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Arte e cultura no Segundo Reinado 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 11 

 

Relevância para a aprendizagem 

O Segundo Reinado (1840-1889) foi um momento muito prolífico com relação às artes e à 

cultura. O surgimento do Romantismo literário no Brasil constituiu um marco importante na 

construção de uma cultura com ideias e imagens nacionais. A valorização da figura dos grupos 

indígenas e a questão da escravidão começaram a aparecer na literatura, criando representações 

relacionadas às questões nacionais, ao mesmo tempo em que existia um esforço de desvalorização da 

cultura africana, sobretudo da religiosidade e de formas de expressão artística. Com isso, esta 

sequência didática tem como objetivo analisar e trabalhar com os alunos as diversas faces da cultura 

brasileira do século XIX, conduzindo para a ideia de uma dualidade cultural: uma de caráter erudito, 

outra marginalizada, favorecendo a interdisciplinaridade com Arte e Língua Portuguesa. 

 

Objetivo de aprendizagem 

• Refletir sobre o papel das culturas letradas, não letradas e artísticas na produção do 
imaginário e das identidades no Brasil do século XIX, com destaque para o Romantismo e 
a cultura popular. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

O Brasil do Segundo Reinado: 
política e economia 

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas 
disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinados. 

A produção do imaginário nacional 
brasileiro: cultura popular, 
representações visuais, letras e o 
romantismo no Brasil 

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e artísticas na 
produção do imaginário e das identidades no Brasil do século XIX. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Cultura material do século XIX 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: dispostos em um semicírculo 
Recursos e/ou material necessário: lápis, caderno, giz, lousa, projetor multimídia, imagens e trechos de textos 
preparados previamente. Caso não haja a possibilidade de projetar as imagens e os textos, disponibilize uma versão  
impressa para o trabalho em sala de aula. 
Material de referência:  

• Imagem do quadro A primeira missa do Brasil, de Vitor Meireles. Disponível em: 
<http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/PrimeiraMissaBR_VictorMeirelles.jpg>.  

• Trechos do livro O guarani, de José de Alencar. Disponível em: 
<http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/o_guarani.pdf>.  

• Poesia “O navio negreiro”, de Castro Alves. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000068.pdf>. (Acessos em: 8 ago. 2018.) 

Aula expositiva: Cultura erudita (45 minutos) 

Esta aula será voltada para a produção cultural brasileira, principalmente na literatura de 

ficção e nas artes plásticas. Lembre-se de que será feita uma análise de trechos de textos e de imagens, 

portanto o uso constante dos recursos citados acima é fundamental. 

Inicie a aula fazendo um pequeno resumo sobre o período, destacando a situação política do 

Segundo Reinado e as questões sociais. Trabalhe com os alunos a ideia de que existiam dois tipos principais 

de cultura nessa época: uma cultura considerada erudita, de origem europeia, e uma cultura popular, cuja  

origem poderia ser africana. Saliente para os alunos que o contato com essas culturas variava de acordo 

com o grupo social do indivíduo, bem como com a sua aceitação pela sociedade letrada da época. 

Nesse momento, projete a obra A primeira missa do Brasil, de Vitor Meireles. Caso não seja 

possível projetá-la, providencie uma alternativa para que os alunos a visualizem. Pergunte aos 

estudantes o que aquela imagem mostra e qual é o seu significado. Peça que determinem a posição 

em que são representados os indígenas e o padre, perguntando se, a partir dela, é possível identificar 

no quadro as relações de hierarquia ou de poder. Talvez eles não visualizem imediatamente essa 

relação, por isso os ajude a perceber a relação de superioridade dos europeus brancos em relação aos 

grupos indígenas representados. Pergunte aos alunos qual figura ocupa a posição central, qual está 

nas margens da imagem e qual é o significado da obra como um todo. 

Peça aos alunos que anotem essas informações no caderno, alertando-os de que elas serão 

fundamentais para elaborar a atividade da próxima aula. 

A segunda parte da aula será dedicada ao movimento literário conhecido como Romantismo. 

