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Apresentação 4

Vivemos em um mundo no qual é fácil produzir e circular 
imagens. Nossos celulares permitem tirar fotografias sem 
limites, possuem filtros para retocarmos e até as 
transformarmos em ilustrações, ou inserir elementos 
engraçados. Quando estamos satisfeitos, basta compartilhar 
na internet e nas redes sociais com nossos familiares, 
amigos e conhecidos. Podemos também compartilhar 
imagens que recebemos de amigos e parentes, elaboradas e 
manipuladas por pessoas, instituições, grupos políticos e de 
mídia que nem conhecemos bem. Podemos acreditar no que 
vemos, tomar essa imagem como “real” e com essa crença 
passar a ver e agir no mundo de determinada maneira. 

Neste livro pretendemos conhecer melhor as condições, 
objetivos de produção e representações alternativas de uma 
imagem canônica bastante difundida na Bahia, o retrato de 
Maria Quitéria de Jesus. Ela notabilizou-se por fazer coisas 
que, em 1822, eram pouco esperadas para uma mulher: 
desobedeceu o pai, vestiu-se como homem e participou de 
uma guerra com tanto destaque que foi condecorada pela 
mais alta autoridade do recém-fundado país. Por isso Maria 
Quitéria foi integrada à constelação de personagens 
celebrados nas comemorações da independência do Brasil 
na Bahia, sobretudo aquelas ligadas aos festejos do 2 de 
Julho. Se você já participou ou assistiu algum desses 
desfiles, certamente viu meninas ou mulheres fantasiadas 
com capacete, uniforme militar, saiote e talvez a 
representação de uma arma ou espada. Ou então, em 
materiais didáticos ou no Google, já viu seu retrato, e teve a 
sensação de estar vendo a própria Maria Quitéria.

Algumas imagens ganham tamanho prestígio na sociedade 
que se tornam canônicas. Para o historiador Elias Thomé 
Saliba, as imagens canônicas são “aquelas imagens-padrão 
ligadas a conceitos-chaves de nossa vida social e 
intelectual. Tais imagens constituem pontos de referência 
inconscientes, sendo, portanto, decisivas em seus efeitos 
subliminares de identificação coletiva. São imagens de tal 
forma incorporadas em nosso imaginário coletivo, que as 
identificamos rapidamente”. Não por acaso a familiaridade 
com tais imagens torna-se coercitiva porque acaba 
bloqueando representações alternativas e, por isso, “não nos 
leva mais a pensar”. Daí a necessidade de se distanciar 
delas, abordá-las criticamente, situando-as no tempo, 
revelando como e em que condições são produzidas, com 
qual finalidade são colocadas em circulação, para daí 
pensarmos como elas nos afetam.

Sua história é relativamente conhecida, mas a trajetória do 
seu retrato talvez não. Em uma época na qual era custoso 
produzir imagens, e poucos tinham esse privilégio, o retrato 
de Quitéria dependeu do seu encontro com uma escritora 
inglesa no Rio de Janeiro. Tal escritora não só a descreveu 
como encomendou um desenho a um pintor inglês que 
também estava no país. Cem anos depois outro estrangeiro, 
um pintor italiano, seguiu as diretrizes de um renomado 
historiador brasileiro e remodelou seu retrato. Através de 
textos e imagens do passado, e contando com o auxílio de 
textos acadêmicos mais recentes, convidamos você a 
conhecer os caminhos centenários da elaboração desse 
retrato. Vamos lá?



5Nota biográfica

Maria Quitéria de Jesus (?1792-1853)

Combateu pelas forças baianas e brasileiras na Guerra do Recôncavo, durante a 
Independência do Brasil na Bahia. Nasceu e viveu com o pai Gonçalo Dias de Almeida em 
São José das Itapororocas, distrito que fazia parte da Vila de Cachoeira no início do XIX 
(atualmente localiza-se em Feira de Santana-BA). Aprendeu a manejar arma de fogo nas 
caçadas na fazenda onde morava. 

Em 1822, quando seu pai recebeu emissários solicitando auxílio para as forças brasileiras, 
decidiu se alistar. Dirigiu-se para a Vila de Cachoeira, disfarçou-se com roupas do cunhado 
emprestadas pela irmã, e dele tomou o sobrenome Medeiros. Alistou-se no regimento de 
Artilharia, mas, pelo porte físico, foi transferida para a Infantaria, no Batalhão dos Voluntários 
do Príncipe, mais conhecido como Batalhão dos Periquitos, devido aos punhos e à gola verde 
do uniforme. 

Participou de vários combates contra os Portugueses, como o cerco de Pirajá, defesa da Ilha 
da Maré, Pituba, Conceição e Itapuã, chegando a comandar um batalhão de mulheres. 
Destacou-se pelo hábil manejo de armas de fogo a tal ponto que, quando seu pai a descobriu e 
revelou sua verdadeira identidade, o comandante a impediu que deixasse a tropa. Passou 
então a usar espada e saiote escocês para se diferenciar dos homens. Recebeu do General 
Labatut a honraria militar de 1o Cadete e, quando os portugueses deixaram a Bahia, dirigiu-se 
ao Rio de Janeiro, sendo agraciada pelo Imperador D. Pedro I com o posto de Alferes, um 
soldo e a medalha do Cruzeiro. 

Maria Quitéria voltou a viver na fazenda do pai, casou-se com um lavrador Gabriel Pereira de 
Brito e teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Tem-se poucas notícias dela até 1835, 
quando pleiteou parte da herança do pai, e em 1841 já era viúva e contraíra problemas na 
visão. Mudou-se para Salvador, onde morreu em 1853.

Imagens: Retratos de Maria Quitéria elaborados por Augustus Earle, Henry Chamberlain (atribuído), e 
Domenico Faillutti. Serão referenciados e trabalhados ao longo do livro.



Parte I
O retrato no 
diário



Presença inglesa 7

Saber onde uma imagem foi divulgada e para quem foi produzida ajuda-nos a entender coisas 
importantes sobre ela. O primeiro retrato de Maria Quitéria não foi feito por brasileiros para 
brasileiros, e sim por ingleses e para ingleses do início do século XIX. 

O retrato ilustrou o diário de Maria Graham, junto com várias outras imagens e outras dez 
gravuras. Apareceu em um trecho no qual a escritora descrevia a atuação de Maria Quitéria na 
Guerra do Recôncavo em 1823, durante as lutas pela independência do Brasil. Mesmo sabendo 
desenhar, a autora encomendou o retrato a Augustus Earle, um artista inglês que aqui morava.

Ao contrário do que pode parecer, o Diário de Graham não foi um simples registro íntimo de suas 
vivências no Brasil. Ele foi concebido e escrito para ser publicado em sua terra natal. Escritora 
profissional, Graham já tinha renome pela boa aceitação de seus diários anteriores, retratando suas 
viagens à Índia (1812) e ao Chile (1822). E isso acontecia porque os leitores ingleses da época 
consumiam esse tipo de relato, seja por divertimento, seja como fonte para conhecer outros 
lugares, sobretudo aqueles em que seus negócios estavam empenhados.

Foi justamente no início do século XIX que começou a presença inglesa nos assuntos do Brasil. 
Ainda como colônia, a mudança da Família Real para o Rio de Janeiro em 1808 e a Abertura dos 
Portos intensificou a presença política, econômica e cultural inglesa entre os portugueses e 
brasileiros, que permaneceu forte até a metade do século XIX. Em 1810 o Tratado de Navegação e 
Comércio garantia privilégios econômicos, liberdade religiosa, um tribunal especial e sobretudo o 
direito de seus súditos residirem e viajar livremente pelos domínios portugueses. Quando o Brasil 
se tornou independente, tais privilégios foram renovados.

As tensões entre Portugal e Brasil no início da década de 1820 levaram os ingleses a apoiarem a 
separação, pois viam na nova nação um grande mercado consumidor para seus produtos e modas. 
Tanto que, no início de 1823, a liderança da marinha brasileira ficou a cargo de um mercenário 
inglês, Lord Cochrane, que lutou contra os portugueses na Bahia, no Maranhão e no Pará. Foi nesse 
navio que Maria Graham chegou ao Brasil em sua segunda visita. Conviveu com a família de 
Cochrane na comunidade inglesa no Rio, e também através dele se mantinha informada dos 
acontecimentos, depois registrados no seu diário. 

A seguir vamos conhecer um pouco mais desse diário, do relato sobre Quitéria e das gravuras que 
Graham escolheu sobre o Brasil.



Encontros
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Percepção de um inglês em 1825 sobre 
as influências da Inglaterra e 
circulação dos seus produtos no Brasil
Faz parte de uma resenha sobre o 
diário de Graham, escrita quando o 
livro foi lançado em Londres.

A transferência do trono de Portugal para o Brasil não 
foi favorável apenas ao aumento de riqueza neste último 
país. O conhecimento o acompanhou. Pela relação livre 
que foi permitida com a Inglaterra, muitas de nossas 
artes e uma parte das nossas ciências foram aí 
introduzidas. A mesma moda que levou os brasileiros a 
assumirem nossas vestimentas, usarem nossa mobília e 
praticarem nossos hábitos domésticos, levou-os a buscar 
informações nos escritos de nossos melhores autores. A 
Inglaterra, embora não seja o Estado-mãe, tornou-se, 
em grande parte, a metrópole do Brasil. Os portugueses 
americanos procuravam por ela para proteção contra 
inimigos estrangeiros, como o canal pelo qual sua 
prosperidade poderia fluir sozinha e a partir da qual 
todos os escritos que poderiam favorecer seu progresso 
no conhecimento útil deveriam ser retirados. Nossa 
linguagem foi entendida pelos mais assíduos; e textos 
úteis em espírito e tom ingleses foram procurados e 
divulgados.

JACOB, William. “Travels in Brazil.” The Quarterly Review. n.º 31, Mar 
1825, London: John Murray, 1825, p. 11. Tradução nossa. Link- 
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.21520

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.21520
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Maria Dundas Graham (1785-1842)

Viajante, escritora, pintora, desenhista e preceptora inglesa. Filha e esposa de oficiais da 
Marinha, acompanhou-os em viagens à Índia e América do Sul, lugares sobre os quais deixou 
livros escritos, publicados na Inglaterra. Graham esteve no Brasil entre os anos 1821 e 1825, 
primeiramente de passagem acompanhando o marido e, depois que ele morreu, estabeleceu-se 
na Corte do Rio de Janeiro, onde se tornou amiga da Imperatriz Leopoldina e preceptora da 
Princesa Maria da Glória. No diário que escreveu sobre o Brasil, registrou aspectos da 
paisagem urbana, rural e natural, e descreveu pessoas, grupos e acontecimentos 
contemporâneos à Independência. Escreveu também uma biografia sobre D. Pedro I.

Imagem: Thomas Lawrence. Maria, Lady Calcott. 1819. Óleo sobre tela 59,7x49,5 cm. National 
Portrait Gallery (Londres). 

Link: https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw01007/Maria-Lady-Callcott

Augustus Earle (1783-1839)

Pintor inglês, oriundo de uma família de pintores. Frequentou informalmente a Real Academia 
de  Artes de Londres entre 1806 e 1815. Entre 1816 e 1830 viajou para vários lugares do 
mundo, como Mediterrâneo, Estados Unidos, América do Sul, Índia, Austrália e Nova 
Zelândia. Depois de retornar à Inglaterra, em 1832 chegou a se empregar como desenhista na 
expedição científica Beagle junto com Charles Darwin, deixando-a por motivo de doença. 
Morou no Brasil, Rio de Janeiro, entre 1820 e 1824, quando pintou várias gravuras e aquarelas 
sobre a paisagem, cenas populares, retratos e espécimes naturais do país.

Imagem: Detalhe de Solitude, watching the horizon at sun set, in the hopes of seeing a vessel, Tristan 
de Acunha in the South Atlantic [1824].Aquarela 17,5x27,5 cm. Biblioteca Nacional da Austrália. 

