 1974:5), revelando, 
assim, a conotação ética que, como os românticos, a autora enxergava na presença inglesa.

Nesse sentido, embora Graham só tenha ido à América do Sul acompanhando seu 
marido, ela assume no seu diário a voz daqueles viajantes que, como aponta Pratt (1992:146), 
exploravam o território americano para os capitais europeus. Assim, como eles, Graham comenta 
sobre as condições da lavoura, o estado da indústria e o potencial desses mercados para o 
desenvolvimento de transações comerciais.

Então, por toda a empatia que Graham sente pelos chilenos (e que muitos autores 
chilenos, como Lago, têm destacado), ela enfatiza as condições de pobreza e de miséria em 
que o povo vive. Chamam-lhe a sua atenção os “ranchos”, pela sua precariedade quando 
comparados aos “avanços da vida civilizada”, ao ponto de lembrá-la das “condições da Escócia 
há setenta anos” (Graham, [1824] 2003:12).

Quanto aos cultivos, Graham ([1824] 2003:9) salienta que os chilenos não só utilizam 
os mesmos implementos rudes, como o arado que os espanhóis tinham levado “há trezentos 
anos”, mas têm sido negligenciados: “No que diz respeito aos legumes  e às frutas do mercado 
de Valparaíso, eles são excelentes; mas o estado primitivo da horticultura, como de tudo mais, 
os faz muito piores do que poderiam ser” (Graham ([1824] 2003:18. Tradução nossa). Graham 
conclui seu comentário com o que parece um convite a esses investidores europeus: “...o  que 
se precisa é cultura para alcançar a perfeição na produção das frutas” (Graham, [1824] 2003:18. 
Tradução nossa). O  comentário de Graham deixa transparecer a idéia, já presente no texto de 
Southey (apud Silva Dias, 1974:135) que o treinamento nas técnicas da agricultura desenvolvia 
o sentimento humanitário e patriótico.

As condições dos chilenos levam Graham a imediatamente refl etir sobre a grandeza 
da Inglaterra, e somar  sua voz às de  Cowper e de Byron: “Inglaterra, ainda com todas as tuas 
faltas, eu te amo” (Graham, [1824] 2003:19). Graham acrescenta que se eles tivessem ido a 
Valparaiso, não teriam encontrado “nenhuma falta na Inglaterra”. Nessa hora, a escritora deixa 
para trás a sua visão Humboldtiana da natureza e se alinha com a vanguarda capitalista que, 
como assinala Pratt (1992:148), troca a retórica estética e contemplativa do descobrimento 
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por uma retórica direcionada para a conquista e as realizações que enxerga a natureza sem 
explorar como um signo de negligencia humana:

“É muito charmoso ler sobre climas deliciosos, arboledas de mirtos e pessoas simples 
que não precisam de muito para viver, mas o homem é um ser social, que pode mel-
horar por nascimento [...]  é muito desagradável voltar a um estado de retrocesso que 
neutraliza as condições benignas do clima e faz um palácio no Chile menos confortável 
do que uma cabana em Escócia.” (Graham, [1824] 2003:19. Tradução nossa).

Esse estado primitivo dos chilenos deve-se ao fato que, pelo caráter da conquista 
espanhola, os métodos de produção são ainda caseiros e muito rudimentares. Assim, Graham 
chama a atenção do leitor para uma cabana simples, mas bem cuidada onde, na varanda, 
uma mulher estava trabalhando em um tear, fazendo um “tecido rude e azul”. Ela descreve a 
tarefa como tediosa porque “o tear fi xo e a lançadeira” eram totalmente “desconhecidos para 
os chilenos”. Ela faz uma comparação com as tecelagens árabes e conclui que “...em nenhuma 
parte do mundo essa operação, tão necessária, era feita de maneira tão torpe e inconveniente” 
(Graham, [1824] 2003:26).