Explique aos alunos que o Romantismo foi um movimento artístico caracterizado pela valorização dos 

elementos nacionais, pela recuperação de figuras e imagens históricas e pela representação idealizada 

de uma época, personagens e acontecimentos. Esse estilo literário encontrou terreno fértil no Brasil, 

principalmente porque as elites brasileiras consumiam literatura estrangeira, em sua maioria francesa. 

http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/PrimeiraMissaBR_VictorMeirelles.jpg
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/o_guarani.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000068.pdf
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No Brasil, um dos autores mais importantes desse movimento foi José de Alencar. Ele constitui 

um dos principais escritores da fase do Romantismo chamada de “Geração Indianista”. Pergunte aos 

alunos se eles já ouviram falar dessa geração e se sabem quais são suas principais características. 

Trabalhe o conceito de “indianismo”, perguntando o significado desse termo e, caso os alunos não 

saibam, procure trabalhá-lo com a sala. 

Explique aos estudantes que o termo “indianismo” está relacionado aos indígenas, os habitantes 

originários do Brasil antes da chegada dos portugueses. Sobre a figura do índio foi construída uma 

idealização heroica, nobre, gentil e educada. Pergunte aos alunos se essa imagem se relaciona com a de 

um cavaleiro medieval, e se essa relação é acidental ou proposital. Lembre-os de que o Romantismo no 

Brasil é um movimento literário de valorização de imagens nacionais, mas, acima de tudo, um movimento 

de origem estrangeira, portanto, características não brasileiras estão presentes. 

Para trabalhar esses conceitos com os alunos, use o livro O guarani, de José de Alencar. O 

romance, passado no interior do Rio de Janeiro, narra a história de Peri, um representante dos Goitacá, 

que, por diversas vezes, salva a família do nobre dom Antônio de Mariz, principalmente sua filha 

Cecília, chamada por todos de Ceci. Ao final da história, para salvar Ceci, Mariz ordena que ela fuja 

com Peri e explode a própria casa, a fim de acabar com os inimigos que o atacavam. Leia com os alunos 

os seguintes trechos e analise-os: 

Trecho 1 

Estes, apesar das precauções que tomavam contra os ataques dos índios, 

fazendo paliçadas e reunindo-se uns aos outros para defesa comum, em ocasião de 

perigo vinham sempre abrigar-se na casa de D. Antônio de Mariz, a qual fazia as vezes 

de um castelo feudal na idade Média. 

(Da versão digital da Biblioteca Nacional, p. 8) 

Trecho 2 

Um dia a menina, semelhante a uma gentil castelã da idade Média, tinha se 

divertido em explicar ao índio, como os guerreiros que serviam uma dama, 

costumavam usar nas armas de suas cores. 

(Da versão digital da Biblioteca Nacional, p. 126) 

Trecho 3 

– Sejam mil; Peri vencerá a todos, aos índios e aos brancos. 

Ele pronunciou estas palavras com a expressão de naturalidade e ao mesmo 

tempo de firmeza que dá a consciência da força e do poder. 
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Contudo Cecília não podia imaginar o que ouvia; parecia inconcebível que um 

homem só, embora tivesse a dedicação e heroísmo do índio, pudesse vencer não os 

aventureiros revoltados, como os duzentos guerreiros aimorés que assaltavam a casa. 

(Da versão digital da Biblioteca Nacional, p. 177) 

Nos dois primeiros trechos, há a presença das imagens medievais, do castelo e das relações de 

cavalaria. No terceiro, vemos a figura do indígena, Peri, representado como portador de uma força de 

mil homens e como um herói tímido e submisso, que enfrenta diversos perigos para defender Cecília. 

Enquanto fugiam em uma canoa, Peri e Ceci são pegos por uma tempestade e desaparecem no 

horizonte, em uma representação de um mito indígena. Para dar sequência à atividade, pergunte aos 

alunos o que a relação entre Peri e Cecília simboliza. 

Espera-se que eles respondam que a relação representa a mistura entre o branco e o indígena. 

Explique que essa mistura dará origem a uma cultura nacional. Nesse momento, pergunte aos alunos 

como é composta a cultura brasileira, ressaltando que, além da europeia e da indígena, há a 

participação da cultura africana na formação da cultura nacional. 

Conclua a aula fazendo uma pequena revisão dos pontos mais importantes trabalhados sobre 

arte, literatura e sociedade do Segundo Reinado, anotando-os na lousa. 