Link:https://nla.gov.au/nla.obj-134493611/

https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw01007/Maria-Lady-Callcott
https://nla.gov.au/nla.obj-134493611/


Interesse dos leitores 
britânicos na literatura de 
viagem no início do XIX

11De olho no texto

as viagens entravam definitivamente no vocabulário inglês e que o número de 
publicações que versavam sobre jornadas também proliferava (…) o interesse 
dos britânicos em literatura de viagem ia muito além da curiosidade ou 
entretenimento. Ele era inclusive recomendado à educação de crianças, 
meninos e meninas, mas principalmente meninas. Estas orientações para a 
utilização de livros de viagens na instrução dos jovens aparecem em manuais 
didáticos da época. Já os adultos os utilizavam para manterem conversas com 
pessoas que já tinham viajado ou para discutir assuntos relacionados à países 
estrangeiros com mais propriedade, já que os relatos de viajantes forneciam 
informações diferenciadas de outros países.
PORTO, Maíra. Para inglês ver: uma análise de Journal of a voyage to Brasil, de Maria Graham. 
Dissertação (História), Brasília, Unb, 2017, p. 28 e 33. Link - 
https://repositorio.unb.br/handle/10482/12162 

Motivos de Maria Graham 
para escrever o Diário de 
Viagem ao Brasil

os motivos para Maria Graham querer escrever um diário sobre suas jornadas 
pela América do Sul não eram poucos, e vão muito além de um passatempo 
inocente durante a viagem. Os relatos de viagem eram largamente 
consumidos tanto na Europa quanto na América, e a Literatura era a sua 
profissão, que já estava consolidada quando ela avistou nossas terras pela 
primeira vez em 21 de setembro de 1821. Além de já ter experiência como 
escritora, ela também já tinha experiência como viajante, o que, 
consequentemente, lhe facilitava a produção de um relato interessante e de 
provável sucesso.
SILVA, Isadora. O viés político e histórico de Maria Graham em Diário de Uma Viagem ao 
Brasil. Dissertação (Teoria e História Literária), Unicamp, Campinas, 1999, p. 33. Link:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/269939/1/Silva_IsadoraEckardtda_M.pdf

https://repositorio.unb.br/handle/10482/12162
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/269939/1/Silva_IsadoraEckardtda_M.pdf


Maria Graham descreve o modo de vida 
na fazenda do pai de Maria Quitéria

12De olho no texto

Seu pai tem outra filha da mesma mulher, depois de cuja 
morte ele se casou de novo; a nova mulher e as crianças 
faziam com que a casa não fosse muito confortável para D. 
Maria de Jesus. A fazenda do Rio do Peixe é principalmente 
de criação, mas o proprietário raramente sabe ou conta as 
suas cabeças. O Senhor Gonçalves, além do gado, planta 
algum algodão, mas como no sertão passa às vezes um ano 
sem chover, a produção é incerta. Nos anos de chuva éle pode 
vender quatrocentas arrobas, por 4 a 5 mil réis; nas estações 
secas dificilmente pode colher acima de sessenta ou setenta 
arrobas, que podem alcançar de seis a sete mil réis. Sua 
fazenda emprega vinte e seis escravos.
As mulheres do interior fiam e tecem para sua casa, como 
também bordam lindamente. As moças aprendem o uso de 
armas de fogo, tal como seus irmãos, seja para caçar seja para 
defenderem-se dos índios brabos.

GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país 
durante parte dos anos de 1821, 1822, 1823) Trad. Américo Jacobina Lacombe. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956, pp. 329-330.



O que chamou sua atenção na 
descrição que Maria Graham fez da 
fazenda do pai de Maria Quitéria?
Com base nessa descrição, você 
consegue elaborar um desenho?

Utilize o espaço ao lado ou o seu caderno.

Quais aspectos do trecho indicam o 
perfil econômico do pai de Quitéria? 
Descreva-os e comente a divisão do 
trabalho na fazenda. Compare-os com o 
trabalho rural na atualidade.

Qual passagem do texto indica que a 
fazenda ficava em uma região de 
conflitos por território? Identifique-a e 
comente se tais conflitos ainda 
persistem na Bahia e no Brasil.

Agora é com você 13



As impressões de Maria Graham 
sobre Maria Quitéria

14De olho no texto

Maria Graham recebe a 
gravura para seu livro

24 [de setembro de 
1823] - Tendo recebido, 
agora, o retrato que o Sr. 
Earle, talentoso jovem 
artista inglês, pintou da 
Senhora Alferes Dona 
Maria de Jesus, tomei-o 
para mostrar a seu amigo 
e protetor José Bonifácio 
de Andrada e Silva. (...)

GRAHAM, Maria. Diário de uma 
viagem ao Brasil e de uma 
estada nesse país durante parte 
dos anos de 1821, 1822, 1823 
Trad. Américo Jacobina 
Lacombe. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1956, p. 340.

29 de agosto [de 1823] - Recebi hoje uma visita de D. Maria de 
Jesus, jovem que se distinguiu ultimamente na guerra do Recôncavo. 
Sua vestimenta é a de um soldado de um dos batalhões do Imperador, 
com a adição de um saiote escocês, que ela me disse ter adotado da 
pintura de um escocês, como um uniforme militar mais feminino. 
Que diriam a respeito os Gordons e os MacDonalds? O traje dos 
velhos celtas, considerado um atrativo feminino?! Seu pai é um 
português, chamado Gonçalves de Almeida, e possui uma fazenda no 
rio do Pex [Peixe], na paróquia de S. José, no Sertão, cerca de 40 
léguas para o interior de Cachoeira. Sua mãe era também portuguesa; 
contudo as feições da jovem, especialmente os olhos e a testa, 
apresentam os mais acentuados traços dos índios. (…)

Ela é iletrada, mas inteligente. Sua compreensão é rápida e sua 
percepção aguda. Penso que, com educação, ela poderia ser uma 
pessoa notável. Não é particularmente masculina na aparência; seus 
modos são delicados e alegres. Não contraiu nada de rude ou vulgar 
na vida do campo e creio que nenhuma imputação se consubstanciou 
contra sua modéstia. Uma coisa é certa: seu sexo nunca foi sabido até 
que seu pai requereu a seu oficial comandante que a procurasse. Não 
há nada de muito peculiar em suas maneiras à mesa, exceto que ela 
come farinha com ovos ao almoço e peixe ao jantar, em vez de pão, e 
fuma charuto após cada refeição, mas é muito sóbria.

GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país 
durante parte dos anos de 1821, 1822, 1823) Trad. Américo Jacobina Lacombe. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956, pp. 329, 331. Link - 
https://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/444

https://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/444


O que chamou sua atenção na 
descrição que Maria Graham fez 
de Maria Quitéria?
Com base nessa descrição, você 
consegue elaborar um desenho?

Pode utilizar o espaço ao lado ou o seu caderno.

Qual traje da vestimenta de 
Quitéria causa estranhamento a 
Maria Graham? Por qual motivo?

Destaque e comente as palavras 
do trecho de Graham  que se 
referem aos traços femininos de 
Maria Quitéria. 

Comente também o trecho em que 
Graham reconhece em Quitéria 
traços indígenas.

Agora é com você 15



Gravura no livro



Ao abrir a primeira edição do diário
de Maria Graham, vemos o seguinte: 

Observe melhor 17

Frontispício 
(gravura)

Folha de
rosto



Folha de rosto da edição inglesa 
do diário de Maria Graham no Brasil

Journal 
of a 

voyage to Brazil 
and 

residence there
during part of the years 1821, 1822, 1823 

By Maria Graham

Once more upon the waters,  yet once more, 
And the waves bound beneath me as a steed

That knows his rider

London: 
Printed for Longman, Hurs, Rees, Orme, Brown, and Green 

Paternoster-row;
And J. Murray, Albemarle-street.

1824.

Acervo da Biblioteca Nacional do Brasil. Link: 
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=89628

Título 
do livro

Nome 
da autora

Epígrafe
(verso de

Byron)Vinheta
Temática

Local da 
Impressão

Nome dos 
Editores

Ano da
Impressão

Observe melhor 18

Subtítulo 
do livro

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=89628


Compare o diário de Graham com um
livro da atualidade e responda.

Título 
do livro

Nome 
da autora

Epígrafe
(verso de

Byron)

Local da 
Impressão

Nome dos 
Editores

Ano da
Impressão

19Agora é com você

Os livros atuais possuem imagens nas 
partes iniciais? Se sim, onde? Como se 
relacionam com os conteúdos?

Quais as diferenças entre os elementos 
da folha de rosto em 1824 e no 
presente? Para você, o que isso indica 
sobre mudanças na edição dos livros?

Preste atenção nos títulos. Como o 
destaque dado a alguns elementos 
(tamanho, tipo de letra, cor) permite 
ressaltar informações.

Você pode utilizar livros que tem em casa, ou 
aqueles disponíveis na biblioteca ou na internet. 
Responda no seu caderno.

Vinheta
Temática

Subtítulo 
do livro



Relato de Maria 
Graham sobre como 
Quitéria recebeu a 
notícia da Guerra

20De olho no texto

(…) D. Maria contou-me diversas particularidades relativas a suas 
próprias aventuras. Parece que, logo no começo da guerra do Recôncavo, 
percorreram o país em todas as direções emissários do governo para 
inscrever voluntários ; que um desses chegou um dia à casa de seu pai, na 
hora do jantar: que seu pai o havia convidado a entrar e que depois da 
refeição éle começou a falar sabre o objetivo de sua visita. Começou éle 
a descrever a grandeza e as riquezas do Brasil e a felicidade que poderia 
alcançar com a Independência. Atacou a longa e opressiva tirania de 
Portugal e a humilhação cm submeter-se a ser governado por um país tão 
pobre e degradado. Ele falou longa e eloquentemente dos serviços que 
Dom Pedro prestara ao Brasil, de suas virtudes e nas da imperatriz, de 
modo que, afinal, disse a moça: "Senti o coração ardendo em meu peito". 
Seu pai, contudo, não partilhava em nada seu entusiasmo. Era velho, e 
disse que nem poderia juntar-se ao exército, nem tinha um filho para ali 
enviar; e quanto a dar um escravo para as tropas, que interesse tinha um 
escravo em bater-se pela independência do Brasil? Ele esperaria com 
paciência o resultado da guerra e seria um pacífico súdito do vencedor. 

GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos 
anos de 1821, 1822, 1823 Trad. Américo Jacobina Lacombe. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1956, pp. 330-331.



Relato de Maria 
Graham sobre Maria 
Quitéria na Guerra

21De olho no texto

Dona Maria escapuliu então de casa para a casa de sua irmã, que era 
casada e morava a pequena distância. Recapitulou o grosso do discurso 
do visitante e disse que desejaria ser homem para poder juntar-se aos 
patriotas. "Pelo contrário", disse a irmã, "se não tivesse marido e filhos, 
por metade do que você diz, eu me juntaria às tropas do Imperador". Isto 
foi bastante. Maria obteve algumas roupas pertencentes ao marido da 
irmã, e como seu pai estava para ir a Cachoeira a fim de negociar algum 
algodão, resolveu aproveitar a ocasião e partir atrás dele, bastante perto 
para ter proteção em caso de acidente na estrada, bastante longe para 
escapar de ser presa. Afinal, à vista de Cachoeira, parou; e saindo da 
estrada, vestiu-se à moda masculina e entrou na cidade. Isto foi sexta-
feira. No domingo ela arranjou as coisas tão bem que já havia entrado no 
Regimento de Artilharia e montado guarda. Ela era muito fraca, porém, 
para esse serviço e transferiu-se para a infantaria, onde está agora. Foi 
enviada para aqui, creio eu, com despachos, e para ser apresentada ao 
Imperador que lhe deu o posto de alferes e a ordem do Cruzeiro, cuja 
condecoração ele próprio impôs em sua túnica.

GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte 
dos anos de 1821, 1822, 1823 Trad. Américo Jacobina Lacombe. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1956, pp. 330-331.



O que chamou sua atenção na 
descrição que Maria Graham fez de 
Maria Quitéria na Guerra do Recôncavo?
Com base nessas descrições, você 
consegue elaborar um desenho? 
Para isso retorne aos dois textos anteriores e 
selecione uma cena para desenhar. Se preferir, 
você pode fazer uma história em quadrinhos 
representando várias cenas.
Utilize o espaço ao lado ou o seu caderno.

