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BRASILEIRA NO SÉCULO XIX  
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RESUMO: Qualquer exposição encerra, explícita ou implicitamente, uma concepção 
própria de escrita da história da arte. É exatamente essa discussão que pretendemos 
desenvolver na análise da Exposição Geral de 1879, organizada pela Academia 
Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Das quatro seções em que se dividiu a 25ª 
Exposição da Academia - pintura, escultura, arquitetura e fotografia -, vamos nos deter 
na seção de pintura em que, ao lado dos concorrentes, foi organizada, pela primeira 
vez, Coleção da Escola Brasileira. 
 
Palavras-chave: Exposição de 1879; historiografia da arte; arte brasileira. 
 
 
Abstract: Any exposition has its own conception of Art History. This is the approach 
that we intend to make in the analysis of the Exposition held in 1879 by the Academy of 
Fine Arts in Rio de Janeiro. The Exposition was divided into four sections: painting, 
sculpture, architecture and photography. Of all these, we shall focus on painting, where 
it was accomplished, by the first time, the so-called Collection of Brazilian School. 

 
Key words: Exposition of 1879: history of art; Brazilian art. 

 
 
 
Qualquer exposição encerra, explícita ou implicitamente, uma concepção 

própria de escrita da história da arte.1 É exatamente essa discussão que 

pretendemos desenvolver na análise da Exposição Geral de 1879, 

organizada pela Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro.2 

A Exposição Geral de 1879 e a Coleção da Escola Brasileira 

Das quatro seções em que se dividiu a 25ª Exposição da Academia - pintura, 

escultura, arquitetura e fotografia -, vamos nos deter na seção de pintura em 

que, ao lado dos concorrentes, foi organizada, pela primeira vez, a Coleção 

da Escola Brasileira. 

Desde a sua criação, a Academia empenhara-se na constituição de seu 

acervo de arte europeia, com o objetivo imediato de constituir uma coleção 

de caráter exemplar para seus alunos. Para tanto, reuniu obras de diferentes 
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procedências: algumas oriundas da Coleção de D. João VI, outras 

compradas por Lebreton, outras ainda doadas ou adquiridas pela Academia, 

além das cópias feitas pelos pensionistas na Europa. Dessa forma, 

conseguiu reunir, ainda no século XIX, um conjunto representativo de todas 

as mais importantes escolas pictóricas europeias. 

Mas havia, também, outra proposta em curso: a construção de uma escola 

brasileira de arte. Discutida teoricamente dentro da Academia – como 

evidencia a documentação de seus diretores Félix-Émile Taunay e Manoel 

de Araújo Porto Alegre -, essa ideia está em consonância, de um lado, com 

as ideias nacionalistas da chamada Geração de 1830 no Brasil; por outro 

lado, a própria historiografia da arte na Europa voltava-se nesse momento 

para as questões de identidade cultural.  

Assim, antes de estudarmos a Coleção da Escola Brasileira diretamente, é 

preciso analisar essa mudança de paradigma na historiografia europeia.       

O modelo historiográfico das escolas artísticas regionais 

É importante examinar mais de perto esse modelo de história da arte que, 

partindo do legado de Vasari, organiza a grande tradição pictórica europeia em 

escolas regionais. 

Sabemos que Giorgio Vasari (1511-1574) havia lançado, no século XVI, um 

padrão de escrita da história da arte, baseado no método biográfico.3 Ligado ao 

esforço geral do Renascimento em lutar pela elevação do status das artes 

plásticas – de mecânicas a liberais - e ligado, ainda, a um conceito de História, 

que se entende construída pela ação de homens notáveis, o interesse de 

Vasari está focado, especialmente, na vida dos artistas e suas formação, 

trajetória e excelência.  

No século XVIII, mudanças importantes aparecem na historiografia da arte, 

movidas por ideias contemporâneas, tanto do Iluminismo francês quanto do 

Romantismo alemão: a preocupação com as sínteses enciclopédicas, os 
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conceitos de povo e cultura, o interesse em caracterizar as identidades 

coletivas, a relativização dos padrões artísticos de acordo com as 

circunstâncias geográficas e históricas, a influência do desenvolvimento da 

Arqueologia e seus métodos centrados em objetos e o interesse em dar maior 

suporte científico à História da Arte, transferindo o estudo do sujeito – o artista 

– para o objeto – a obra de arte. 

Sabemos da enorme repercussão do trabalho de Johann J. Winckelmann 

(1717-1768) em seu próprio tempo, mudando o enfoque no estudo da arte 

grega – entendida, agora, como expressão do espírito de um povo, sujeita a 

uma geografia específica, e estudada a partir de suas obras, analisadas em 

sua realidade formal. 

