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 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: História do Brasil; iconografia; pintura; desenho; 
caricatura; imagem; pintura brasileira do século XIX; projetos de 
modernização; cultura brasileira. 

Foco: Conexões Transdisciplinares 

Tema: Os anos que antecederam a República, com o auge do 
Império e o início do ciclo do café, mostram uma arte dominada 
pelos temas épicos.

Personalidades abordadas: Pedro Américo, Victor Meirelles, 
entre outros.

Indicação: A partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

Nº da categoria: CT-B-19

Direção: Denoy de Oliveira.

Realização/Produção: Instituto Itaú Cultural, São Paulo.

Ano de produção: 1989.

Duração: 14’.

Coleção/Série: Panorama histórico brasileiro.

 Sinopse
O imperador D. Pedro II quer mostrar ao mundo que o Brasil 
está pronto para entrar na modernidade; para tanto, realiza ex-
posições e incentiva construções de prédios públicos e estradas 
de ferro. Porém, há tensões entre a política de expansão das 
cidades e do comércio e a política tradicional e conservadora 
dos agricultores brasileiros. Nas artes, a fotografia ganha ad-
miradores, incluindo a família imperial. Na pintura, a influência 
francesa das belas-artes ainda é predominante, mas há artistas 
em busca de novas referências, como: Victor Meirelles e Pedro 
Américo, enlaçando arte e história.
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 Trama inventiva
Ponto de contato, conexão, enlaçado em Os olhos da Arte 
com um outro território provocando novas zonas de contágio 
e reflexão. Abertura para atravessar e ultrapassar saberes: 
olhar transdisciplinar. A arte se põe a dialogar, a fazer contato, 
a contaminar temáticas, fatos e conteúdos. Nessa intersec-
ção, arte e outros saberes se alimentam mutuamente, ora se 
complementando, ora se tensionando, ora acrescentando, uns 
aos outros, novas significações. A arte, ao abordar e abraçar, 
com imagens visionárias, questões tão diversas como a eco-
logia, a política, a ciência, a tecnologia, a geometria, a mídia, 
o inconsciente coletivo, a sexualidade, as relações sociais, a 
ética, entre tantas outras, permite que na cartografia proposta 
se desloque o documentário para o território das Conexões 
Transdisciplinares. Que sejam estas então: livres, inúmeras 
e arriscadas.

 O passeio da câmera 
Ao som de Trenzinho caipira de Heitor Villa-Lobos, surge o 
desenho de uma locomotiva a vapor, levando como passageiros 
as personalidades que fizeram a história do Brasil no auge do 
Segundo Reinado. A Maria-Fumaça carrega em si o símbolo das 
rápidas transformações políticas ocorridas entre 1860 e 1880, 
no país dividido entre a tradição monarquista de D. Pedro II e 
os ideais republicanos de seus opositores.  

O documentário mostra, por meio da trilha sonora, de gravuras, 
pinturas, fotografias e caricaturas, a construção de um discurso 
imagético e uma iconografia brasileira. Os artistas ainda sob a 
influência europeia buscam uma identidade nacional. 

A máquina de escrever, o trem, a fotografia, os avanços na área 
da arquitetura, as grandes Exposições Internacionais, aliados à 
abertura dos portos brasileiros para imigrantes de várias nacio-
nalidades são fatos que ampliam o universo cultural do século 
XIX. O documentário nos convida a compreender tais inovações 
tecnológicas sob o foco das Conexões Transdisciplinares, 
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considerando os desdobramentos na política e nas concepções 
da arte do Brasil Império e as diferentes leituras de mundo apre-
sentadas tanto nos jornais como na moda, das artes visuais ao 
teatro, da dança à música. Outros territórios também podem ser 
percorridos, como Linguagens Artísticas (a fotografia no Brasil, 
as charges políticas nos jornais impressos); Saberes Estéticos 
e Culturais (arte neoclássica, academia, pintura brasileira do 
século XIX, projetos de modernização) e Patrimônio Cultural 
(a cultura brasileira). 