Identifique e comente os trechos onde 
Maria Graham aborda o sentimento de 
patriotismo na Bahia em 1822. 
● Como foi fomentado e como afetou e guiou 

as ações de Quitéria e de sua irmã? 
● Contraste esse posicionamento com o do 

pai, e das razões que ele apresenta.
● Compare também com o sentimento 

patriótico na atualidade. Onde e por quem 
é fomentado? Quais ações são tomadas 
em nome dele?
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Páginas do diário entre as quais 
aparece a gravura de Maria Quitéria

Entrada
do 

Diário

Parte 
inicial do
texto - 

apresenta
Maria 

Quitéria

N. da
Página

Cabeçalho

Observe melhor 23



Continuação do
texto sobre

Maria Quitéria - 
participação 
na Guerra do
Recôncavo

Gravura sobre
Maria Quitéria

Páginas do diário entre as quais 
aparece a gravura de Maria Quitéria

Observe melhor 24



A imagem retrata Maria Quitéria como 
você imaginou?
O que mudou entre os desenhos que você 
já fez e a gravura? 
Há elementos da imagem que não estão 
no texto de Maria Graham, já lido antes?

Agora é com você 25



Gravuras do livro



Que tal descrever e agrupar as 
gravuras do livro por temas? 

Agora é com você 27



Gravuras do livro de Maria Graham - 1 28

M. Grarham. 
Árvore do Dragão 
em Tenerife.

M. Graham. 
Árvore em um 
jardim na Bahia

Sobre a imagem

M. Graham. 
Laranjeiras

M. Graham. Vista da 
casa de campo do 
Conde de Hogendorp

M. Graham. 
Vista do 
Corcovado

M. Graham. 
Cemitério dos 
ingleses



Gravuras do livro de Maria Graham - 2 29

A. Earle. Dona
Maria de Jesus

Sobre a imagem

A. Earle. Portão e 
Mercado Escravos 
em Pernambuco

A. Earle. Mercado 
Escravos no Rio 
de Janeiro

M. Graham. 
[Vista do] Rio da 
Colina da Glória

M. Graham. 
São Cristóvão



As imagens do livro de Maria Graham

30De olho no texto

O livro conta com onze imagens, gravadas por 
Edward Finden a partir de desenhos produzidos por 
Maria Graham em suas passagens pelo Brasil, ou a 
partir de desenhos de outras pessoas. Dentre as 
onze pranchas em litogravura do livro, duas são de 
mercados de escravos, um do Rio de Janeiro e 
outro de Pernambuco, oito são de paisagens, sendo 
uma delas de Tenerife e as outras de Pernambuco, 
Bahia e Rio de Janeiro, e a última imagem é o 
famoso retrato de Maria Quitéria em uniforme 
militar – é também a única imagem que não foi 
produzida por Graham – mostrando assim a 
importância que a autora deu à heroína de guerra. 
Ela sempre andava com um caderno de desenho e 
sempre que podia parava para se dedicar ao traçado 
das paisagens e cenas que via. As imagens, assim 
como o texto, foram refeitas para a publicação, até 
porque precisavam ser preparadas para impressão. 

PORTO, Maíra. Para inglês ver: uma análise de Journal of a 
voyage to Brasil, de Maria Graham. Dissertação (História), 
Brasília, Unb, 2017, p. 68. Link- 
https://repositorio.unb.br/handle/10482/12162 

Barateamento do custo de produzir 
imagens no início do século XIX

As mudanças que dizem respeito à forma 
física do livro também se aplicam ao de 
Graham, pois neste período o custo da 
produção de imagens caiu. Até então produzir 
imagens em larga escala era muito oneroso 
tanto para os editores quanto para o 
consumidor final, portanto as imagens eram 
muitas vezes reutilizadas. Porém no decorrer 
do século XVIII novas tecnologias foram 
desenvolvidas que permitiram o barateamento 
da produção de imagens. (…) E foi graças a 
isso que o diário de Graham pode contar com 
11 imagens.

PORTO, Maíra. Para inglês ver: uma análise de 
Journal of a voyage to Brasil, de Maria Graham. 
Dissertação (História), Brasília, Unb, 2017, p. 18. 
Link: https://repositorio.unb.br/handle/10482/12162  

https://repositorio.unb.br/handle/10482/12162
https://repositorio.unb.br/handle/10482/12162


Se você fosse um  inglês da época, que ideia
sobre o Brasil teria depois de ver essas 
imagens? Converse com seus colegas.
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Comentários sobre as 
perspectivas de 
Graham no Diário

32De olho no texto

(…) a narrativa [do Diário] tem estas duas correntes entrelaçadas: o toque pessoal, 
quase poético, de uma narradora tipicamente romântica, e o viés político e histórico. 
Este viés será percebido na preocupação da escritora em dar sentido histórico ao que 
está narrando (a introdução histórica do diário tem dezenas de páginas), e também no 
forte engajamento político de uma mulher que defende a independência brasileira 
usando as mais diferentes estratégias. (…) Ainda na veia socialmente engajada de 
Maria Graham, temos uma outra causa apaixonadamente defendida pela autora: o fim 
da escravidão, que no Brasil, estava totalmente infiltrada na sociedade. (…) A terra 
natal da escritora estava empenhadíssima em acabar com a escravidão em todos os 
recantos do mundo (...)

Maria Graham vai apresentar ao leitor, lado a lado com este Portugal que não tem 
competência suficiente para gerir sua colônia, um Brasil que, se for bem administrado, 
possui grande potencial para concretizar um futuro glorioso. Teremos então duas ideias 
que atravessam frequentemente as diversas esferas da narrativa (principalmente a esfera 
política): a crítica aos portugueses, em uma gradação que começa na primeira parte do 
diário (referente a fins de 1821 e princípios de 1822), mostrando a situação política 
indefinida do Brasil causando tensão e problemas, até a segunda parte do diário 
(referente ao ano de 1823), quando o apoio à independência brasileira e as críticas aos 
portugueses aparecerão mais abertamente; e o apoio ao poder centralizador de Dom 
Pedro que, sob sua égide, manteria a organização e a unidade nacional do Brasil. Esta 
unidade era exatamente o que interessava à Inglaterra, apesar de a autora não 
mencionar estes interesses em nenhum momento.

SILVA, Isadora. O viés político e histórico de Maria Graham em Diário de Uma Viagem ao Brasil. 
Dissertação (Teoria e História Literária), Unicamp, Campinas, 1999, p. 41 e 116. Link: 
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/269939/1/Silva_IsadoraEckardtda_M.pdf.

http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/269939/1/Silva_IsadoraEckardtda_M.pdf


Outras imagens que Augustus Earle
produziu durante sua viagem ao Brasil

33

Vista da baía do Rio de 
Janeiro. Barco de Lord 
Cochrane e sua tripulação. 
Aquarela, 1822, 17,5x26cm

Rita, uma bela negra 
célebre no Rio de Janeiro. 
Aquarela, 1822, 28,8x20cm

Sobre a imagem

Vista próxima ao Rio 
de Janeiro. Aquarela, 
1822, 17,8x26cm

Capoeiras brasileiros. 
Aquarela, 1822, 
16,5x25,1cm

D. Pedro na coroação 
no Rio de Janeiro. 
Aquarela, 1822, 
15,5x11,2cm

Brincadeiras durante o 
carnaval do Rio de Janeiro. 
Aquarela, 1822, 21,6x34cm

Coleção Rex Nan Nivell. Disponível na Biblioteca Nacional da Austrália. Busca Augustus Earle.  Link: https://trove.nla.gov.au/



Por que essas três gravuras foram 
encomendadas a Augustus Earle?
O que expressam da posição de 
Graham sobre a política e a sociedade 
brasileira do período?

Agora é com você 34

Retome a descrição que Maria Graham fez de Maria Quitéria 
em seu diário e o texto de Isadora Silva neste capítulo.

Uma busca por outras imagens produzidas por Earle no 
Brasil pode ajudá-lo a responder. Veja em:
https://trove.nla.gov.au/picture/result?q=augustus+earle&l-pl
ace=International%2FOther

https://trove.nla.gov.au/picture/result?q=augustus+earle&l-place=International%2FOther
https://trove.nla.gov.au/picture/result?q=augustus+earle&l-place=International%2FOther


Parte II
Imagens no 
retrato



Matrizes do retrato 36

Quase nunca um retrato é apenas um retrato. Quando se tira uma fotografia de alguém ou uma selfie com o 
celular, os filtros aplicados, a maquiagem utilizada, as poses e gestos, a roupa e até mesmo o lugar compõem 
ideias e valores que se quer transmitir com a foto. Com os equipamentos digitais, uma foto indesejada pode ser 
rapidamente apagada ou esquecida nos porões dos cartões de memória. Então, quando olhamos um retrato 
publicado em redes sociais ou em revistas, é preciso perguntar sobre quais os objetivos de quem tirou, que 
imagem de si ou do retratado quer passar para nós, e aquilo que pode estar na imagem além de suas intenções.

Cuidado semelhante devemos ter com os retratos do passado. Na Europa depois do século XV, a emergência do 
naturalismo na representação do corpo humano ampliou a pintura com objetivo retratar a fisionomia de 
alguém. Era um privilégio de quem tinha dinheiro para pagar um artista para representar a si ou outra pessoa. A 
introdução da tela no século XVI ampliou e facilitou o transporte das imagens, permitindo mais reis, nobres, 
altos religiosos e a alta burguesia a terem retratos de corpo inteiro. No século XVII e XVIII o retrato se 
difundiu e incorporou temas como cenas domésticas, casamentos e atividades ligadas à burguesia citadina. 

Em todos esses casos, elementos visuais indicavam para o espectador qualidades a serem observadas nas 
pessoas retratadas, valorizadas no seu caráter, remetendo a suas ações, história e/ou posição social. 
Funcionavam menos como representação factual da realidade mas sobretudo como símbolos. Por exemplo, a 
coroa dos reis, as armaduras e armas dos aristocratas também indicavam poder, bravura e coragem. Ou então se 
usava elementos visuais mais sutis, como a ênfase no tronco e nos genitais para indicar pessoas da nobreza de 
sangue, ou ênfase nas mãos e cabeça para simbolizar e valorizar as atividades profissionais burguesas.

Augustus Earle nasceu em uma família de pintores. Seu pai e seu tio seguiam padrões do classissismo 
praticado na Inglaterra do século XVIII, com raízes diretas na Europa dos séculos anteriores. Earle não teve 
contato com eles, mas também aprendeu o gênero retrato na Academia Real e elaborou pinturas históricas. Tais 
convenções aparecem no retrato de Maria Quitéria. Ao observarmos outros retratos europeus, notaremos uma 
semelhança no jeito como são feitos, incluindo cuidado com o fundo, onde se representavam batalhas e 
paisagens. Portanto, a forma de retratar pessoas tem uma História, que remete aos gestos, aos elementos e às 
finalidades de representação.

O retrato de Maria Quitéria também traz e as finalidades imediatas para as quais foi produzido. Atendia aos 
objetivos de Maria Graham de valorizar a força e coragem das mulheres nas lutas de independência, já 
simbolizadas em alegorias guerreiras depois da Revolução Francesa. Será importante contrastar essa gravura 
do livro com outras imagens, inclusive produzidas pelo próprio Earle, para entendemos o papel das 
convenções, das técnicas, das feições europeias e dos atributos guerreiros nas representações de Quitéria.



Matrizes Visuais



O que estas gravuras têm em comum...?Agora é com você 38

Imagens da coleção - Prints, Drawings and Watercolors from the Anne S.K. Brown Military Collection. Brown Digital 
Repository. Brown University Library
Link: https://repository.library.brown.edu/studio/collections/id_619/ 

https://repository.library.brown.edu/studio/collections/id_619/


… com esta pintura...?Agora é com você 39

Imagem da Coleção Real de Felipe V, do Museu do 
Prado, Madri
Link:
 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-art
e/luis-xiv/eb9b8bf3-4e26-4539-aff5-e368222c3f98

Deveríamos olhar as estátuas 
principescas ou os ‘retratos oficiais’ 
não como imagens ilusionistas de 
um indivíduo, com o aspecto que 
teriam nesse momento, senão como 
mero teatro, como a representação 
pública da personalidade idealizada. 
Os governantes aparecem 
representados em regra geral não 
com suas roupas do dia a dia, e sim 
com o traje dos antigos romanos, ou 
com armadura, ou com o manto da 
coroação, com a finalidade de 
mostrar uma aparência mais digna.

