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RESUMO: Serão analisadas as narrativas de um grupo seleto de viajantes 
europeus nas Américas durante as lutas de independência das primeiras décadas 
do século XIX. Para as regiões austrais do continente – Chile, Argentina e Brasil 
– selecionamos as observações de Alexander Gillepsie sobre Buenos Aires e o 
Interior à época das invasões inglesas e às vésperas da Revolução de Maio, 
seguidas das curiosas memórias do aventureiro John Anthony King, em suas 
andanças pelo Interior onde participou diretamente nas lutas locais militarizadas 
que marcaram a jovem república argentina entre 1817 e 1841. Nos ocuparemos 
também dos diários de Maria Graham, escritos durante os anos de sua residência 
no Chile e no Brasil no início da década de 1820 e dos registros de John. A. B. 
Beaumont sobre Buenos Aires e as províncias platinas circunvizinhas, durante 
esse mesmo período. Quanto às as narrativas de viajantes produzidas para as 
regiões setentrionais da América Ibérica que também passavam por intensas 
transformações em meio a lutas por autonomias e soberanias – Colômbia e Nova 
Granada – faremos uso dos escritos de Charles Stuart Cochrane, sobre sua 
viagem e residência na Colômbia nos anos de 1823 e 1824 e os de John Steuart, 
sobre a expedição à Nova Granada e residência de onze meses em Bogotá, sua 
capital, em 1836 e 1837. Trataremos em todas as narrativas sublinharemos as 
especificidades de cada autor, mas também o que há de comum entre eles e, 
sobretudo, mostraremos a importância desse gênero de literatura no que diz 
respeito à sua contribuição para a construção de novas alteridades nessas 
realidades políticas e sociais em rápida transformação, dando forma às bases da 
cidadania moderna no continente, atualizando algumas de suas dinâmicas de 
inclusões e exclusões. 
	  