 Os olhos da Arte 
O Brasil do século XIX ansiava por ser reconhecido como uma 
grande nação associada ao progresso e ao capitalismo. Entre-
tanto, a Monarquia encontrava obstáculos para sua manutenção, 
legitimando assim seu poder perante o mundo. Reconhecido 
como estadista, Pedro II, imperador de 1841 (data da sua co-
roação) a 1889, era também fascinado pelo conhecimento das 
artes, ciências e letras. 

No Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado 
em 1838, o futuro imperador já se engajava em discussões 
sobre a manutenção da unidade territorial e do Estado, com-
preendendo que, sem uma identidade nacional, seu governo 
estaria enfraquecido e a nação, dividida. Nesse cenário se 
fortalece a primeira Academia Imperial de Belas Artes – Aiba 
(1826-1889), fundamentada no conceito francês das Beaux-
Arts: poesia, desenho, pintura, escultura, música, dança e 
arquitetura. A elite local, arrebatada pela cultura europeia, 
reconhecia a Arte como espaço privilegiado de “civilização 
e glória“, apropriado para pensar a sociedade, a educação 
dos povos, e intervir na realidade em condições adequadas 
à implantação do “projeto civilizatório”. A pintura brasileira 
ganha relevância a partir de 1840, ano da realização da pri-
meira Exposição Geral de Belas Artes. 

Gradativamente, o imperador vai unindo interesses políticos e 
ideológicos ao mecenato artístico, definindo o projeto cultural 
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D. Pedro II (em foto de 1883)
Foto: Museu Imperial/IPHAN/MinC 

Victor Meirelles - Batalha dos Guararapes, 1879
óleo sobre tela, 494,5 x 923 cm
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro/RJ
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para a construção da unidade nacional. Valendo-se da produção 
intelectual, artística e literária para a consolidação do Império, e 
tendo como foco o patriotismo e a brasilidade, emerge a pintura 
histórica, gênero apreciado no ensino da pintura nas academias 
de arte de Veneza e Paris, além da valorização do índio e da 
natureza tropical. Para Lilia Moritz Schwarcz (1998, p. 26): 

Nessa batalha simbólica travada entre República e Monarquia, melhor 
do que descobrir vencedores é repensar a importância da dimensão 
cultural. (...) a relevância do estudo de sistemas simbólicos de uma 
sociedade, percebemos como todo regime político estabelece em 
sua base um imaginário social constituído por utopias e ideologias, 
mas também por mitos, símbolos e alegorias, elementos poderosos 
na conformação do poder político, especialmente quando adquirem 
aceitação popular. 

Em meados do século XIX, a iconografia oficial é profícua na 
produção de imagens simbólicas construídas entre a realida-
de externa (europeia) e as singularidades locais (nacionais). 
Surge o tema nacional, permeado por ambiguidades, no 
qual, segundo Schwarcz (1998, p. 148), “o índio teria sim 
existido em um passado remoto e glorioso, e era ele, assim 
mitificado, que inspirava os dramas românticos produzidos na 
corte, os quadros grandiosos ambientados nos trópicos, as 
belas óperas que apresentavam, para o exterior, um Império 
exótico mas nobre”. A estética clássica, o corpo esbelto do 
atleta grego e a pele esbranquiçada refletiam a endeusada 
razão francesa.

O imperador D. Pedro II, durante seu governo, distribuiu bolsas 
de estudo, auxílios para experimentos, doações a instituições 
educacionais e cientificas com suas economias “particulares” 
– conhecidas como “o bolsinho do imperador”, Assim, ao 
receber o título de Fundador e Protetor Perpétuo da Acade-
mia Imperial e seus artistas, Pedro II garantia uma produção 
iconográfica oficial.

O prêmio “Viagem ao Exterior”, concedido aos alunos para apri-
moramento artístico na Europa, viabilizava a remessa regular das 
obras ali realizadas. Enquanto a Academia lhes ensinava a gramá-
tica tradicional das artes plásticas e os cânones neoclássicos, o 
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progresso do aluno era discutido pela Congregação da Escola 
no Brasil junto ao imperador, evitando-se possíveis alterações 
na estética oficial. Tal controle garantiu o desenvolvimento 
artístico e cultural brasileiro do final do século XIX, antenando 
os artistas brasileiros nas questões estéticas emergentes na 
Europa no mesmo período, e ao mesmo tempo procurando 
introduzir elementos nacionais, como as temáticas indígenas e 
épicas da nossa história. 