BURKE, Peter. Visto y no visto. El uso de 
la imagen como documento historico. 
Barcelona: Critica, 2005, p. 87. (tradução 
nossa)

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/luis-xiv/eb9b8bf3-4e26-4539-aff5-e368222c3f98
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/luis-xiv/eb9b8bf3-4e26-4539-aff5-e368222c3f98


…e com estas outras gravuras?Agora é com você 40

Imagens da exposição Women in War, da coleção Anne S.K. Brown Military Art, Brown University
Link: https://library.brown.edu/cds/askb/women/slideshow.html

https://library.brown.edu/cds/askb/women/slideshow.html


Três gravuras e uma pintura retratando 
homens em situação de guerra

41Sobre a imagem

Figura em uniforme militar, 
1550. Pode-se ver batalha 
e cidade ao fundo.

August Wilhelm, C.G. Liebe, 1743. 
Retrato em uniforme militar, 
capacete e roupa de corte. Ao 
fundo direita, cena de um cerco.

Oficial britânico em pequeno 
uniforme, Denis Dighton, 1805. 
Oficial com perna de madeira 
segurando sabre no chão.

Hyacinthe Rigaud, Luís XIV, 1701. 
Óleo sobre tela. Retrato do rei 
francês em uniforme de cavalaria 
militar, segurando bastão sobre 
elmo. Ao fundo à esquerda vê-se 
um homem sobre um cavalo, em 
cena de batalha.



Gravuras representando mulheres 
em situação de guerra

42

Geertruid ter Brugge, P.S., c. 1710
Mulher holandesa em uniforme semi- 
militar, e soldados fugindo ao fundo

Miss Nancy Walpole, Henry 
Bunbury, c. 1790. Mulher em 
uniforme militar britânico, com 
cabanas e acampamento ao fundo

Hannah Snell a mulher soldado, B. 
Cole, c. 1750. Mulher com vestido 
militar e batalhas navais ao fundo

Sobre a imagem



Comentário de Joanna Woodal 
sobre o retrato no século XVIII 

43De olho no texto

O século XVIII foi em alguns aspectos o apogeu do retrato na 
Inglaterra e na França. Um imenso número e variedade de 
imagens foram produzidas, variando de refinadas “peças de 
conversação domésticas” a imagens de profissionais aludindo 
ao desenvolvimento intelectual progressivo, ou evocações 
enormemente grandes e esplêndidas de monarcas e grandes 
senhores. As referências visuais a protótipos clássicos, como 
Apolo Belvedere, tornaram-se popular como parte de um apelo 
mais geral à autoridade antiga. Grandes retratos com uma 
narrativa histórica heroica implícita foram acompanhadas por 
ficções naturalizadas no modo pastoral ou mitológico. Elas se 
tornaram, respectivamente, cada vez mais marcadas com os 
gêneros masculino e feminino. (…)

A vasta cultura impressa permitiu que imagens honoríficas 
fossem amplamente disseminadas. Cronicas de eventos foram 
estruturados por meio de retratos impressos (…) Os princípios 
genealógicos e exemplares das coleções de retratos tradicionais 
foram combinados com autoridade textual para apoiar uma 
poderosa histórias dos “grandes homens”. Por outro lado, a 
economia do retrato impresso também englobava um gênero 
vigoroso, escatológico e tópico de caricatura pessoal.

WOODALL, Joanna. Introduction: facing the subject. In: idem (ed.) 
Portraiture: Facing the subject. New York and Manchester: Manchester 
U.P, 1997 , p. 4 (tradução nossa)



Comentário sobre as influências na pintura 
de retrato de Augustus Earle

44De olho no texto

Foi por meio do contato com artistas ligados ao meio 
acadêmico que Earle desenvolveu suas habilidades 
para representar a figura humana. Ainda bastante 
jovem, dominou o gênero do retrato e trabalhou com 
o grande gênero, ou seja, a pintura histórica. 

O meio acadêmico frequentado por Earle fazia parte 
da tradição de retratos inglesa iniciada pelo pintor 
flamengo Van Dyck no século XVII, responsável 
pelo estabelecimento do padrão de retratos da alta 
sociedade que todos os pintores seguidores da moda 
seguiriam futuramente. Esta tradição atingiu seu 
zênite com os retratos de Sir Joshua Reynolds e 
Thomas Gainsborough no século XVIII. Os dois, 
que foram grandes rivais, contribuíram para divulgar 
o estilo de retrato mais descontraído em comparação 
aos retratos neoclássicos. Desta tradição, fizeram 
parte James e Ralph Earl e o próprio Augustus Earle.

É importante lembrar que estes pintores deram maior 
atenção à paisagem de seus retratos, fato que 
também reflete o desenvolvimento da tradição de 
pintura de paisagem na Inglaterra.

GONZAGA, Guilherme. Augustus Earle (1793-1838): 
Pintor viajante – uma aventura solitária pelos mares do 
sul. Dissertação (Mestrado), Departamento de Artes 
Visuais, Unb, 2012, p. 37. Imagens p. 39 e ss. Link: 
https://repositorio.unb.br/handle/10482/12162 

Capitão Robert Ormes, 
óleo, 1756, 239x147cm – 
National Gallery

Rei Carlos I da Inglaterra, 
óleo sobre tela, 1635, 
2,66x2,07m – Louvre

John Plampim, óleo, 1753(?), 
63,3x50,2cm – National Gallery

Caçador reclinado, óleo, 
1783-84, 115x151,1cm – 
Museu de Arte da Filadelfia

https://repositorio.unb.br/handle/10482/12162


Agora é com você 45

O retrato de Maria Quitéria 
segue convenções da pintura 
europeia dos séculos 
anteriores? Por que?

Para isso aponte o que, visualmente, há 
em comum entre todas as imagens que 
você viu neste capítulo e o retrato de 
Maria Quitéria.
Os textos também podem ajudá-lo a 
responder.



Entendendo o retrato



O historiador Peter Burke reflete sobre como o retrato não representa 
exatamente a  realidade do indivíduo no passado

47De olho no texto

Somos muitos os que temos a tentação de considerar o retrato uma representação 
exata, um instantâneo ou uma imagem especular de um determinado modelo, 
com o aspecto que pudera ter em um dado momento. Não se deve cair nessa 
tentação por várias razões. Em primeiro lugar, o retrato é um gênero pictórico 
que, como tantos outros, é composto de  acordo com um sistema de convenções 
que muda muito lentamente ao longo do tempo. As poses e os gestos dos modelos 
e os acessórios ou objetos representados junto a eles seguem um esquema e a 
princípio estão carregado de um significado simbólico. Nesse sentido o retrato é 
uma forma simbólica. Em segundo lugar, as convenções do gênero tem a 
finalidade de apresentar o modelo de uma forma determinada, no geral favorável 
(…) os modelos costumam colocar suas melhores roupas para posar, de modo que 
os historiadores se equivocariam se tratassem o retrato como um testemunho da 
vestimenta cotidiana. É de supor também, sobretudo nos retratos realizados antes 
de 1900, que os modelos apareceram mostrando a melhor atitude imaginável, no 
sentido de que adotavam posturas mas elegantes que o habitual ou de que 
queriam ser representados desta forma.  (…) Os acessórios representados junto 
aos modelos reforçam por regra geral essa autorrepresentação. Tais acessórios 
podem ser considerados ‘propriedades do sujeito no sentido teatral do termo.

BURKE, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento historico. Barcelona: Critica, 2005, p. 
30-31. (tradução nossa)



Dona Maria de Jesus
1824

Gravura: água-tinta em preto e branco
22,7 x 16,7 cm em papel 
27,4 x 22 cm em papel 
37,5 x 28,6 cm 

Augustus Earle (1793-1838) – desenho
Edward Francis Finden (1791-1857) – gravura

Publicada no livro:
Maria Graham
Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país 
durante parte dos anos de 1821, 1822, 1823
Ano da publicação: 1824
Página 292.

Acervo
Biblioteca Nacional do Brasil

Link 
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=
89628

Sobre a imagem 48

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=89628
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=89628


Vamos descrever a imagem ?
● Qual a primeira coisa que você vê ao 

olhar a figura? Numa primeira impressão, 
do que se trata?

● Identifique as partes que compõem a 
figura central. Preste atenção a:
▶ Vestimentas e os detalhes
▶ Objetos
▶ Postura do corpo 
▶ Expressão do rosto

● Quantas partes tem a imagem além da 
figura principal? 
Identifique e descreva cada  parte da 
frente para o fundo.

Algum dos elementos que você 
identificou e descreveu lhe é 
familiar ?

Você já viu alguma imagem 
parecida? Onde? 
Quais as semelhanças entre a 
imagem ao lado e a que você 
conhece?

Agora é com você 49



Plano intermediário
Vegetação e palmeira

Plano de fundo 1
Cenas de guerra, 
palmeiras e baía

Plano do fundo 2
Céu e nuvens

Centro da Gravura
Pessoa Retratada

Plano da frente
Chão entorno da retratada

Observe melhor 50



PenachoBarretina

Correia

Medalha Cavaleiro da 
Ordem Imperial do Cruzeiro

Cinto

Saiote

Rifle 
Baker

Calças

Botinas

Nome do desenhista

Nome do 
gravurista

Legenda Editora

Farda
Símbolo 

das armas 
do exército

Canhão
(Punhos)

Gola

Observe melhor 51

Distintivo do
Batalhão

Voluntários 
do Príncipe



Natham Gomes interpreta 
o sentido de alguns 
elementos da gravura

52De olho no texto

A saia cumpria a função de revelar a identidade de gênero de Quitéria, a 
despeito da conveniência de se combater com tal peça de roupa. O uniforme é, 
assim, um modo de regular a performance de gênero de Maria Quitéria. Isto é, 
como combatente, não bastaria que Maria Quitéria vestisse a farda do 
Batalhão dos Periquitos tal qual seus companheiros homens, era necessário 
identificá-la através desse figurino de mulher. (...)

O sentido bélico também aparece no fundo do retrato, em que ocorrem duas 
cenas alusivas às batalhas travadas no Recôncavo. Em um plano 
intermediário, veem-se três figuras fardadas como a baiana (à exceção da saia, 
evidentemente) surgirem em meio à fumaceira dos disparos – todos 
empunham armas. Mais ao fundo, à beira da praia, duas outras figuras 
emparedam três pequenas silhuetas humanas, no que parece ser um 
fuzilamento. 

A paisagem é construída a fim de montar um quadro tropical genérico, típico 
na arte de viajantes. A vegetação é formada, sobretudo, por palmeiras que 
ocupam distintos planos no retrato, de modo a acompanhar a sinuosidade da 
faixa de praia que se estende por trás da figura em primeiro plano. O fundo 
tipicamente tropical ajuda o observador europeu (o livro foi publicado na 
Inglaterra) a situar geograficamente Maria Quitéria no “Novo Mundo”.