Tão importante quanto Winckelmann foi o padre Luigi Lanzi (1732-1810), em 

termos de repercussão para a História da Arte posterior. Realiza em sua obra 

mais importante – Storiapittorica dell´Italia 4  - uma vasta síntese da 

extraordinária produção italiana desde o Renascimento, que, até então, só 

havia sido estudada fragmentariamente. Retoma a historiografia anterior 

(inclusive o próprio Vasari) e avança criticamente esses estudos, só que numa 

abordagem diferente: de um lado, centra-se na análise das obras e não na vida 

dos artistas; por outro lado, agrupa obras e artistas, segundo as regiões 

geográficas, tentando extrair desses conjuntos – as escolas - características 

comuns que possam ser indicadas como próprias da identidade artística 

regional. 

Em Storiapittorica dell´Italia, Lanzisegue a configuração, que Plínio já havia 

estabelecido de Itália superior e inferior. Assim, começa pelo que é 

apresentado como origem – Florença e Siena -, parte para Roma e acrescenta 

a escola napolitana para constituir a Itália inferior: este é o primeiro volume. Em 

seguida, trabalha no segundo volume dedicado à Itália superior: as escolas de 

Ferrara, Veneza, Gênova, Mântua, Módena, Parma, Cremona, Milão, Bolonha 

e o Piemonte. A edição completa, em dois volumes, foi publicada em 1796.  
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Mas aqui é importante destacar um aspecto que o diferencia de Winckelmann. 

O objetivo de Lanzi é definir estilos de artistas e escolas, mas entendendo que 

o artista é verdadeiro criador dos estilos, independente do ambiente e da 

situação política. Faz remontar cada escola aos mais antigos pintores 

conhecidos e divide a sua trajetória em vários períodos, conservando a ideia 

tradicional de evolução cíclica, envolvendo origem, progresso e decadência. 

Tendo de enfrentar a mobilidade de muitos artistas – o que complica 

sobremaneira a incorporação dos artistas às escolas -, decide-se pelo critério 

de tempo de permanência e importância do trabalho dos artistas em 

determinados lugares – o que faz com que incorpore estrangeiros (Poussin, 

Claude Lorrain entre outros) às escolas italianas.  

É interessante observar que Lanzi tinha a formação de arqueólogo, tendo antes 

trabalhado com a arte etrusca: tinha, portanto, o hábito de trabalhar com 

objetos anônimos e de olhar para eles a partir de suas características 

materiais.

5 Por outro lado, trabalhou na Galeria dei Uffizi em Florença, onde recebeu a 

incumbência de organizar a exposição. Seu método de organização da 

produção italiana em escolas regionais será a base para reorganização 

posterior de inúmeras coleções particulares e de museus públicos.  

Só para citar um exemplo, é interessante assinalar a nova organização do 

Museu do Louvre durante a 2ª República. O Decreto de março de 1848 

pretende transformar o Louvre em Palácio do Povo. Liderado por Philippe-

Auguste Jeanron (1809-1877) e Frédéric Villot (1809-1875), é feita uma grande 

reorganização do acervo de pintura. A exposição das obras estrangeiras passa 

a ser feita por cronologia e escolas. E a escola francesa fica separada numa 

galeria à parte -a GaleriedesSeptCheminées -, configurando um panorama sem 

precedentes da pintura francesa, desde suas origens até Géricault. O propósito 

de tal iniciativa é evidente: a convicção de que a trajetória da arte francesa era 

densa o suficiente para ser exposta num museu, em contraponto com as 

grandes escolas italianas do acervo. Além disso, apontava para a importância 
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contemporânea da arte francesa – insinuando que “a França seria o único país 

em que a chama divina não havia cessado de brilhar”. Essa nova disposição 

das pinturas do Louvre foi aberta ao público em agosto de 1848, com grande 

debate e polêmica. Mesmo Délacroix se mostrava reticente quanto a essa nova 

compreensão da pintura europeia.6 

Assim, ao discutir, desde os tempos de Félix Taunay e Porto Alegre, e ao 

expor, em 1879, uma coleção de quadros sob a legenda de escola brasileira, a 

nossa Academia mostrava-se bastante atualizada com as discussões e 

debates da Europa em termos de historiografia da arte e organização de 

acervos pictóricos.  

A coleção de quadros da escola brasileira e o que significava então o 

caráter nacional em termos artísticos 

A coleção apresentada na Exposição Geral de 1879 como Escola Brasileira 

constava de 83 obras, que hoje se encontram no Museu Nacional de Belas 

Artes (MNBA) e no Museu D. João VI da Escola de Belas Artes da UFRJ 

(MDJVI).  