 O passeio dos olhos do professor
Convidamos você a assistir ao documentário antes de planejar 
sua utilização. Embarque na história... Como um viajante curioso, 
prepare um diário de bordo com o registro de suas impressões 
pessoais. Essas anotações serão o ponto de partida para seu 
pensar pedagógico durante o trabalho com os alunos. 

Uma pauta do olhar pode apoiar / provocar sua percepção:

 O que o documentário desperta em você?

 O que mais chama a sua atenção?

 Para você, o documentário apresenta conhecimentos novos?

 Como as circunstâncias políticas do Império foram enca-
minhando o desenvolvimento da iconografia brasileira? É 
possível perceber um percurso? Coerente ou marcado por 
rupturas?

 Que surpresas e estranhamentos o documentário apresenta 
para seus alunos? O que eles gostariam de ver?

 Para você, quais focos de trabalho podem ser desencadeados 
partindo do filme?

Suas anotações podem revelar modos singulares de analisar 
o filme. A partir delas, qual foco você escolheria para trabalhar 
com seus alunos? Quais as questões instigantes que poderiam 
ampliar os olhares dos alunos? 
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 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades de entrada no documentário.

 O titulo deste documentário é A arte no auge do Império. 
Como seus alunos interpretam a palavra “império”? Quais 
os sentimentos que ela suscita neles? Como imaginam a vida 
na corte? Os alunos reconhecem algum “império” nos dias 
atuais? Há diferentes tipos de império? Qual a expectativa 
da turma para um filme com esse título? Provoque uma con-
versa a partir dessas questões, entre outras, envolvendo os 
alunos na discussão, como preparação para a exibição do 
documentário. Após a exibição, pergunte sobre as surpresas 
e o que mais gostariam de saber sobre o império. E então, 
seus alunos concordam ou sugerem outro titulo ao filme?

 O cantor Cazuza, no refrão da música Brasil, canta: 
Brasil!
Mostra tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim...

 Apresente a letra completa (disponível no site <http://letras.
terra.com.br/cazuza/7246>) e a música para a turma, se 
possível. Qual é a cara do Brasil hoje? Problematize essa 
questão com seus alunos e fique atento às respostas. Afinal, 
o que é ser brasileiro? Como os alunos expressam as noções 
de brasilidade e de pertencimento? Sentem-se acolhidos e 
emocionados diante do Hino Nacional e de outros símbolos 
oficiais que nos representam? Apontam questões étnicas, 
culturais e políticas na formação do povo brasileiro? Como 
seus alunos imaginam D. Pedro II e seus auxiliares cons-
truindo pela primeira vez a “cara” do Brasil Imperial? Que 
elementos podiam ser utilizados? A partir desse momento, 
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exiba o documentário. Em seguida, incentive os alunos a de-
baterem sobre a iconografia oficial do império e as surpresas 
contidas no vídeo.

 Mostre aos alunos uma reprodução das obras Batalha do 
Avahy, de Pedro Américo, e Batalha dos Guararapes, de 
Victor Meirelles. Incentive os alunos à apreciação individual e 
silenciosa e, depois, a uma leitura comparativa. Quais são as 
semelhanças e as diferenças entre elas? Observando as ima-
gens, é possível perceber indícios de lugar, tempo e espaço? 
Leve-os a observar que as obras retratam cenas de batalhas 
travadas no Brasil, mas em locais e épocas diferentes. Que 
enredos seus alunos atribuem às duas narrativas visuais? O 
que torna ou não plausível a temática de tais pinturas? As 
cenas das batalhas se parecem com outras vistas no cinema, 
na TV, nas revistas e nos games? O que os alunos sabem 
sobre a participação brasileira nos conflitos latino-americanos 
do século XIX? Seus alunos reconhecem sinais da brasilidade 
nas pinturas e nas escolhas realizadas pelos pintores? Assistir 
ao documentário pode dar ensejo a discussões, aflorando 
possíveis encaminhamentos para a continuidade do projeto. 
Entretanto, como as imagens do conflito diferem da pintura 
ufanista, é possível confrontar as imagens pictóricas com as 
fotos da Guerra do Paraguai no site da Biblioteca Nacional 
<http://catalogos.bn.br/guerradoparaguai/galerias.html>.