GOMES, Nathan « A la guerra Americanas: Questões de gênero e etnicidade nos retratos 
de Maria Quitéria de Jesus », RITA, n°12 : septembre 2019. Link: 
http://revue-rita.com/notes-de-recherche-12/a-la-guerra-americanas-questoes-de-gener
o-e-etnicidade-nos-retratos-de-maria-quiteria-de-jesus-nathan-gomes.html

http://revue-rita.com/notes-de-recherche-12/a-la-guerra-americanas-questoes-de-genero-e-etnicidade-nos-retratos-de-maria-quiteria-de-jesus-nathan-gomes.html
http://revue-rita.com/notes-de-recherche-12/a-la-guerra-americanas-questoes-de-genero-e-etnicidade-nos-retratos-de-maria-quiteria-de-jesus-nathan-gomes.html


Comentário sobre 
a influência inglesa 
no exército português 
e brasileiro
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[as] modernizações do Exército português ficaram 
demonstradas nos seus textos e uniformes de infantaria e 
cavalaria, tudo trazido ao Brasil, nos diversos enfrentamentos 
com o exército espanhol. (...) No exército, mais tarde foi 
criado o grande texto do General Zagallo e o outro sob os 
cuidados do general britânico Beresford, durante as guerras 
napoleônicas, ambos, trabalhos que formavam as táticas 
portuguesas. Essas, portanto, eram as táticas adotadas pelo 
nosso Exército da Independência. Enfim, isso tudo gerou 
uma grande influência no uniforme de caçadores e uso do 
fuzil Baker, pois tínhamos novos batalhões de caçadores 
influenciados pelo exército britânico. Na Bahia, nas mãos 
dos integrantes de nosso patriótico 3º Batalhão de Infantaria 
(caçadores), os Periquitos, comandados pelo major José 
Antônio da Silva Castro, tivemos uma companhia de 
mulheres atiradoras, comandadas pela celebrada, até os dias 
de hoje, a tenente [sic] Maria Quitéria de Jesus.

MALVASIO, Ney Paes Loureiro. Maria Quitéria nas palavras de Maria Graham: 
uniforme e armamento utilizados pelo “Patrono” do QCO\Quadro Complementar 
de Oficiais do Exército Brasileiro, tal qual descritos no Journal of a Voyage to 
Brazil-1822-1823-1824. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 
Salvador, v. 108, p. 1-300, jan./dez. 2013, pp. 112.
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A imagem representa um elemento que 
não fez parte das batalhas quando elas 
ocorreram. 
Você consegue descobrir qual elemento 
está fora do lugar e por quê? 

Use o texto abaixo e os seus conhecimentos.

Algum outro elemento você considera 
inverossímil para uma cena de batalha? 
Por que?

29 de agosto de 1823 - (…) Foi enviada para 
aqui [Rio de Janeiro], creio eu, com despachos, 
e para ser apresentada ao Imperador que lhe deu 
o posto de alferes e a ordem do Cruzeiro, cuja 
condecoração ele próprio impôs em sua túnica.

GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de 
uma estada nesse país durante parte dos anos de 
1821, 1822, 1823) Trad. Américo Jacobina Lacombe. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956, p. 331.



Mary Pratt comenta sobre os 
ideais femininos de duas 
mulheres europeias que 
estiveram na America Latina 
no início do século XIX

55De olho no texto

[Flora Tristan, uma viajante francesa de ascendência peruana 
que publicou um relato de viagem em 1838,] está igualmente 
intrigada por outro fenômeno feminino no campo de batalha, as 
rabonas, mulheres indígenas que em grande número seguiam os 
exércitos, sustentando as tropas (principalmente indígenas) e, 
quando podiam, engajando-se no combate. Para Tristan, a 
coragem, vigor e autoconfiança das rabonas claramente 
demonstram  “a superioridade das mulheres nas sociedades 
primitivas”. (...) A admiração de Tristan pelas rabonas 
exemplifica a perspectiva feminocêntrica presente nela e em 
Graham, e a sua dívida de ambas para com as imagens do poder 
feminino produzidas pela Revolução Francesa e pelo feminismo 
original. As duas escritoras apontam repetidamente para 
exemplos de feminina e heroísmo femininos. Graham apresenta 
figuras como uma rancheira famosa por ser “a melhor domadora 
destas bandas”, uma recruta de infantaria [Maria Quitéria] que 
ela encontra no Brasil (...), a esposa de um antigo político, 
encarceirada e exilada por se recusar a ler cartas codificadas de 
seu marido e uma mulher que caminhou 500 milhas até Santiago 
para encontrar seu esposo numa prisão militar.

PRATT, Mary Louise. Os olhos do Império: relatos de viagem e transculturação. 
Tradução de Jézio Hernani Bonfim Gutierre. Bauru-SP: Edusc, 1999, p. 285-6



Outro trecho no 
qual Maria Graham 
menciona Maria 
Quitéria na Guerra
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Outra expedição, igualmente infeliz, foi enviada a 
Cachoeira. Um navio armado chegou até em frente à 
praça pública, exatamente quando estava repleta de 
povo que aclamava o Imperador. Os canhões 
começaram a atirar sôbre a multidão, mas a maré 
estava baixa e os tiros, em vez de atingir o povo, só 
abalavam os cais, e fizeram pouco dano. Os soldados 
brasileiros então concentraram-se no 
desembarcadouro e daí começaram um fogo tão vivo 
contra o inimigo que o comandante do navio se 
retirou apressadamente sem matar um homem, 
apesar de perder muitos. Nesta ação distinguiu-se 
Dona Maria de Jesus, pois o espírito patriótico não 
se havia confinado aos homens.

GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país 
durante parte dos anos de 1821, 1822, 1823. Trad. Américo Jacobina 
Lacombe. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956, pp. 239-240.
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As poses, os objetos e adereços são 
simbólicos, ou seja, remetem a 
eventos, pessoas, qualidades externas 
à imagem? Por que?

Podemos considerar o retrato de Maria 
Quitéria um retrato fiel? Ou a 
expressão, gestos e objetos indicam 
uma idealização? Justifique a partir de 
elementos da imagem.

Por que Maria Graham ressalta a 
presença feminina na Guerra?
Para isso, relacione a imagem com a 
seguinte frase do Diário de Graham: “o 
espírito patriótico não se havia confinado 
aos homens”. 



Outros retratos



Dona Maria de Jesus
1830

Gravura. Água-tinta colorida à mão 
25,0 x 19,2 cm

Augustus Earle (1793-1838) - desenho
Edward Francis Finden (1791-1857) – gravura e cores

Acervo
Prints, Drawings and Watercolors from the Anne S.K. Brown Military 
Collection. 
Brown Digital Repository. Brown University Library. 

Link
https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:231363/

Sobre a imagem 59

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:231363/


Notou alguma diferença nessa nova 
versão da gravura?
O que chama sua atenção?

A inserção de cores... 
● tornou perceptível algum elemento 

que você não havia notado?
● ressaltou algum elemento que você 

tinha dado menor importância?
● fez com que você visse algum 

elemento de maneira nova?

As cores do uniforme de Maria 
Quitéria nessa imagem 

● correspondem àquelas usadas pelo 
“Batalhão dos Periquitos”? Por quê? 

● O que isso indica sobre o processo 
de inserção de cores por Edward 
Finden?

(releia a nota biográfica sobre Maria Quitéria e os 
textos anteriores para descobrir)

Agora é com você 60



Você já viu as imagens abaixo? Se sim, em 
que ocasião?
Descreva as imagens. 
Em que elas se parecem e no que diferem das 
outras que você já viu?

Agora é com você 61



A female soldier of South America 
(Uma mulher soldado da América do Sul)
1824?

Aquarela
17,1 x 14,3 cm

Augustus Earle (1793-1838)

Acervo
Coleção Rex Nan Kivell
Biblioteca Nacional da Austrália

Link 
https://nla.gov.au/nla.obj-134519205/

Sobre a imagem 62

https://nla.gov.au/nla.obj-134519205/


A Brazilian Amazon
(Uma amazona brasileira)
1823-1824

Aquarela e grafite sobre papel
19,0 x 15,5 cm

Atribuído a Henry Chamberlain (1796-1844)

Acervo
Fundação Estudar. Doação da Fundação Estudar, 2007
Coleção Brasiliana
Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Links
Pinacoteca - https://pinacoteca.org.br/acervo/obras/
Brasiliana Iconográfica -
https://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/19960/a-brazillia
n-amazon

Sobre a imagem 63

https://pinacoteca.org.br/acervo/obras/
https://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/19960/a-brazillian-amazon
https://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/19960/a-brazillian-amazon


O texto de frente diz: 
“A Brazilian Amazon to whom the Emperor gave an Ensign 
commission for having been 
twice wounded in engagements against the Portugueze, she rode 
& walked about in this dress at Rio de Janeiro”

“Uma amazona brasileira para quem o Imperador deu um 
posto de Alferes por ter sido 
duas vezes ferida nas batalhas contra os portugueses, ela 
cavalgou e perambulou com este traje pelo Rio de Janeiro”

No verso está escrito:
“(…) Mrs Graham has taken great notice of her and is 
determined to make her cut a figure in her book but she is a 
vulgar, common, Creature 
is come here to try to get a pension from the Emperor having 
been wounded in the engagements in the Reconcavo against the 
Portugueze the Emperor has given her an Ensign comission and 
she walked and rided about in this dress.”

“ (…) Sra Graham mostrou grande interesse nela e está 
determinada a torná-la uma figura no seu livro, mas ela é 
uma criatura do povo, comum
Veio aqui para tentar conseguir uma pensão do Imperador 
tendo sido ferida nos combates no Recôncavo contra os 
Portugueses o Imperador deu-lhe um posto de Alferes e ela 
anda e cavalga por aí neste traje.”

Sobre a imagem 64A leitura do texto muda sua percepção da 
imagem? 
O que o texto acrescenta ao que você já 
tinha visto sobre Maria Quitéria? 



Parte III
Cem anos
depois...



Retrato para um novo tempo 66

O retrato de Maria Quitéria que mais circula nos livros e na internet foi elaborado para o acervo do Museu do Ipiranga. Foi 
financiado pelo governo do Estado de São Paulo para a comemoração do centenário da Independência do Brasil em 1922. 
Localizado às margens do riacho do Ipiranga, o próprio museu começou a ser construído ainda no Império, como monumento 
comemorativo ao 7 de setembro. Inaugurado no início da República, funcionou como um museu de ciências até 1917, quando 
foi transformado em museu de história na gestão de Afonso Taunay.

Durante a Primeira República, a elite do Partido Republicano Paulista (PRP) concentrava as riquezas que vinham do principal 
produto de exportação do país, o café. Articulou-se com outras oligarquias regionais e dominou boa parte da política federal 
entre 1892 e 1930. Elegeu vários presidentes em eleições restritas, já que mulheres e analfabetos não votavam, e o voto aberto 
facilitava o cabresto e as fraudes. A concentração da riqueza do café e das indústrias tornou a capital São Paulo o destino de 
brasileiros e imigrantes em busca de sobrevivência, o que, em poucos anos, transformou a cidade na segunda metrópole 
brasileira. Além dos conflitos internos, nos anos 1910 essa elite se viu desafiada. As pressões por abertura vinham dos grupos 
liberais e antiliberais críticos ao governo paulista, das oligarquias que derrotaram o PRP em 1910 e elegeram Hermes da 
Fonseca, dos imigrantes enriquecidos com capital industrial e fundiário. Além delas, a pobreza e desigualdade social 
permitiram associações operárias canalizar as insatisfações operárias, que explodiram na greve geral em 1917.

Além da política, a cultura foi uma das arenas de atuação da elite do PRP nos anos 1910 e 1920. Deram destaque à 
História com o objetivo de criar consenso e legitimação junto ao restante da população, apostando na definição de uma 
identidade nacional. Nesse momento, por influência de amigos e da família da esposa, fazendeiros de café, Afonso 
Taunay foi nomeado diretor do Museu do Ipiranga. Para comemoração do centenário de 1922, encomendou pinturas e 
esculturas a artistas, destinadas a celebrar a história paulista e os heróis da pátria como bandeirantes, inconfidentes e 
pessoas ligadas à Independência. O projeto que mais agradou os patrocinadores conduzia a narrativa para o episódio do 
grito do Ipiranga, atrelando a história do Brasil à de São Paulo. A Independência foi apresentada como consenso 
pacífico das elites brasileiras com Pedro I, ressaltando-se o papel de São Paulo para a libertação e formação da Nação. 
O objetivo era destacar e enaltecer esse estado, em um momento que vários intelectuais e políticos paulistas o viam 
como uma locomotiva que liderava todo o país para um futuro rico, glorioso e civilizado. 