 O que entendemos as palavras de Graham revelam é o que Pratt (1992:149) falando 
da vanguarda capitalista, descreve como a retórica pragmática do desenvolvimento econômico, 
para a qual aquelas culturas que não compartilhavam os padrões europeus (no que diz respeito 
à racionalização e à excelência nos sistemas de cultivo e produção) evidenciavam o fracasso 
da ação humana.

Mais uma vez, o que se pode  ouvir no silêncio do texto de Graham é o fato que o que 
ela enxerga como uma falta de desenvolvimento no Chile legitima a política intervencionista 
dessa vanguarda capitalista, ou seja, da presença inglesa. Pratt (1992:152) assinala que, jus-
tamente, a tarefa dessa vanguarda era reinventar a América como atrassada e negligenciada 
e, por extensão, se impor sobre qualquer lugar ou modo de vida que desconhecesse  essa 
racionalização e otimização da exploração da natureza que, como sugere Graham, os ingleses 
poderiam desenvolver.

O que  também está por trás dessa política de desenvolvimento é o fato que essa 
transformação implicaria uma mudança nos hábitos de consumo e, por extensão, uma demanda 
ainda maior de bens manufaturados na metrópole. Essa é, precisamente, uma das outras linhas 
narrativas do diário de Graham que ajudam a construir uma “unidade de propósito” no seu texto: 
uma intervenção comercial inglesa de maiores proporções na América do Sul.

Em uma viagem a Quintero, o estado dado pelo governo chileno a Lord Cochrane, pela 
sua participação nas lutas pela independência, Graham, desde o deque do primeiro navio a 
vapor, introduzido pelo almirante inglês no Chile, olha para a costa e, mais do que descrever 
a paisagem, segundo as estratégias do pitoresco, refl ete sobre como os espanhóis sempre 
difi cultaram o comércio do Chile, em seu próprio benefício: “A cruel política espanhola, a res-
peito destes países, sempre reprimiu qualquer impulso de estabelecer uma atividade comercial 
costeira, embora as costas do Chile tenham muitos e espaçosos portos para esses propósitos” 
(Graham, [1824] 2003:48. Tradução nossa).
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Esse comentário é suscitado pela sua visão dos portos na costa chilena, emblema do 
comércio. Ela explica que, muitas vezes, ou esses pequenos portos não eram  incluídos nos 
mapas ou o eram  de maneira errônea, de modo a obstaculizar e encarecer o tráfi co comercial, 
que era feito por caminhos precários e com mulas.

Intensifi cando o olho do império e em uma forma discursiva que torna a narrativa esté-
tica do pitoresco em uma retórica que claramente revela os interesses econômicos e políticos 
da Inglaterra, Graham conta como o cobre é levado por caminhos montanhosos, em vez de 
navio; refere-se  aos altos impostos cobrados nesses portos para carregar água, o que não 
só cria obstáculos ao comércio, mas também ao cultivo de áreas férteis ao longo da costa; 
ela acrescenta que essas áreas poderiam ser utilizadas para a produção de forragem para as 
ovelhas. Mas, Graham se pergunta, quem poderia se interessar em cultivar essas terras quando 
os preços para levar esses produtos ao mercado são tão altos? Ou quem se interessaria em 
alimentar ovelhas quando a lã, se tingida ou manufaturada, acaba sendo mais cara do que 
as roupas que se importam no país? (Graham, [1824] 2003:49). Conseqüentemente, Graham 
refl ete que esses impostos opressivos sobre a indústria retardam “o crescimento da população, 
como assim também a sua civilização” (Graham, [1824] 2003:49. Tradução nossa).