 Desvelando a poética pessoal 
A publicidade, o cinema, a literatura e as histórias em quadrinhos 
habitualmente constroem o imaginário acerca de um persona-
gem, reinventando de certo modo o mito do herói “salvador 
da pátria”.

A ideia é de que o aluno pesquise na mitologia clássica o sur-
gimento dos heróis – deuses com “superpoderes”, dotados 
de sentimentos e reações humanas. Após eleger seus heróis 
preferidos e analisar suas qualidades e atributos, o aluno poderá 
desenvolver letras de música, pinturas, desenhos, caricaturas, 
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narrativas visuais e escritas para dar “vida” ao personagem 
escolhido. Além da produção realizada, vale registrar as ideias, 
os critérios de escolha, as dificuldades encontradas na seleção e 
categorização dos personagens e todo o percurso de criação. 

O acompanhamento do professor e a socialização para o grupo 
ampliam a leitura e a compreensão do mundo e da cultura. 

 Ampliando o olhar
 Em meados do século XIX, teatro, literatura e música 

convergiam para os mesmos interesses: a construção da 
identidade nacional. José de Alencar escreve em 1857 
O guarani, narrando a saga de duas tribos indígenas que 
ocupavam o território brasileiro e que foram dizimadas pela 
civilização europeia. As desventuras do cacique Peri e sua 
amada, Ceci, filha de um fidalgo português, evocam o papel 
de nossos antepassados míticos: o índio e a branca. O 
músico Carlos Gomes transforma esse romance em uma 
ópera de prestigio internacional, apresentada pela primeira 
vez em 1870, no Teatro Scala de Milão, na Itália. Teatro, 
música clássica, dança e figurinos juntos numa performance 
grandiosa. Que razões motivaram a comoção de plateias tão 
distantes das questões indigenistas brasileiras? Como seus 
alunos reconhecem o que é universal e o que é regional na 
arte e na vida?

 Múltiplas leituras podem ser pesquisadas, partindo de uma 
obra conhecida, como A primeira missa no Brasil pintada 
em 1861 por Victor Meirelles. Teresinha Sueli Franz, pes-
quisadora da obra do artista, conta que “além de estudar a 
carta de Caminha e de seguir uma minuciosa orientação de 
Manuel de Araújo Porto Alegre, Meirelles buscou inspiração 
em outras missas, de Horace Vernet, pintada em 1853 e de 
François Marius Granet, em 1847”. A citação faz parte do 
gênero Pintura Histórica e do contexto cultural estético das 
Academias de Arte. Apresentando as obras de Vernet e de 
Granet aos alunos, quais semelhanças e diferenças eles 
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percebem em relação a A primeira missa no Brasil? O que 
os alunos imaginam que seja citação na pintura? Como os 
alunos veem a diferença entre citação, como uma homena-
gem, e o conceito de plágio e de apropriação?

 D. Pedro II era um leitor voraz e queria que sua imagem 
pública fosse a de um amigo dos livros. Possuía na sua 
biblioteca cerca de 60 mil livros. Entretanto, nos últimos 
anos da Monarquia, a doença lhe causava sonolência, o 
que bem servia aos caricaturistas de plantão. A Revista 
Ilustrada, fundada pelo artista italiano Angelo Agostini em 
1876, é um marco na imprensa nacional porque sobrevive 
financeiramente da própria tiragem, sem patrocínios. Com tal 
autonomia e engajada na campanha abolicionista, a revista 
veicula posições republicanas, critica os preceitos artísticos 
da Academia Imperial e publica a famosa série de caricaturas, 
satirizando o imperador, que perdia as rédeas do governo. 
Um levantamento em jornais e revistas pode render uma 
boa conversa sobre as características da linguagem da 
caricatura. Qual seria a importância dessa linguagem nos 
dias atuais? 