É apresentada no catálogo pelo nome dos artistas, em ordem cronológica. 

Começa por artistas ainda coloniais (Oliveira Brasiliense e Antonio Alves). 

Passa, então, à trajetória da Academia, com os primeiros diretores da 

Academia (Henrique José da Silva, Félix-Emile Taunay e Manoel de Araújo 

Porto Alegre); em seguida professores de diversas disciplinas (Manoel Joaquim 

de Mello Corte Real, José Correia de Lima, Joaquim Lopes de Barros Cabral e 

Augusto Muller); reúne alguns dos primeiros pensionistas (Francisco Antônio 

Nery e Agostinho José da Mota – este também professor); passa por outro 

professor (João Maximiano Mafra – então Secretário da Academia); indica 

outro pensionista (Leão Pallière Grandjean Ferreira); expõe um pintor que não 

tinha nenhuma ligação com a Academia, mas se destacara nas Exposições 

Gerais (Arsênio da Silva); destaca os dois grandes pintores formados pela 

Academia, ambos tendo gozado de pensões de estudos na Europa e ambos 
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atuais professores (Vitor Meireles e Pedro Américo); e termina com dois outros 

ex-alunos e já professores (Zeferino da Costa e José Maria de Medeiros).  

Fica bastante clara, aqui, a vontade de ressaltar o papel da Academia – e todo 

o seu investimento na formação de alunos, na concessão de prêmios, na 

contratação de professores e na realização das exposições – na construção de 

um campo artístico próprio, capaz de se reproduzir através do ensino e já 

perceptível como um conjunto coerente, capaz de atender às demandas (na 

época, sobretudo do Estado), exatamente no sentido que Lanzi dá à 

caracterização de uma escola pictórica. Nessa construção, interessam 

realmente as pessoas que atuaram, independente da naturalidade, o que 

explica a presença de estrangeiros.   

É evidente, ainda, a intenção de destacar a trajetória da arte brasileira num 

arco evolutivo, indicando as origens relativamente modestas (duas obras ainda 

coloniais) (FIG. 1) e o progressivo amadurecimento no domínio do vocabulário 

e da técnica da pintura europeia da época, chegando mesmo ao nivelamento (é 

o caso de Vitor Meireles e de Pedro Américo, com as duas batalhas 

Guararapes e Avaí, em que o tal sonhado nível de excelência europeu é 

certamente alcançado).  
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Fig. 1 – Manoel Dias de Oliveira, o Brasiliense,N. S. da Conceição, 1813, 127,2 x 93 cm, o/t, 

MNBA. 

Examinado as obras expostas, é possível verificar que predominam a pintura 

histórica e os retratos, em número bem menor a paisagem e a natureza-morta, 

mas os estudos são numerosos. 

Na pintura histórica, evidencia-se a temática voltada para a história do Brasil– 

confirmando a participação da Academia no projeto de construção da nação - 

desde Nóbrega e seus companheiros de Manoel Joaquim de Melo Corte Real 

(FIG. 2), Magnanimidade de Vieira de José Correia de Lima, até chegar às 
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obras de Vitor Meireles – Primeira Missa no Brasil, Batalha de Guararapes e a 

Passagem de Humaitá – e Pedro Américo – com a Batalha do Avaí.  

 

Fig. 2 – Manoel Joaquim de Melo Corte Real, Nóbrega e seus companheiros, 1843, o/t, 222,5 x 
323,2 cm, MNBA. 

Está muito presente na Coleção a questão da formação de um pintor histórico, 

com a presença de inúmeros estudos – tanto de Vitor Meireles quanto de 

Zeferino da Costa – e as típicas provas de concurso para concessão de 

Prêmios de Viagem – como o Lavrador em campos de Farsália e Telêmaco 

ouvindo as aventuras de Filóctelos de Francisco Antônio Nery; Sertório com a 

sua corsa de Leão Pallière Grandjean Ferreira, S. João Batista no Cárcere de 

Vitor Meireles, Moisés recebendo as tábuas da lei de Zeferino da Costa (FIG. 

3) – ou provas para magistério – como Caim amaldiçoado de João Maximiano 

Mafra. Sócrates afastando Alcebíades do vício de Pedro Américo e A morte de 

Sócrates de José Maria de Medeiros (FIG. 4).  
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Fig. 3 – Zeferino da Costa, Moisés recebendo as tábuas da lei, 1868, ot, 117,5 x 90,5 cm, 

MDJVI. 
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Fig. 4 – José Maria Medeiros, A morte de Sócrates, 1878, o/t, 97 x 128,5 cm, MDJVI. 