Aula 2 – Cultura popular 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de vídeo 

Organização dos alunos: dispostos em um semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: lápis, caderno, lousa, giz, projetor, kit multimídia 

Material de referência: 

• Vídeo de jogo de capoeira. Disponível em: <http://portacurtas.org.br/filme/?name=mare_capoeira>.  

• Vídeo de roda de candomblé. Disponível em: <https://vimeo.com/263212959>. (Acessos em: 10 ago. 2018.) 

Aula expositiva: Cultura popular (30 minutos) 

Comece a aula retomando os pontos finais da aula anterior para seguir com a reflexão a respeito 

da ausência de representações da cultura africana nas discussões anteriores. Lembre os alunos da posição 

que as populações negras ocupavam naquela sociedade: a maior parte dos trabalhadores era composta de 

escravos e havia um forte preconceito quanto à cultura e aos hábitos deles. Mesmo os libertos sofriam 

discriminação e dificilmente alcançavam posição de destaque na sociedade. 

Use essa introdução como gancho para iniciar a aula, perguntando aos alunos o que é cultura 

popular. Muito provavelmente eles dirão que é o tipo de cultura feita pelo povo e para o povo. Procure 

refinar um pouco mais essa definição, trabalhando-a com os alunos até chegar à seguinte conclusão: 

cultura popular é a cultura feita pelas camadas populares e que expressa a sua forma de pensar e de 

ver a realidade que as cerca. 

http://portacurtas.org.br/filme/?name=mare_capoeira
https://vimeo.com/263212959
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Peça aos alunos que deem exemplos de cultura popular presente no cotidiano. Muitos 

exemplos poderão surgir, como grafite, rap, hip hop, funk, entre outros tipos de produção cultural. 

Caso algum aluno cite a capoeira, aproveite para falar sobre essa manifestação cultural, fazendo 

perguntas como: “A capoeira é uma dança?”, “Ou seria uma arte marcial?”, “Quem a pratica?”, “Qual 

é a sua origem?”. Provavelmente surgirá na discussão que a capoeira surgiu na África. Mostre, então, 

o vídeo da roda de capoeira como complemento das informações e peça aos alunos que façam 

anotações no caderno. 

Procure construir em conjunto o seguinte conceito: a capoeira é, originalmente, um estilo de 

luta desenvolvido pelos escravos para se defenderem dos abusos da escravidão. Pergunte aos alunos 

o porquê de a capoeira hoje ser vista por muitos como uma dança e anote as respostas. Explique que 

a capoeira foi proibida durante o Segundo Reinado e que os seus praticantes eram presos. Torná-la 

então uma dança era uma forma de fazer a capoeira ser mais aceita entre a população, que a 

enxergava como algo perigoso e marginal. 

Outros aspectos da cultura popular que podem ser trabalhados são a música e a religião. 

Trabalhe ambas simultaneamente, uma vez que elas possuem forte conexão na cultura africana. 

Explique aos alunos que os orixás (deuses) africanos são parte da religiosidade dos povos da África 

Ocidental e que o seu culto era sempre feito com base em músicas e instrumentos de percussão. 

Mostre o vídeo sobre o candomblé para evidenciar sua fala e peça aos alunos que anotem as principais 

características. 

Explique que a religião africana era malvista pela sociedade brasileira da época. Dessa forma, 

para praticar a fé sem muitas interferências, os escravos e os libertos mesclavam sua religiosidade com 

a católica. Cite alguns exemplos de orixás que foram “fundidos” com santos católicos (Iemanjá e Nossa 

Senhora da Aparecida, Oxalá e Jesus, Xangô e São Jorge, entre outros) e explique que esse sincretismo 

existe até os dias de hoje.  

Nesse momento, é possível distinguir cultura erudita de cultura popular. Pergunte aos alunos 

o porquê dessa diferenciação, comparando o que eles viram até agora. Explique que tanto a arte 

erudita quanto a arte popular necessitam de certos backgrounds para serem compreendidas. Se é 

assim, pergunte a eles o porquê de haver tal diferenciação. Provavelmente os alunos dirão que isso 

ocorre pelo fato de a arte erudita ser encontrada em museus, livrarias, salas de concerto. Nesse 

momento, explique que quem faz tal diferenciação são pessoas que muitas vezes menosprezam a arte 

popular. Deixe claro que a arte também é uma manifestação da cultura de um povo, de uma 

identidade, e, portanto, não pode ser classificada. 