 Conhecendo pela pesquisa 
 Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bi-

biano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel 
Rafael Gonzaga – esse era o nome completo de D. Pedro 
II – conheceu a fotografia aos 14 anos. Fascinado com a 
invenção do daguerreótipo, comprou em 1840 um apare-
lho por 250 mil réis e, familiarizado com o equipamento, 
tornou-se o primeiro fotógrafo brasileiro. Desse prazer 
resulta a expansão da fotografia no país com a produção 
dos pioneiros Marc Ferrez, Augusto Malta, Militão Augusto 
de Azevedo, José Christiano Júnior, entre outros. Durante 
toda a sua vida o imperador colecionou retratos da família, 
dos amigos, das paisagens do Brasil e de outros países, 
resultados de suas viagens ao exterior. Acumulou vários 
álbuns “photographicos” dos precursores da fotografia. 
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Dentre as fotos realizadas pelo próprio imperador há um 
curioso autorretrato no palácio, com o seguinte manuscrito 
no verso: “Photographia feita por mim em São Christovão”. 
Essa e outras fotografias compõem o relevante acervo da 
Coleção Teresa Cristina Maria, doada à Biblioteca Nacional, 
no Rio de Janeiro. Porém, desde o final do século XIX, já 
se discute a fotografia como documento ou como obra de 
arte. O que os alunos podem pesquisar sobre isso? 

 Os catálogos das Exposições Gerais de Belas Artes, reali-
zadas entre 1840 e 1884, pela Aiba, revelam a aclimatação 
da arte acadêmica entre nós. Há o predomínio do retrato 
como gênero de pintura – do imperador e sua família e da 
corte, bem como das paisagens e da presença da foto-
grafia no país. Curiosamente, há pouca ênfase na pintura 
histórica, muito valorizada nas academias europeias, numa 
adaptação tupiniquim das pretensões artísticas neoclássicas 
e românticas da construção de uma iconografia imperial 
e da memória da nação. Quais imagens do século XIX os 
alunos encontram nos livros de história? O que eles podem 
descobrir sobre os artistas e sua produção, pesquisando 
sobre as imagens encontradas?

 As Exposições Universais iniciadas em 1851, na Europa, 
apresentavam a modernidade dos “novos tempos”, desta-
cando as virtudes do progresso e da tecnologia, da disciplina, 
do trabalho, do tempo útil, consolidando o modelo industrial 
capitalista e a ordem burguesa do século XIX. Sediadas nas 
principais capitais da Europa, da Oceania e das Américas, 
expunham objetos da indústria e das artes de todas as na-
ções, em enormes pavilhões construídos especificamente 
para esse fim, sendo assim a oportunidade de veicular as 
ideias-imagens do progresso e do bem-estar social em es-
cala global. Quais as marcas deixadas por esses eventos? 
Qual foi a participação do Brasil e como apresentou indícios 
de brasilidade? Na opinião de seus alunos, quais são os 
eventos atuais que ocupam o espaço das Grandes Exposi-
ções? Bienais de Arte, Jogos Olímpicos, grandes shows e 
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performances midiáticas contribuem para ideias-imagens de 
nossa vida contemporânea? 

 “Sigam-me os que forem brasileiros!”, bradou o comandante 
Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, no campo de 
batalha contra o Paraguai. Patrono do Exército Brasileiro, ele 
está representado no monumento existente na Praça Princesa 
Isabel (assim nomeada em homenagem à herdeira natural de 
D. Pedro II), na cidade de São Paulo, com a escultura em 
bronze de Victor Brecheret que aparece no documentário. 
A artista Regina Silveira, na obra O paradoxo do Santo, se 
apropria da sombra distorcida do monumento equestre em 
contraponto à pequena escultura em madeira de São Tiago, 
patrono militar da Espanha. Pesquisando sobre a artista 
e sua obra, o que os alunos podem descobrir sobre essa 
comparação entre a imagem religiosa e a grande sombra e 
a aproximação entre o Santo e o General? 

 Amarrações de sentidos: portfólio 
Reconhecer e valorizar o caminho percorrido neste estudo é impor-
tante para que o aluno se aproprie de suas descobertas. O portfólio 
é um bom modo de registrar as ideias iniciais e as mudanças do 
percurso. A intenção é registrar e organizar as etapas de modo 
significativo, com a marca pessoal do aluno. 