Nos retratos, há vários sem identificação, mas entre os identificados, 

verificamos alguns retratos dos monarcas – D. João VI (de Antônio Alves), D. 

Pedro I (Manoel de Araújo Porto Alegre), D. Pedro II (Félix-Émile Taunay) – e 

também retratos de caráter moral, em que os personagens, pessoas humildes, 

desempenharam ações humanitárias com bravura – como Retrato do intrépido 

marinheiro Simão de José Correia de Lima e Retrato do Mestre de Sumaca de 

Augusto Müller (FIG. 5).  
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Fig. 10 – Augusto Müller, Retrato do Mestre de Sumaca, 1839, o/t, 80,8 x 64,7 cm, MNBA. 

Entre as paisagens, há algumas paisagens históricas com temática local. É o 

caso de obras de Félix Taunay: O caçador e a onça, Descoberta das águas 

termais de Piratininga (FIG. 6) e Vista de um mato virgem que se está 

reduzindo a carvão. Nessas pinturas, a especificidade da natureza brasileira é 

mais destacada – atitude que corresponde ao discurso de Porto Alegre em 

suas famosas Teses apresentadas à Congregação da Academia, em que 

expõe a sua ideia de que o caráter nacional em pintura deveria vir da pintura de 

paisagem e do estudo da nossa natureza. Nesse vetor, pode ser incluída a 

natureza-morta Frutas do Brasil de Agostinho José da Mota (FIG. 7). 
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Fig. 6 – Félix-Émile Taunay, Descoberta das águas termais de Piratininga, s/d, o/t, 178 x 137 

cm, MNBA 

 

Fig. 7 – Agostinho José da Mota, Frutas do Brasil, s/d, o/t, 54 x 66 cm, MNBA. 
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Mas essa vertente da paisagem não tem, então, desdobramento. As demais 

pinturas são paisagens estritas. Há algumas vistas do Rio de Janeiro – tais 

como Vista da mãe d´água de Félix Taunay, Paisagem do Rio de Janeiro de 

Augusto Müller e Vista da Fábrica em Petrópolis de Agostinho José da Mota. 

Há, ainda, vistas européias, como Paisagem da Itália e Vista de Roma, tirada 

do natural de Antônio José da Mota e Arredores de Paris, vista tirada do natural 

de Arsênio da Silva (FIG. 8). Aqui, também, fica enfatizado o processo de 

formação do pintor de paisagem, pelo destaque dado à expressão “tirado do 

natural”, evidenciando os estudos preparatórios feitos ao ar livre e depois 

terminados no ateliê.  

 

Fig. 8 - Arsênio da Silva, Arredores de Paris, vista tirada do natural, c.1860, o/t, 41 x 61 cm, 

MNBA. 

Embora eu esteja evitando a leitura da coleção apenas com a preocupação de 

encaixá-la em nichos estilísticos, ao analisar as obras da coleção do ponto de 

vista estritamente formal, é evidente a oscilação entre composições estáticas e 

dinâmicas e entre coloridos mais restritos e outros mais fluidos. Essa oscilação 



 

 

 

1878 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

indica não apenas a influência dos estilos contemporâneos – o Neoclassicismo 

e o Romantismo -, mas também a tradicional querela entre o desenho e a cor, 

que sempre esteve presente na trajetória da pintura ocidental desde o 

Renascimento. Assim, a oposição entre as duas batalhas Guararapes e 

Avaí(FIG. 9 e 10)- polêmica que tanto ocupou a imprensa da época - significa 

que, mesmo convivendo com estilos hegemônicos e mesmo dentro do universo 

acadêmico, o artista sempre teve margem para suas escolhas pessoais.  

 

Fig. 9 – Vitor Meireles, Batalha dos Guararapes, 1879, o/t, 494,5 x 92,3 cm, MNBA. 

Fig. 10 – Pedro Américo, Batalha do Avaí, 1877, o/t, 600 x 1100 cm, MNBA. 
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Portanto, a Coleção da Escola Brasileira, apresentada na Exposição Geral de 

1879, representava o ponto culminante da trajetória da Academia na 

construção de um tipo de pintura, a partir de vários elementos: a vontade de 

atingir o grau de excelência da pintura europeia contemporânea; o desejo de 

criar uma escola pictórica brasileira, no modelo de Lanzi – a produção 

consistente de artistas num determinado local e, se possível, com 

características formais próprias; o comprometimento com o esforço de 

construção da nação; a persistência da abordagem retórica, que aparece 

especialmente na pintura histórica e nos retratos.  