Para finalizar, trabalhe com os alunos a criminalização dessas manifestações culturais de 

matriz africana no período estudado. Explique a eles que, na época, expressões culturais como o 

batuque, a roda de capoeira, a roda de candomblé, entre muitas outras, não eram consideradas 

manifestações culturais, mas, sim, atividades que deveriam ser combatidas. Com frequência, os 

praticantes dessas manifestações culturais eram presos e sofriam castigos físicos. A criminalização da 

capoeira, por exemplo, evidencia um pouco do que era a tensão racial da época. 
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Pergunte aos alunos se até hoje existe algum tipo de preconceito com aspectos da cultura 

africana. Questione-os quem é praticante de candomblé ou da capoeira, ou se alguém toca 

instrumentos de percussão de origem africana (atabaque, bongô etc.). Deixe que eles expressem como 

entendem as suas manifestações culturais e se enxergam algum tipo de preconceito por parte de 

algumas pessoas. 

Atividade: Reflexão cultural (15 minutos) 

Para finalizar a aula, os alunos deverão, com base nas anotações feitas no caderno, escrever 

um texto comparando os dois modelos de cultura analisados ao longo da sequência didática. Como 

conclusão do texto, devem elaborar uma autoanálise do padrão cultural com o qual convivem: se com 

um padrão de cultura erudita ou popular. 

Nessa atividade, é importante avaliar quanto o aluno entendeu acerca da cultura erudita e da 

cultura popular. Dê especial atenção à dimensão cultural na qual o aluno se encaixa e como ele a 

justifica. O seu olhar não deve se restringir apenas à comparação entre cultura erudita e cultura 

popular, e, sim, ampliar-se para entender em que dimensão cultural o aluno se coloca. É muito 

provável que haja uma circulação entre ambientes e práticas de cultura erudita e de cultura popular, 

até porque uma se alimenta da outra em suas criações e reinterpretações. 

Ressalte que o aluno tem liberdade de colocar nesse texto as suas atividades culturais. 

Incentive-os a dar detalhes sobre o espaço usado para essa prática, como ele se sente ao exercê-la, 

entre outras observações. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades propostas nesta 

sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual do estudante. Observe a 

participação de cada um, principalmente na reflexão solicitada no fim da primeira aula e na análise-

síntese da produção cultural popular e erudita do século XIX, e como os alunos se encaixam nela em 

sua atualidade. 

Inicialmente, espera-se que os alunos sejam capazes de entender as diferenças existentes 

entre cultura erudita e cultura popular, sabendo salientar suas principais características. Espera-se 

também que consigam se situar quanto ao tema, justificando com propriedade o motivo que os leva a 

se encaixar em um ou outro modelo e a perceber a circularidade entre ambos. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Não basta apenas ver obras de arte. Deve-se saber interpretá-las, e isso envolve uma educação do 
olhar, a observação de detalhes, a percepção de nuances e características de uma obra literária ou 
plástica. Com base nisso, responda: 

a) Na obra A primeira missa do Brasil, de Vitor Meireles, como se justifica a posição do índio e do 

europeu na obra? 

b) Qual é a mensagem principal da obra literária O guarani, de José de Alencar? 

2. Tratadas de forma preconceituosa, as expressões artísticas populares muitas vezes não foram 
vistas como parte de uma cultura. 

a) Por que as religiões de matriz africana, bem como sua musicalidade, foram contestadas como 

manifestações culturais no século XIX? 

b) No século XIX, a capoeira era vista como uma arte marcial perigosa, adotada apenas por 

malandros e criminosos. Qual foi a forma encontrada para ela ser mais aceita por outros 

grupos sociais? 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) A obra apresenta o europeu como o centro das atenções e das ações, colocando a sua cultura 

e a sua religiosidade de forma preponderante, e fazendo com que a cultura e a religiosidade 

indígenas sejam entendidas como inferiores. 

b) A mensagem principal da obra é a formação do povo brasileiro, que, segundo o autor, se 

formou a partir da mistura do índio com o branco. 

2.  

a) Por ser uma manifestação religiosa típica dos povos africanos, sendo vista como inferior. 

b) Fizeram com que a capoeira passasse a ser vista como uma dança com movimentos 

acrobáticos, em vez de uma modalidade de luta. 