Que tal um portfólio como mala de viagem, com anotações escritas, 
esboços, colagens, fotografias e outros registros evidenciando a 
aventura cultural realizada por seus alunos? Será que trouxeram 
pequenos objetos e lembranças dessa viagem? E o passaporte 
carimbou toda a expedição ao mundo da arte? Refletindo sobre 
as conexões significativas dessa viagem no tempo, quais são os 
estranhamentos e as surpresas? Que memórias culturais do Império 
permeiam a estética do cotidiano? A criação poética deve estar 
presente em todas as etapas. Vale a pena planejar uma “Exposição 
Universal” com as malas de viagem dos seus alunos. Faça uma 
curadoria do acervo apresentado, prepare a montagem, distribua 
as passagens entre os alunos-monitores e... Bon Voyage!!
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 Valorizando a processualidade
Muitas questões sobre arte, repertório simbólico e ideias-ima-
gens circularam por meio do documentário e dos alunos. Resgate 
suas anotações e reveja: O que superou suas expectativas? 
Quais as conquistas? E as novas ideias? Em que houve avan-
ços? O que os alunos conhecem agora que não sabiam antes? 
O que foi mais significativo? O que não funcionou e precisa ser 
alterado em próximos projetos? Outros documentários podem 
ser buscados para continuar essa experiência? 

 Personalidades abordadas
Barão de Mauá (Arroio Grande/RS, 1813 - Petrópolis/RJ, 1889) – Irineu 
Evangelista de Sousa, feito visconde em 1874, industrial e banqueiro, é o 
Patrono do Ministério dos Transportes. No ano de 1845, dá inicio à indús-
tria naval brasileira, nos estaleiros da Companhia Ponta de Areia, Niterói/
RJ. Admirador das ferrovias, inaugura em 1854 os primeiros trilhos e a 
primeira locomotiva – a Baronesa, ligando o Rio a Petrópolis. Com muita 
influência e participação na vida nacional, promove a solução do problema 
do abastecimento de água à capital do Império, a organização da empresa 
de transportes urbanos, a criação do serviço de bondes a tração animal, 
assim como no sistema público de iluminação a gás, e ainda a instalação de 
cabos submarinos para comunicação telegráfica internacional. 

Carlos Gomes (Campinas/SP, 1836 - Belém/PA, 1896) – Aos 10 anos 
integra a Banda Marcial tocando triângulo, na Vila de São Carlos, atual 
cidade de Campinas. Em 1859, matriculado no Conservatório de Música 
de São Paulo, recebe a encomenda de uma cantata para ser executada na 
presença do imperador em março de 1860 na Academia Nacional de Belas 
Artes, Rio de Janeiro. Na ocasião é condecorado com uma medalha de ouro 
e nomeado ensaísta e regente da Imperial Academia de Música e Ópera 
Nacional. Viaja para Milão e obtém o diploma de maestro-compositor. Em 
1868, residindo na Itália, finaliza sua obra O guarani, baseada no romance 
de mesmo nome de José de Alencar. Firma-se como compositor erudito de 
prestígio internacional, dividindo-se entre o Brasil e a Itália. 

D. Pedro II (Rio de Janeiro/RJ, 1825 - Paris/França, 1891) – Monarca de 
direito ao trono brasileiro desde 1831, quando tinha a idade de cinco anos, 
quando seu pai, D. Pedro I, abdicou do trono em seu favor. Casa-se em 
1843 com Teresa Cristina. Ao longo dos 48 anos de seu reinado, Pedro II, 
grande estudioso, incentiva a arte, a ciência e a literatura. Fomenta o desen-
volvimento da Academia Imperial de Belas Artes (Aiba), a Ópera Nacional, 
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a Imperial Academia de Música, além do centro de estudos do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o Observatório Astronômico. 
Fotógrafo amador, viaja muito pelo Brasil e pelo mundo, fazendo fotografias 
e colecionando-as. Como patrono das artes, distribui verba para estudo e 
viagens ao exterior, garantindo o discurso imagético de poder e brasilidade. 
Ao ser deposto pelo golpe republicano de 1889, exilou-se com toda a família 
na França, onde veio a falecer.  