Foi como parte desse programa que o pintor italiano Domenico Failutti recebeu a encomenda de transpor o retrato de 
Quitéria desenhado por Augustus Earle para um quadro a ser colocado no Salão de Honra, o lugar mais nobre do 
museu. O resultado foi uma pintura com diferenças importantes. As referências à Guerra do Recôncavo sumiram, 
substituídas por uma paisagem calma, tingida com cores da bandeira da República, apaziguando a ação e heroísmo da 
guerreira. Uma das poucas mulheres de toda a exposição, Quitéria aparecia mais feminina, com pele mais escura, 
guerreira, baiana, do povo. Foi representada fora do papel tradicional de cuidadora ou mãe, encarnado pela Imperatriz 
Leopoldina que estava logo à sua frente. Por vários motivos, Quitéria era exceção no panteão do Museu Paulista.



Salão de Honra



À  testa  da  instituição  desde  1917,  Taunay  tinha  a  incumbência  de  preparar  
o  interior do Museu [do Ipiranga] visando os festejos do Centenário da 
Independência – cuja reabertura era o grande destaque na agenda da efeméride – e 
transformá-lo em um museu de história, dedicado a ressaltar a importância política 
de São Paulo nas comemorações do Centenário de 1922. Tal evento deveria 
consagrar para todo o país o crescimento vertiginoso desse estado, que procurava 
afirmar a força econômica e política advinda da expansão da economia 
cafeicultora, em termos também simbólicos. Para esse momento de glória, Taunay 
esboçou um projeto decorativo ambicioso a ser inaugurado por ocasião das 
celebrações da Independência.  Para  tanto,  age  como  um  verdadeiro  mecenas,  
encomendando  pinturas históricas, retratos, esculturas, etc para os mais 
importantes artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas também estrangeiros, 
sobretudo de origem italiana.

Tais  obras  eram  destinadas  aos  mais  diversos  espaços  do  Museu,  e  que  
buscavam “materializar” visualmente, fatos e vultos do passado, tidos por 
decisivos na construção da história pátria. No projeto de Taunay é evidente o 
destaque conferido aos personagens do sexo masculino, cuja centralidade advinha 
de feitos tidos como “heroicos”, ocorridos desde a colônia até a Independência, em 
1822. Celebrados em obras bidimensionais e tridimensionais, estão eles figurados 
como bandeirantes, militares, políticos, e, ainda, os mártires de ideias, 
encomendadas pela diretoria do Museu, a partir de 1919.  Em meio a esse panteão 
masculino encontram-se apenas 3 figuras femininas  retratadas (...)

SIMIONI e LIMA Jr. Heroínas em batalha: figurações femininas em museus em tempos de 
centenário: Museu Paulista e Museu Histórico Nacional, 1922. Museologia & 
Interdisciplinaridade, v. 7, n. 13, 28 maio 2018, p. 32. Link -  
https://periodicos.unb.br/index.php/museologia/article/view/17754/

Comentário sobre os 
planos de Afonso Taunay 
para o Museu do Ipiranga

68De olho no texto



Affonso d’Escragnolle Taunay (1876-1958)

Historiador e professor. Descendia de uma família de pintores e políticos do Império, e se 
casou com Sara de Sousa Queiroz, filha de fazendeiros de café de São Paulo. Engenheiro de 
formação, foi professor da Escola Politécnica de São Paulo. A partir de 1910 interessou-se 
por História e passou a publicar artigos sobre o tema. Entre 1917 e 1945 assumiu a direção 
do Museu Paulista, transformando-o de um museu de história natural em um museu 
histórico. Entre 1934 e 1937 foi professor de História da Civilização Brasileira da recém-
fundada Universidade de São Paulo. Desde 1911 associou-se ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Em 1929, foi eleito 
para a Academia Brasileira de Letras. Escreveu inúmeros livros de História e genealogia, 
especializando-se na História colonial do Brasil, especialmente a de São Paulo.

Imagem: Detalhe da Fotografia de Afonso Taunay em sala do Museu Paulista, s/d. In: OLIVEIRA, 
Cecília Helena Salles de. (org.) O Museu Paulista e a Gestão de Taunay (2017), p. 179. Link: 
http://www.mp.usp.br/sites/default/files/o_museu_paulista_e_a_gestao_afonso_taunay.pdf

Domenico Failutti (1872-1923)

Pintor italiano, formado na Escola de Design da Sociedade dos Trabalhadores de Udine e na 
Academia de Belas Artes de Veneza. Especializou-se no retrato quase fotográfico, pintando 
obras primeiramente na Itália, inclusive da família real e do Papa. A seguir trabalhou para as 
elites de cidades europeias como Viena, Budapeste, Belgrado e Cetinje (Montenegro). 
Depois viajou para os Estados Unidos, Argentina, Uruguai, onde retratou em pintura a pastel 
personalidades da alta sociedade. Ficou no Brasil entre 1917 e 1922 retratando homens e 
mulheres da elite como as filhas dos  presidentes de São Paulo Altino Arantes e Washington 
Luís. Em 1920 foi contratado por Affonso Taunay para executar pinturas históricas para o 
Museu Paulista. Em abril de 1922 retornou para a Europa.

69Notas biográficas

Foto não 
disponível

http://www.mp.usp.br/sites/default/files/o_museu_paulista_e_a_gestao_afonso_taunay.pdf


Sobre a imagem 70Planta do Museu do Ipiranga em 2012
com seta indicando o Salão de Honra

Disponível no Site do Museu do Ipiranga. Link:
http://www.mp.usp.br/exposicoes/longa-duracao

http://www.mp.usp.br/exposicoes/longa-duracao


Parque da Independência

Fotografia Colorida (recortada)
3587 × 2242 (6.74 MB)

Autoria: Webysther
4 de março de 2019

Licença:  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Link: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Webysther_20190304150324_-_Parque_da_Independ%C3%AAncia.jpg

Sobre a imagem 71

A seta vermelha indica onde 
fica o Salão de Honra

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Webysther_20190304150324_-_Parque_da_Independ%C3%AAncia.jpg


Você consegue justificar visualmente 
o destaque que o Salão de Honra 
tem na arquitetura do Museu 
Paulista?

Para isso, 
● Observe novamente a planta e a fotografia do 

museu. 
● Descreva as partes do Museu que você consegue 

observar.
● Compare a posição do Salão de Honra em 

relação às outras partes da edificação.

Agora é com você 72



Comentário sobre 
a pintura histórica 
no Brasil
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Desde a chegada da Missão Francesa ao Rio de Janeiro, em 1816, podemos 
acompanhar os renovados esforços dos artistas ligados à Academia de Belas Artes 
para instaurar uma tradição de pintura histórica no Brasil. No ano de 1855, com a 
posse de Manuel Araujo Porto-Alegre como diretor da Academia (…) estabeleceu-
se um programa sistemático de formação de pintores históricos, destinados, em 
primeiro lugar, a criar o imaginário heróico da nação. Pode-se ler na Ata da Sessão 
pública da Academia Imperial de 5 de maio de 1864: “Em nossa história curta 
abundam já os feitos gloriosos que excitam os talentos e inspiram o gênio [...] 
preparai-vos para transmitir aos vindouros essa memória gloriosa e vossas obras de 
arte serão ao mesmo tempo grandes obras de patriotismo [...]”.
Os dois pintores históricos mais importantes, formados dentro dessas novas 
diretrizes seriam Victor Meirelles e Pedro Américo, ambos do circulo de 
relacionamentos próximos de Porto-Alegre. Sendo que o grande quadro histórico 
de Pedro Américo, Independência ou Morte! (...) já se encontrava no Palácio do 
Ipiranga desde 1895, fazendo parte portanto dos elementos a priori considerados 
por Taunay como pontos de partida de sua decoração, a utilização dessa tradição no 
restante dos elementos decorativos era quase natural. De fato, todo o salão nobre e 
a sanca, assim como a parte superior das paredes laterais ao longo da escadaria, 
funcionam como uma grande introdução à apoteose do “Brado”, alternando cenas 
históricas com os “retratos de grandes homens”.
 
MATTOS, Claudia. Da palavra à imagem: sobre o programa decorativo de Affonso Taunay para o 
Museu Paulista. Anais do Museu Paulista, vol. 7, n. 7, 2003, p. 123-148, 2003. Disponível em 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47141999000100006

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47141999000100006


Independência ou Morte, 1885
Pedro Américo

Maria Quiteria, 1920
D. Failutti

Maria Leopoldina, 1921
D. Failutti

Príncipe D. Pedro e Jorge Avilez
a bordo da Fragata União, 1922

Oscar Pereira da Silva

Pinturas do Salão de Honra 
do Museu Paulista

74

Sessão das Cortes de Lisboa, 1922
Oscar Pereira da Silva

Sobre a imagem



Salão de Honra 
do Museu do Ipiranga

Museu Paulista/USP
São Paulo-SP

Fotos: José Rosael
(Museu Paulista)

Fonte: Makino (2003) 
pp. 188-190.

A seta indica o quadro sobre 
Maria Quitéria

Sobre a imagem 75



O que as imagens abaixo tem em 
comum para serem colocadas no
Salão de Honra do museu?
Reflita a partir das imagens. 
Você já conhecia alguma delas? Comente.
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Comentário sobre 
os quadros no 
salão de honra

77De olho no texto

Para completar a decoração do salão de honra, projetado para abrigar a tela Independência 
ou Morte!, Taunay encomendou retratos e cenas alusivas ao processo de Independência (…) 
Oscar Pereira da Silva realizou para esse salão, além de quatro retratos circulares de Pedro I, 
Gonçalves Ledo, Feijó e José Bonifácio, duas grandes telas denominadas Príncipe D. Pedro 
e Jorge Avilez a bordo da fragata União (315 x 250 cm) e a Sessão das Cortes de Lisboa 
(310 x 255 cm). Dentre tantos episódios sangrentos que perpassaram a Independência até 
seu termo efetivo em 1823, Taunay selecionou batalhas meramente verbais como tema para 
essas duas telas. Na primeira tela, alusiva a um episódio transcorrido na baía de Guanabara 
em 08 de fevereiro de 1822, o então príncipe-regente Pedro força a retirada da Divisão 
Auxiliadora comandada pelo general português Jorge de Avilez Zurarte de Souza Tavares a 
retornar a Portugal. A pintura figura o momento em que o príncipe dá o ultimato ao general, 
ameaçando disparar o canhão contra a esquadra que representava os interesses das Cortes. 
Na outra tela, figurou-se o debate ocorrido nas Cortes em que deputados brasileiros, 
liderados por Antônio Carlos de Andrada e Silva, opõem-se veementemente às intenções 
políticas proferidas por portugueses. Serão essas expressões de conflito aquelas definidas 
por Taunay para serem enaltecidas e lembradas, escolha que oblitera a figuração das 
batalhas setentrionais, recordadas apenas nos retratos de seus personagens presentes na 
sanca e nos dizeres em bronze referentes às batalhas da Bahia, expressos numa placa quase 
escondida numa lateral da escadaria principal. Até mesmo a figura de Maria Quitéria de 
Jesus, combatente na frente do Recôncavo, foi eximida de pose de combate, sendo retratada 
por Domenico Failluti inspirado na representação que dela fizera Maria Graham, em pé, 
fardada, mas com a arma em repouso, num eco das poses dos bandeirantes de bronze da 
escadaria que adentrava ao salão de honra.
 