Graham fi naliza a vinheta com um comentário que mostra o momento de passagem 
quando o olho do império transforma, como aponta Pratt (1992:xx), a visão cósmica da Natureza 
em matéria-prima. Nesse momento, como já apontado, o lócus de enunciação da viajante-
escritora é, justamente, o navio a vapor, um dos maiores troféus da vanguarda capitalista que 
teve resultados “tão profundos como estarrecedores” (Machado 2005:4) no desenvolvimento 
da América o que a coloca em uma posição de superioridade e poder a partir do qual traduzir, 
através do possessivo olho do império, o vasto panorama que se estende a seus pés:

“Essas refl exões foram sugeridas naturalmente pela visão dos pequenos portos e ca-
choeiras da costa, pelos que rapidamente passávamos, e pela nossa situação a bordo 
do primeiro navio que trouxe a estes mares o mais completo triunfo do gênio humano 
sobre os obstáculos apresentados pela matéria no seu estado bruto.” (Graham, [1824] 
2003:49. Tradução nossa)

O que se pode ler no texto de Graham é a confi ança da escritora em que a abertura 
desses portos e a transformação da “matéria em estado bruto”, em matéria-prima, através do 
comércio com a Inglaterra trariam para o Chile progresso e modernidade.

4) PALAVRAS FINAIS

Como tentamos mostrar no presente trabalho, o diário da viagem ao Chile de Maria 
Graham sai do âmbito do doméstico e coloca-se no âmbito do público, tornando-se assim 
uma narrativa que mostra o interesse da Inglaterra em apoiar as lutas pela independência na 
América Latina no século XIX, como uma maneira de incluir o continente dentro de seu império 
informal, ou seja, não territorial mas comercial. Nesse contexto, as críticas da viajante podem 
ser interpretadas como uma maneira de destacar a efi ciência da colonização inglesa.
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Ao assim faze-lo, Graham deixa para trás o discurso dos naturalistas da década de 
1810 que, como aponta Pratt (1992:148), emulando Humboldt, sentiam-se os descobridores 
de um paraíso natural terreno e se apropria das narrativas dos representantes dos capitalistas 
e investidores europeus, que Pratt (1992:146) chama de “a vanguarda capitalista”, tornando-se 
assim em um vivo exemplo do “olho do império”.

O texto de Graham já preanuncia o poema de Rudyard Kipling “O Fardo do Homem 
Branco” (1899) uma vez que a viajante, como o escritor, quer apresentar a intervenção inglesa 
no mundo como uma missão de paz, humanitária, feita pela responsabilidade inerente ao 
homem branco, ainda que não reconhecida ou desprestigiada por aqueles povos que eles 
tentam “civilizar”:

Take up the White Man’s Burden
The savage wars of peace-
Fill full the mouth of Famine
And bid the sickness cease;
And when your goal is nearest
The end for others sought,
Watch Sloth and heathen Folly
Bring all our hope to nought.
(Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden”, 1899)



21Maria Graham en Chile: el ojo del imperio

5) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Eldridge, C.C. (1996): The Imperial Experience. From Carlyle to Forster. London: Macmillan 
Press Ltd. 

Gotch, Rosamund Brunel (1937): Maria, Lady Callcott. The Creator of Little Arthur. London: 
John Murray. 

Graham, Maria ([1824] 2003): Journal of a Residence in Chile during the Year 1822, and a Voy-
age from Chile to Brazil in 1823. Charlotteville &London: University of Virginia Press.

Hayward, Jennifer (2003): “Introduction”. En: Maria Graham, Journal of a Residence in Chile, 
during the year 1822, and a Voyage from Chile to Brazil in 1823. Charlotteville & London: Uni-
versity of Virginia Press.

Lago, Tomás (2000): La Viajera Ilustrada. Santiago de Chile: Editorial Planeta.

Machado, Maria Helena Pereira Toledo (2005): Brasil a Vapor. São Paulo: Tese de livre docência 
defendida no Departamento de História, Universidade de São Paulo.

Mills, Sara (1991): Discourses of Difference. London & New York: Routledge.

Pratt, Mary Louise (1992): Imperial Eyes.Travel Writing and Transculturation. London & New 
York: Routledge.

Said, Edward (1978): Orientalism. London: Routledge.

Silva Dias, Maria Odila da (1974): O Fardo do Homem Branco. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional.