Pedro Américo (Areia/PB, 1843 – Florença/Itália, 1905) – Pintor, desenhista, 
professor, caricaturista e escritor. Antes de completar 10 anos, acompanha, 
como desenhista auxiliar, a expedição científica do naturalista francês Jean 
Brunet ao Nordeste do Brasil. Estuda na Academia Imperial de Belas Artes 
(Aiba), no Rio de Janeiro, onde recebe uma bolsa para estudar em Paris, 
frequentando a École Nationale Superiéure des Beaux-Arts, o Instituto de 
Física de Ganot e a Sorbonne.  Viaja pela Itália e, cinco anos depois, retorna 
ao país para assumir a cadeira de Desenho na Aiba. Estudioso e inquieto, 
titula-se doutor em Ciências Naturais pela Universidade de Bruxelas e alterna 
temporadas entre Florença e Rio de Janeiro, onde continua lecionando Es-
tética, História da Arte e Arqueologia. Expõe a obra de grandes dimensões 
Batalha do Avahy (hoje Avaí), encomendada pelo Ministério do Exército, ao 
lado da Batalha dos Guararapes, de Victor Meirelles, na Exposição Geral 
de Belas Artes de 1879, gerando intenso debate no meio artístico. Pinta a 
tela Independência ou morte entre 1886 e 1888. Com a Proclamação da 
República, é eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte e, em 
1900, com 57 anos, retorna a Florença. 

Victor Meirelles (Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis/SC, 1832 
– Rio de Janeiro/RJ, 1903) –  Pintor, desenhista e professor. Matriculado 
na Academia Imperial de Belas Artes (Aiba), do Rio de Janeiro, no curso de 
Pintura Histórica, ganha o prêmio de viagem ao exterior em 1852. Desenvolve 
seus estudos inicialmente em Roma e, com a prorrogação da bolsa, viaja até 
Paris. Depois de oito anos, regressa ao país e leciona Pintura Histórica na 
Aiba. Entre 1869 e 1872, executa as grandes telas Passagem do Humaitá 
e Batalha do Riachuelo. Sua obra de grandes dimensões, Batalha dos 
Guararapes, exposta ao lado da pintura Batalha do Avahy de Pedro Américo 
na Exposição Geral de Belas Artes, provoca um intenso debate no meio 
artístico na tentativa de escolher a melhor representação da vitória brasileira. 
Depois, Meirelles se dedica às paisagens panorâmicas. Entre suas obras, 
destaca-se também A primeira missa no Brasil, de 1860. 

 Glossário
Belas-Artes – O termo belas-artes é aplicado às chamadas “artes superio-
res”, de caráter não utilitário opostas às artes aplicadas e às artes decora-
tivas. No Renascimento, Giorgio Vasari define que um artista seria aquele 
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dotado de capacidades intelectuais específicas que o diferenciam de seus 
contemporâneos. Desse modo, a atividade artística é definida como fruto 
de um trabalho reflexivo individual, que confere superioridade ao seu criador. 
As academias são responsáveis por conferir caráter oficial ao ensino das 
belas-artes, além de organizar exposições, concursos, prêmios e periódicos, 
o que significa controle da atividade artística e fixação rígida de padrões de 
gosto. No decorrer dos séculos XVIII e XIX, o ensino das belas-artes passa 
progressivamente às Escolas Nacionais de Belas-Artes, criadas em todo o 
mundo, e o das artes aplicadas fica sob a responsabilidade dos Liceus de 
Artes e Ofícios e de instituições congêneres. Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de artes visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/
enciclopedia>. Acesso em: jun. 2009.

Charge – Desenho opinativo, de crítica e de humor, referente a um episódio 
específico, ou temporalmente limitado, habitualmente de natureza social ou 
política, e cujos personagens representam pessoas reais e de notoriedade 
pública. Assim sendo, a charge pressupõe que o leitor tenha conhecimento 
prévio do fato ocorrido, a fim de poder interpretá-lo com exatidão. Do francês 
charge, no duplo sentido de “fazer pensar e acusar”, praticamente idêntico ao 
de caricatura (cartum). Fonte: CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a linguagem 
da cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003. p. 135.

Daguerreotipia – Primeiro processo fotográfico, no qual uma imagem única 
formava-se sobre uma fina camada de prata polida, aplicada sobre uma placa 
de cobre e sensibilizada em vapor de iodo e prata. Fonte: ENCICLOPÉDIA 
Itaú Cultural de artes visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.
br/enciclopedia>. Acesso em: jun. 2009.