MARINS, Paulo César Garcez. O museu da paz: sobre a pintura histórica no Museu Paulista durante a 
gestão Taunay. In:OLIVEIRA, Cecília H.(org). O Museu Paulista e a Gestão de Afonso Taunay. São Paulo: 
MP/USP, 2017, p. 176-7. Link: 
http://www.mp.usp.br/sites/default/files/o_museu_paulista_e_a_gestao_afonso_taunay.pdf



Comentário sobre 
a mudança do 
projeto para o 
salão de honra

78De olho no texto

O conjunto figurativo, apresentado em 1922, difere daquele esboçado em 1919, 
em que, de acordo com Cecília Helena de Salles Oliveira, “as lutas, por vezes 
sangrenta, marcariam a recuperação da Independência como conquista, cuja 
gênese deveria ser buscada em vários movimentos de resistência ao domínio 
português no período colonial”. (…) Permanece um tanto obscura na 
documentação a rejeição dessas primeiras ideias de Taunay por parte do governo. 
O certo é que, ao serem modificadas, fixou-se o “7 de Setembro” como o fim da 
narrativa que se iniciava no saguão. A tela Independência ou Morte! (1888), de 
Pedro Américo, seria então tomada como o ponto culminante da emergência da 
nação e da narrativa da Independência ali proposta. Destacar os feitos da Bahia 
na guerra, e sua vitória no 2 de Julho de 1823, como proposto em 1919, poderia 
eclipsar o “7 de Setembro de 1822” e todo o discurso simbólico que atrelava essa 
data ao lugar do “grito”, ocorrido nas imediações das margens do riacho do 
Ipiranga, portanto, em terras paulistas – local em que o museu está situado. Elas 
integravam, dentro do salão, uma narrativa linear, evolutiva, que desembocaria no 
“7 de Setembro de 1822”, representado ali pela tela de Pedro Américo que se 
impunha pelo assunto, mas também, pelas significativas dimensões. A Bahia seria 
relembrada em uma das placas dispostas nas laterais da escadaria. Na 
configuração do memorial apresentado (parcialmente completo) em 1922, a 
Independência teria, portanto, São Paulo como cenário, e os paulistas como 
protagonistas, imortalizados nas pinturas que celebrariam seus atos tidos por 
heroicos na conquista pela separação de Portugal. 

LIMA JUNIOR, Carlos R. e NERY, Pedro Do “campônio paulista” aos “homens da 
Independência”: interpretações em disputa pelo passado nacional no Salão de Honra do 
Museu Paulista. Anais do Museu Paulista. São Paulo, v. 27, 2019, p. 34-35. Disponível em
https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/155464.

https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/155464


A partir do que você já viu e leu neste capítulo... 
● qual o sentido de as pinturas abaixo estarem juntas, nessa disposição, 

no Salão de Honra? 
● Que história está sendo narrada visualmente? 
● Quais efeitos Taunay deseja provocar no espectador? Por quê?

Reflita a partir das imagens. Observe a proporção entre quadros, sua posição no conjunto e na sala, 
os temas que são tratados. Se preciso for, pesquise os eventos aos quais as pinturas se referem para 
melhor compreendê-las.
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Retrato republicano



81De olho no texto

Taunay relata seu plano 
para o salão de HonraAo nível do quadro de Pedro Américo para os lugares 

deixados pelo arquiteto  para a colocação de  dous  
grandes painéis, resolvi instalar figuras femininas para 
variar o tom geral da ornamentação  da sala,  e  render  
homenagem aos  vultos  de  mulheres patrióticas que 
também contribuíram para a emancipação politica 
revelando atributos de firmeza e coragem que geralmente 
não são o apanagio de seu sexo. 
Um destes painéis representa a heroína da campanha da 
Independência na Bahia, D. Maria Quitéria de Jesus 
Medeiros. Fiz reproduzir a conhecida e popular estampa 
de Mrs. Graham e da fatura deste quadro, se encarregou o 
hábil pintor Cav. Domenico Failutti cujo trabalho foi 
sobremodo digno de sua reputação artística.

TAUNAY, Afonso. Relatório referente ao ano de 1920. Revista do Museu 
Paulista, São Paulo, tomo XIII, 1922, p. 1305. Disponível em: 
https://archive.org/details/RevistadoMuseuP13Muse/mode/2up 

https://archive.org/details/RevistadoMuseuP13Muse/mode/2up


82De olho no texto

Ulpiano Menezes comenta 
o papel das mulheres no 
projeto de Taunay para o 
Salão de Honra

A arquitetura e a pintura se integram, não há objetos num 
espaço, há objetos produzindo um espaço qualificado. 
Nesta operação, a supremacia cabe ao pictórico. O salão 
nobre torna-se, assim, uma antologia de figuras – quase 
cento e cinquenta – que se articulam no repertório 
iconográfico da independência.
(...)
Aos homens cabem papéis extremamente diferenciados, 
mas às mulheres, apenas dois, cristalizados, radicalizados, 
opostos. As telas laterais comportam a regra e a exceção 
(ignoramos a sombra feminina que embala um bebê, na 
janela da casa, em Pedro Américo): de um lado, a 
Imperatriz, mãe com sua prole, vetor de tranquilidade e 
continuidade nesse clima de insegurança; de outro, Maria 
Quitéria, mulher, porém guerreira porque, numa situação 
de risco, não se podem medir esforços e, além disso, a 
Independência é aspiração universal.

MENEZES, Ulpiano T. B. De  O salão nobre do Museu Paulista e o teatro da 
História. In: Às Margens do Ipiranga 1890-1990. Catálogo de Exposiçaõ. 
São Paulo: Museu Paulista, 1990, p. 20 e 21. Disponível em 
http://mp.usp.br/sites/default/files/as_margens_do_ipiranga.pdf  

http://mp.usp.br/sites/default/files/as_margens_do_ipiranga.pdf


Maria Quitéria de Jesus
1920

Óleo sobre tela, Policromia
233 x 133 cm (sem moldura)
255 x 155 cm (com moldura)

Domenico Failutti (1872-1923)

Acervo 
Museu Paulista da USP (Museu do Ipiranga) 
São Paulo-SP

Link 
http://acervo.mp.usp.br/IconografiaV2.aspx
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Vamos descrever a imagem?
● Qual a primeira coisa que você vê ao olhar 

a figura? Numa primeira impressão, do 
que se trata?

● Identifique as partes que compõem a 
figura central. Preste atenção a:
▶ Vestimentas e os detalhes
▶ Objetos
▶ Postura do corpo 
▶ Expressão do rosto

● Quantas partes tem a imagem além da 
figura principal? 
Identifique e descreva cada parte, da frente 
para o fundo.

Algum dos elementos que você 
identificou e descreveu lhe é 
familiar ?

Você já viu alguma imagem 
parecida? Onde? 
Quais as semelhanças entre a 
imagem ao lado e a que você 
conhece?

Agora é com você 84



Comentário sobre as 
funções das imagens 
para o projeto de 
Taunay em 1922

85De olho no texto

Para a composição da imagem [de Maria Quitéria], Taunay 
procurava fontes “fidedignas” que pudesse informar o artista, isso 
porque possuía uma concepção de história metódica, segundo a 
qual as imagens funcionariam como “documentos” históricos, 
tendo assim uma função pedagógica no museu. (…) o diretor 
acreditava que as pinturas, uma vez que baseadas em fontes 
históricas de inquestionável valor, em documentos de época, 
seriam dotadas de veracidade (…) Como fontes privilegiadas, o 
diretor estabelecia especialmente a relevância da iconografia 
produzida pelos artistas viajantes ou pelos pintores 
contemporâneos aos temas; assim, tais imagens, por terem sido 
produzidas no tempo dos acontecimentos, eram vistas como 
“documentos” e não como “interpretações” das realidades. Ao 
utilizá-las como matrizes, os pintores do presente, contratados 
pelo diretor, eram  capazes  de  produzir  também discursos  
“informativos”  sobre  o  passado,  os quais cabiam perfeitamente 
num museu de história, que visava educar seus visitantes. Em 
suma, tais fontes “verídicas” ao serem utilizadas por artistas sob a 
orientação do diretor produziam também pinturas tidas por 
“verídicas” sobre o passado.  
SIMIONI e LIMA Jr. Heroínas em batalha: figurações femininas em museus em 
tempos de centenário: Museu Paulista e Museu Histórico Nacional, 1922. Museologia 
& Interdisciplinaridade, v. 7, n. 13, 28 maio 2018, p. 35. Link -  
https://periodicos.unb.br/index.php/museologia/article/view/17754/



Quantas diferenças você consegue 
apontar entre os retratos ?
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1

2

6

3

5

7

8

10
1- Formato das nuvens 
e do céu

2- Volume e inclinação 
do penacho

3- Rosto: olhos, cor da 
pele, nariz, boca, cabelos

4- Brilho e tamanho da 
medalha do Cruzeiro

5- Formato e 
inclinação da palmeira

6- Cor do fardamento, 
gola, cinto, pulsos, saiote

7- Cenas de batalha 
substituídas pelo rio. 
Mudança na paisagem.

8- Suspensão da barra 
do saiote

9- Rifle Baker trocado 
por mosquete

Observe melhor 87

4

10- Distância. Retratada 
mais perto do observador. 
Corpo ocupa mais espaço.



Comentários sobre 
as mudanças no 
retrato de Quitéria 
feitas por Failutti

88De olho no texto

Na pintura, a farda de Quitéria é azul, com detalhes em amarelo, como o cinto que marca a sua 
cintura e o acessório que transpassa o seu peito, já os detalhes dos punhos são verdes, assim como 
o penacho do capacete, as luvas e calças, brancas, botas pretas aos pés, seguindo assim, as cores 
dos batalhões dos periquitos da qual era integrante. Failutti amplia a barra do saiote, subindo as 
últimas dobras, o que possibilita maior movimento e destaque a esse acessório, fundamental para 
caracterizar a vestimenta daquela “mulher-soldado”. Alguns elementos são ressaltados na pintura, 
em detrimento de outros: a comenda ofertada pelo Imperador, que aparece ser de tamanho maior e 
ganha iluminação pelos pinceis do artista; a arma de cano longo é mais protuberante, cuja base, que 
toca o chão é totalmente distinta da gravura. E, finalmente, os dois pontos talvez mais alterados em 
relação a obra de Earle: o rosto da personagem e a paisagem ao fundo, com a subtração dos 
homens em combate, restando apenas Quitéria, solitária, em toda a composição do retrato, posando 
diante a natureza exuberante do recôncavo baiano, ausente de qualquer indício humano. Percebe-se 
também a atenção na construção da feição de Quitéria, com olhos mais expressivos, se comparados 
à litografia, e o acréscimo de um chumaço de cabelo no lado direito de sua cabeça, ausente na 
composição de Earle, talvez insinuando a necessidade de Quitéria em cor tar os cabelos quando do 
ingresso nos batalhões. Ainda que desvencilhada da vaidade que o momento impunha, Failutti 
consegue imprimir à imagem de Quitéria aspectos tidos por “femininos”, ao delinear traços mais 
delicados em seu rosto, composto de modo simétrico, a partir do equilíbrio dos ossos da bochecha, 
o nariz delicado e a boca pequena, em tons bastantes encarnados. (…) 

Sintomático que o formato dos olhos que aparece na gravura não se assemelha ao dá pintura. 
Curioso notar o tom um tanto escuro empregado na pele de Maria Quitéria, aspecto ainda mais 
evidenciado se compararmos com a coloração adotada para a Imperatriz Leopoldina (…) muito 
mais alva, remetendo de imediato a sua origem austríaca. Podemos aventar a hipótese que optar em 
conferir traços “mestiços”, seria um modo de imprimir uma fisionomia de “heroína popular”, entre 
homens e mulheres da alta elite política (branca), representados no Salão, e que lutaram em “pról 
da liberdade”, como o caso do retrato da Imperatriz e seus filhos 
SIMIONI e LIMA Jr. Heroínas em batalha: figurações femininas em museus em tempos de centenário: 
Museu Paulista e Museu Histórico Nacional, 1922. Museologia & Interdisciplinaridade, v. 7, n. 13, 28 maio 
2018, p. 32. Link -  https://periodicos.unb.br/index.php/museologia/article/view/17754/



Natham Gomes interpreta 
a mudança na fisionomia 
de Quitéria no quadro de 
Failutti

89De olho no texto

a perspectiva de Taunay era de que a estampa representaria Maria Quitéria de 
forma verdadeira, numa relação de transparência com o real. O dado curioso é que 
Failutti alterou significativamente a composição do rosto em comparação com a 
retrato de Earle, possivelmente seguindo as recomendações de Taunay. Como nota 
Carlos Lima Jr., o pintor italiano intensificou aspectos faciais tidos como mais 
femininos (…). Do nosso ponto de vista, a mudança substancial diz respeito aos 
fenótipos que demarcam etnicamente a figura. Assim, os olhos, mais negros e 
profundos, adquirem um formato achatado. O nariz está mais proeminente e 
destacado. Os lábios, outrora finos e discretos, se avolumam e destacam-se pela cor 
enrubescida que contrasta com a pele. Esta foi colorida com um tom acobreado, 
próximo àquele característico dos indígenas. Em síntese, verificamos mais 
nitidamente o que Maria Graham definiu, ao descrever Quitéria, como “as mais 
acentuadas características dos índios”. (…) Taunay certamente leu e interpretou 
como verossímil a passagem do diário de Graham a respeito da fisionomia de 
Quitéria, que a caracteriza com aspecto de pessoa indígena. Mas, como já foi dito, 
não é possível afirmar que o diretor do museu tivesse consciência dos retratos 
coloridos. É de se supor que houvesse creditado à palavra de Graham o valor de 
verdade que tanto buscava em suas fontes para os quadros. Essas transformações 
evidenciam as intenções de Taunay em colorir o Salão Nobre com tons “mais 
populares”. Dito de outro modo, o esforço parece ter sido em caracterizar uma 
figura essencialmente brasileira, isto é, de aspecto mestiço, ainda que inclinado 
para o fenótipo nativo. Dessa forma, Taunay fazia estar presente uma única figura 
não-branca entre os retratos do Salão de Honra e uma das raras mulheres.