É importante assinalar que tal realização se concretiza em 1879, às vésperas 

da década de 1880 – época de crise e de vontade de grandes mudanças para 

a arte brasileira em geral e para a Academia em particular. Daí em diante, 

algumas das premissas sobre as quais se estruturara a coleção serão 

questionadas, especialmente a ligação com o objetivo didático e exemplar de 

uma pintura marcada pela retórica. As lutas, agora, serão outras. Mas o campo 

artístico – que havia sido um dos grandes objetivos da Academia – isso já 

estava construído e era até possível à nova geração desafiá-lo: é sobre esse 

solo que os novos pintores – Rodolfo Amoedo, Almeida Júnior, Eliseu Visconti 

entre outros - vão operar. 

Notas 

                                                           
1Há bastante tempo venho me dedicando ao estudo da Academia de Belas Artes e à historiografia da arte 
no século XIX. Na impossibilidade de nomear todos esses trabalhos, atenho-me aos que se referem, 
especialmente,, às questões historiográficas: PEREIRA, Sonia Gomes. História, arte e estilo no século 
XIX. Concinnitas, Rio de Janeiro, UERJ, n. 8, 2007, p. 128-141; PEREIRA, Sonia Gomes. A Curadoria do 
Novo Museu D. João VI e os Problemas Metodológicos da História da Arte.. In: BENCHETRIT, Sarah 
Fassa. (Org.). Museus e Comunicação: exposições como objeto de estudo. 1 ed. Rio de Janeiro: Museu 
Histórico Nacional, 2010, v. 1, p. 221-236; PEREIRA, Sonia Gomes. Refletindo sobre a História da Arte no 
Brasil. In: Terra, Carlos Gonçalves. (Org.). Arquivos da Escola de Belas Artes. Rio de Janeiro: Escola de 
Belas Artes, 2010, v. 18, p. 21-40: PEREIRA, Sonia Gomes. A tradição artística e os envios dos 
pensionistas da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. In: Valle, Arthur; Dazzi, Camila. 
(Org.). Oitocentos - Arte Brasileira do Império à Primeira República. Rio de Janeiro: EDUR-UFRRJ / 
DezenoveVinte, 2010, v. 2, p. 617-638; PEREIRA, Sonia Gomes. Academia e Tradição Artística. In: 
Campos, Marcelo; Berbara, Maria; Conduru, Roberto; Siqueira, Vera Beatriz, org. História da Arte: 
Ensaios Contemporâneos. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011, p. 244-253; PEREIRA, Sonia Gomes. A 
Academia Imperial de Belas Artes e o projeto cultural do Império. In Malta, Marize; Pereira, Sonia Gomes; 
Cavalcanti, Ana, org. Novas perspectivas para o estudo da arte no Brasil de entresséculos (XIX / XX): 195 
anos da Escola de Belas Artes. Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes / UFRJ, 2012. p. 301-309; 
PEREIRA, Sonia Gomes. Os exercícios das Cópias dos Nossos Artistas na Europa: o que viam e o que 
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escolhiam. Anais do XXXII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Brasília: CBHA / UNB, 2012, 
p. 707-724. 

2  Leticia Squeff tratou desse tema em sua tese de doutorado, parcialmente transformada em livro: 
SQUEFF, Leticia. Uma galeria para o Império: a Coleção Escola Brasileira e as origens do Museu 
Nacional de Belas Artes. São Paulo: EDUSP / FAPESP, 2012. Este artigo compartilha várias idéias 
daquele livro, mas, ao contrário daquela autora que pretende uma análise mais de conjunto - “...este 
estudo não pretende realizar análises exaustivas de cada obra. A posição aqui adotada é a que busca 
compreender o conjunto” (p. 25) – este artigo pretende avançar mais na análise das obras. 

3 VASARI, Giorgio. Lives of the Artists.Harmondsworth : Penguin Books, 1974. A primeira parte de Le vite 
de' più eccellenti pittori, scultori e architettori foi publicada em 1550 e a segunda parte em 1568. 

4 LANZI, Luigi. Storia pittorica dell´Italia. Bassano, 1795-1796. 

5  Germain Bazin, ao tratar da historiografia da arte européia, enfatiza muito a diferença entre 
pesquisadores ligados a museus daqueles universitários, destacando no primeiro grupo a maior adesão à 
análise da obra. Nesse grupo, inclui Lanzi. BAZIN, Germain. História da História da Arte. São Paulo : 
Martins Fontes, 1989, p. 63-72.  
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