Iconografia – Vocábulo usado para designar o significado simbólico de 
imagens ou formas representadas em obras de arte. Também nomeia uma 
disciplina da história da arte, dedicada a identificar, descrever, classificar e 
interpretar a temática das artes figurativas. Até fins do século XVI, a icono-
grafia referia-se especialmente ao significado simbólico de imagens inseridas 
num contexto religioso. Atualmente, o termo refere-se ao estudo da história 
e da significação de qualquer grupo temático. Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de artes visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/
enciclopedia>. Acesso em: jun. 2009.

Mecenas – Nome atribuído a pessoas singulares ou coletivas que apoiem, 
mediante a concessão de donativos, entidades públicas ou privadas que 
exerçam ações relevantes para o desenvolvimento da cultura. Fonte: COE-
LHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: Iluminuras: 
Fapesp, 1999.

Patrimônio cultural – Conjunto de bens móveis e imóveis, materiais e imate-
riais, envolvendo produtos artísticos, artesanais e técnicos, das expressões 
literárias linguísticas e musicais, dos usos e costumes de todos os povos e 
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grupos étnicos, do passado e do presente, assim como espaços naturais 
como bosques, matas, reservas de água, de fauna etc. As políticas públicas 
evidenciam seus valores ao longo do tempo exigindo constante reflexão sobre 
aspectos de preservação, restauro e incentivo às formas contemporâneas 
de cultura. Fonte: COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. 
São Paulo: Iluminuras: Fapesp, 1999.
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 Épico sobre a Revolução Farroupilha, em que as mulheres da família de 
Bento Gonçalves testemunham batalhas e personagens históricos, como 
Giuseppe e Anita Garibaldi.  

CHIQUINHA Gonzaga. Dir. Jayme Monjardim, Luiz Armando Queiroz e 
Marcelo Travesso. S.l.: Som Livre, 2008. 6 DVDs (1380 min.). 

 Minissérie de 1999 da Rede Globo de Televisão (em DVD). Narra a 
vida da primeira compositora e maestrina brasileira, que escandalizou a 
sociedade carioca do final do século XIX e contribuiu para a popularização 
do samba no Brasil. 

O GUARANI. Dir. Norma Bengell. S.l.: Europa Filmes, 1995. 1 DVD (91 min.).

 Baseado no livro homônimo de José de Alencar, narra o romance entre 
o índio Peri e a colonizadora Ceci, no Brasil Colonial do século XVII. 

MAUÁ: o imperador e o rei. Dir. Sérgio Rezende. S.l.: Europa Filmes, 1999. 
1 DVD (138 min.).

 A trajetória do empresário brasileiro Irineu Evangelista de Souza - O Barão 
de Mauá, sua ascensão e as tentativas de industrializar o Brasil.  

MEMÓRIAS póstumas. Dir. André Klotzel. S.l.: Europa Filmes,  2001. 1 
DVD (102 min.).

 Ao morrer em 1869, Brás Cubas decide revisitar os fatos mais importantes 
de sua vida. Baseado na obra homônima de Machado de Assis. 

NETTO perde sua alma. Dir. Beto Souza e Tabajara Ruas. Porto Alegre: 
Piedra Sola Produções, 2001. 1 DVD (102 min.).

 Após ser ferido durante a Guerra do Paraguai, um general brasileiro passa 
a relembrar seu passado, enquanto se recupera em um hospital argentino.   

O QUATRILHO. Dir. Fábio Barreto. S.l.: Paramount, 1995. 1 DVD (92 min.).

 A história de dois casais de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul.

RUGENDAS: o ilustrador de mundos. Dir. Walter Silveira e Estela Padovan. 
São Paulo: Módulos, 1999. 1 DVD (30 min.). Acompanha material educativo 
para professor-propositor. DVDteca Arte na Escola.

 A trajetória, pelo Brasil e pelas Américas, do artista viajante Johann Moritz 
Rugendas.

18_AF_03.indd   20 28/05/10   17:43



Mapa potencial

A ARTE NO  
AUGE DO IMPÉRIO

18_AF_03.indd   22 28/05/10   17:43