GOMES, Nathan « A la guerra Americanas: Questões de gênero e etnicidade nos retratos de 
Maria Quitéria de Jesus », RITA, n°12 : septembre 2019. Link:  
http://revue-rita.com/notes-de-recherche-12/a-la-guerra-americanas-questoes-de-genero-e-et
nicidade-nos-retratos-de-maria-quiteria-de-jesus-nathan-gomes.html

http://revue-rita.com/notes-de-recherche-12/a-la-guerra-americanas-questoes-de-genero-e-etnicidade-nos-retratos-de-maria-quiteria-de-jesus-nathan-gomes.html
http://revue-rita.com/notes-de-recherche-12/a-la-guerra-americanas-questoes-de-genero-e-etnicidade-nos-retratos-de-maria-quiteria-de-jesus-nathan-gomes.html


Natham Gomes interpreta 
outras mudanças no 
quadro de Failutti

90De olho no texto

É interessante notar outros dois aspectos alterados entre a gravura de Earle e a 
pintura de Failutti. O primeiro diz respeito ao apaziguamento das cenas 
bélicas, traço que estava em consonância com o projeto decorativo de Taunay 
para o Salão Nobre após 1920 (...). São eliminadas as cenas de guerra que 
Augustus Earle havia incutido nos planos ulteriores da imagem, fazendo 
referência à atuação bélica de Maria Quitéria, já evidenciada na sua 
indumentária militar e na arma que ostenta apoiada no chão. A outra mudança 
diz respeito à natureza da paisagem, que se torna algo idílica e sem qualquer 
outra presença humana. A praia ornada de palmeiras ao fundo dá lugar aqui à 
vastidão exuberante do Recôncavo baiano, em que se vê correr um rio em 
direção ao horizonte. Seguindo o relato de Maria Graham, poderia ser o rio do 
Peixe, que atravessava a fazenda do pai de Quitéria. Ou ainda o notório rio 
Paraguaçu, que margeia a cidade de Cachoeira e remete ao local para onde 
Maria Quitéria fugiu e se apresentou travestida de homem para lutar.

GOMES, Nathan « A la guerra Americanas: Questões de gênero e etnicidade nos retratos 
de Maria Quitéria de Jesus », RITA, n°12 : septembre 2019. Link: 
http://revue-rita.com/notes-de-recherche-12/a-la-guerra-americanas-questoes-de-genero
-e-etnicidade-nos-retratos-de-maria-quiteria-de-jesus-nathan-gomes.html

http://revue-rita.com/notes-de-recherche-12/a-la-guerra-americanas-questoes-de-genero-e-etnicidade-nos-retratos-de-maria-quiteria-de-jesus-nathan-gomes.html
http://revue-rita.com/notes-de-recherche-12/a-la-guerra-americanas-questoes-de-genero-e-etnicidade-nos-retratos-de-maria-quiteria-de-jesus-nathan-gomes.html
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Reflita: Por que o pintor Domenico 
Failutti, direcionado por Taunay...

...aumentou o tamanho do retrato em relação ao fundo, e o tamanho e brilho da medalha?

...retirou as cenas de batalha e manteve apenas a paisagem do Recôncavo, 
passando a sensação de tranquilidade?
...escureceu a pele de Maria Quitéria, alterou sua fisionomia e ressaltou traços femininos?
...mudou as cores do uniforme para tons da bandeira da República do Brasil?
...coloriu parte da paisagem - céu, nuvens, pôr-do-sol, grama – com essas mesmas cores?
Avalie os efeitos das mudanças, na percepção e sentimento de quem vê o quadro.
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A partir do que você viu e leu neste capítulo, 
converse com seus colegas sobre...

● a relação do retrato de Quitéria com a 
reformulação do Museu do Ipiranga durante 
a direção de Afonso Taunay. Por que ela foi 
escolhida para compor o panteão?

● o papel das mulheres nesse projeto, para o 
diretor do Museu Paulista. Era semelhante
ao dos homens?

● o sentido dos elementos e das mudanças no 
retrato de Maria Quitéria. Por que ela foi 
representada dessa maneira? Atendia a 
interesses na História que se pretendia
contar?



Finalizando
a jornada



Com base no que você estudou até aqui
podemos dizer que um retrato é mais
verdadeiro que os outros? Por que?
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Onde você mora, existe algum 
monumento ou retrato de Maria 
Quitéria?
Se existir, que tal explorá-lo?

Repita os procedimentos que você usou 
para os outros retratos e procure saber:

● Quem o encomendou? Por qual motivo?
● Quem o elaborou?
● Quando o retrato foi divulgado ou 

inaugurado? Como foi sua recepção? O que 
as pessoas acharam?

● Descreva a imagem, buscando saber quais 
elementos visuais ela mobiliza. Se puder, 
tire uma fotografia, desenhe ou  faça um 
esquema.

● Quais as técnicas artísticas foram utilizadas? 
Quais efeitos elas produzem?

● Ele remete a algum dos retratos que você 
viu antes?

● A partir das respostas anteriores, como você 
situa essa representação de Maria Quitéria? 
Quais os propósitos da imagem?

Pode utilizar o seu caderno.
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Nossa jornada terminou. 
Você viu diferentes retratos de Maria 
Quitéria, alguns talvez já conhecidos, 
outros nem tanto.

Viu que os retratos foram produzidos 
segundo convenções visuais, a partir 
de demandas e intenções diferentes, 
e como sua imagem sofreu 
alterações ao longo do tempo.

Que tal agora elaborar um novo 
retrato de Maria Quitéria?

● Você seguirá algum modelo? 
● Vai retomar a descrição de Maria 

Graham? 
● Vai inovar ou atualizar essa nova 

representação? 
● Pretende que ela seja símbolo de 

alguma ideia ou causa atual?

Pode utilizar o espaço ao lado ou o seu 
caderno.
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Organização
● O formato de slides sem animações permite que os slides sejam projetados na 

lousa e vistos por toda a sala.
● O material é dividido em três partes, subdividas em pequenos capítulos. 

Apesar da ordem proposta, os capítulos podem ser trabalhados de forma 
independente. Os slides e trechos podem ser reordenados ou suprimidos 
conforme os objetivos docentes e com o tempo disponível nas aulas.

● Seções
○ Apresentações das partes e notas biográficas – textos informativos 

introdutórios escritos pelo autor;
○ De olho no texto – trechos de textos acadêmicos ou fontes, para leitura;
○ Sobre a imagem e Observe melhor – informação sobre imagens ou 

propostas de observação de sua organização;
○ Agora é com você – atividades sobre as imagens, orientando a observação, 

questionamento, comparação e mobilização de conhecimentos prévios.

Trabalho com as imagens
● Esse material didático trabalha as imagens como fonte para a História. 
● O objetivo é que os estudantes as percebam não como retrato da realidade mas 

como uma construção, representação situada no tempo, conforme técnicas, 
padrões e intenções, destinadas a um público e apropriadas diversamente.

● A visualização atenta é o principal procedimento adotado. Direciona-se tanto a 
imagens únicas quanto a confronto entre diversas imagens, no sentido de levar 
a comparações e contrastes.

● Os trechos das fontes e bibliografia tem funções variadas: descrever as 
imagens, contextualizar a produção e a representação, servir de contraste para 
os questionamentos feitos nas perguntas. Pressupomos a mediação do 
professor na retomada e contextualização dos textos e imagens.

● Solicitamos produção de desenho pelos estudantes. Pode-se compará-los com 
as imagens estudadas. O objetivo é incentivar a reflexão sobre a visualidade e 
suas diferenças em relação à linguagem verbal.

● Textos e imagens foram selecionados conforme se relacionavam diretamente 
ao tema. Pressupomos que relação com aspectos históricos mais amplos, 
sugeridos ao lado, serão trabalhados pelo professor. 

Sugestões de temas a serem trabalhados a 
partir do material didático

História
● Independência do Brasil, Independência na Bahia;
● Relações políticas, econômicas e culturais entre Inglaterra, 

Portugal e Brasil no início do século XIX;
● Gênero e História das Mulheres – Inglaterra e Brasil. 

Representação feminina na arte e na História;
● Representação do Brasil pelos viajantes estrangeiros – 

seus relatos e pinturas como fontes;
● Imagem como fonte histórica: produção, circulação, 

recepção, visualidade e representações;
● Papel da História no imaginário político da Primeira 

República, nacionalismo após a Primeira Guerra Mundial.
● Patrimônio histórico, acervos visuais, museus.

Outras disciplinas
● Artes

○ Produção, circulação e recepção de imagens;
○ Técnicas de desenho: gravura, pintura, aquarela;
○ Períodos e movimentos artísticos europeus: classicismo 

e romantismo;
○ Gêneros de pintura: retrato, paisagem, histórico;
○ Trajetória de artistas e das suas obras;
○ Visualização e produção de imagens pelos alunos.

● Língua Portuguesa
○ Leitura de textos e produção textual pelos alunos;
○ Diário como gênero literário e histórico;
○ Períodos e movimentos literários: romantismo.

● Geografia
○ Geopolítica no início do século XIX;
○ Imaginário sobre o espaço brasileiro.



Créditos 99

Ficha técnica

Pesquisa, seleção dos textos e imagens: 
Leandro Antonio de Almeida

Elaboração da proposta, apresentações, 
diagramas e atividades didáticas: 

Leandro Antonio de Almeida

Projeto Gráfico e Diagramação: 
Leandro Antonio de Almeida

Imagens de Capa:
Detalhes dos retratos de Maria Quitéria 

         elaborados por Augustus Earle, Henry    
        Chamberlain e Domenico Failutti.

Programa de diagramação: 
Libreoffice Draw 6.4.2.2

Programa de edição de imagens: 
Gimp 2.10 

Grupo de Pesquisa Roda de Histórias
          www.rodahistorias.pro.br

Material disponível no link
https://www.rodahistorias.pro.br/post/quiteria
-caminhos-retratos

Colaboradores

Leitura Crítica e testes em sala de aula
● Leonardo Guimarães Leite
Testes em sala de aula
● Josenilda Pinto Mesquita

De Maria de Jesus a Maria Quitéria: Caminhos 
centenários de um retrato © 2021 por Leandro 
Antonio de Almeida. Licença: Atribuição Não-
Comercial 4.0 Internacional  (CC BY-NC 4.0).

http://www.rodahistorias.pro.br/
https://www.rodahistorias.pro.br/post/quiteria-caminhos-retratos
https://www.rodahistorias.pro.br/post/quiteria-caminhos-retratos
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Leandro Antonio de Almeida

● Paulistano de nascimento, cresceu em 
Carapibuiba-SP, até vir para a Bahia em 2009, 
onde mora.

● Historiador, cursou graduação, mestrado e 
doutorado na USP.

● Professor de Ensino de História e Estágio 
Supervisionado do curso de História da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB), campus Cachoeira. 

● Coordenou o Subprojeto História do PIBID-
UFRB e o Laboratório de Ensino de História 
do Recôncavo da Bahia (LEHRB). 

● Dirige o “Roda de Histórias”, Grupo de 
Pesquisa em Ensino de História da UFRB.

Email:  leandroaalmeida@hotmail.com
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