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a guerra 
recriada a pincel:  

A Batalha do Avahy, de Pedro Américo



“A Batalha do Avahy não é um simples quadro.  
É a própria guerra sobrecarregada de todos seus horrores.”1

Jornal do Commercio,  1879

 feição do soldado sentado, de torso nu  

e boné tricolor à cabeça, disposto no meio do quadro, jamais será 

desvelada. Ele dirige o seu olhar para o interior da tela. Faz companhia 

ao combatente negro, o qual, ferido mortalmente à cabeça, parte de vez 

dessa batalha sangrenta. O mesmo triste fim experimentará o lutador 

paraguaio em poucos instantes, já que está bem na mira da arma de um 

militar do exército brasileiro. Diante dele, homens armados avançam 

para todos os lados, na mais absoluta desordem, empunhando suas 

baionetas, lanças, espadas e pistolas. A morte está, pois, por toda parte, 

em primeiríssimo plano, sem qualquer maquiagem. A paisagem sobre a 

qual a cena se desenrola é sombria, caótica, e parece espelhar o desalento 

e a desorientação dos homens em combate. O uso de uma paleta de 

cores vivas e contrastantes amplifica o poder quase hipnótico do quadro.

1 Jornal do Commercio de 5 
de abril de 1879. Texto assinado 
R. De S.P. As críticas retiradas 
dos jornais da época citadas ao 
longo do texto foram extraídas da 
dissertação de mestrado de Hugo 
Guarilha, A questão artística de 
1879: um episódio da crítica 

de arte no Segundo Reinado. 
Campinas: IFCH/Unicamp, 
2005.
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A atmosfera escura, próxima ao 
sobrenatural – não fosse a própria natureza 
dada a espetáculos desse tipo –, completa 
a cena insólita. Atônito, o espectador da 
obra não sabe onde deter o olhar. Na sua 
frente tem uma representação imensa, 
espetacular, do caos e do horror da guerra, 
estampada em óleo sobre tela, em uma 
dimensão que garante aos personagens 
dos primeiros planos uma escala próxima 
do real. O soldado ferido tem a altura 
do passante curioso que observa a tela e 
a espada do agressor parece se soltar do 
quadro; os animais em sofrimento como que 
tombam por sobre o público; o desalento 
ganha o tamanho e a proporção daquele que 
pretendia apenas conhecer essa obra que 
se transformou num verdadeiro ícone da 
pintura de História no Brasil.

A tela Batalha do Avahy, pintada 
por Pedro Américo de Figueiredo e Melo 
(1843‑1905) em Florença, na Itália, entre 
os anos de 1874 e 1877, retrata um episódio 
famoso da história do exército brasileiro, 
durante a Guerra do Paraguai. Conta a 
tradição que esse foi um dos momentos 
decisivos para o começo do desfecho dessa 
batalha, que representou, ao mesmo tempo, 
o apogeu e o início do declínio do Império 
brasileiro. Para retratar esse episódio, 
ocorrido em 11 de dezembro de 1868, 
quando as tropas brasileiras aniquilaram 
de vez a resistência paraguaia às margens 
do riacho Avahy, naquele país, o pintor da 
Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) 
não poupou tintas e projeção. A tela possui 
dimensões grandiloquentes, medindo cerca 
de 50 metros quadrados. O tamanho elevado 
deveria refletir as aspirações, igualmente 
elevadas, do artista, cioso em corresponder às 
expectativas de seu cliente – nada mais, nada 
menos que o Estado monárquico brasileiro.

O quadro, que figura até hoje na 
galeria de obras‑primas da pintura nacional, 
chegou ao Brasil em junho de 1877. 
Desembarcado no Rio de Janeiro, nunca mais 
deixaria esta cidade, estando atualmente 
exposto no Museu Nacional de Belas Artes.

Iniciados na arte de eternizar a virtude, a 
ilustração e o heroísmo, destinados a serdes perante 
as gerações do porvir os fiéis intérpretes das nossas 
glórias, penetrai‑vos, pois, do venerando encargo 
de que vos achais incumbidos dessa espécie de 
magistratura de que vos revestiu a civilização, 
e não vos esqueçais nunca que as sociedades 
futuras terão os olhos fitos nos primores saídos do 
vosso engenho, quando quiserem historiar a vossa 
época. Gloriosa falange de soldados do progresso, 
que vinde cada dia ajuntar mais uma pedra ao 
monumento da pátria, não desanimeis ao verdes 
o abutre da inveja crocitar frenético em torno dos 
vossos troféus…!2

Pedro Américo de Figueiredo e Melo

Com essas frases retumbantes e 
caprichadas na retórica, Pedro Américo, 
então professor da cadeira de História das 
Artes, Estética e Arqueologia da Academia 
Imperial de Belas Artes, discursou diante 
da presença de Sua Majestade, o Imperador 
D. Pedro II. Cercado de “autoridades, 
professores, acadêmicos, cidadãos de todas 
as classes” e demais artistas – certamente 
ansiosos, já que à espera da entrega das 
premiações oferecidas aos melhores 
trabalhos expostos na mostra organizada 
pela Academia no ano de 1870 –, o pintor 
conclamou a missão que se abria aos pintores 
de História, que deveriam se aproximar 
do “facho da verdade”. No trecho acima, o 
artista proclamava, como em uma profissão 
de fé, o “venerando encargo” daqueles 
que se dedicavam às ciências do belo, 
em suas palavras, “fiéis intérpretes das 
nossas glórias”.3

O tom entusiasmado da fala estava 
certamente atrelado ao momento vivenciado 
naquele contexto do Império brasileiro. 
Os termos utilizados para aludir ao ofício do 
artista, que remetem ao jargão empregado 
no campo de batalha, não eram mero 
recurso de associação discursiva. Pedro 
Américo realizava a conferência em setembro 
de 1870, poucos meses após a Batalha de 
Cerro Corá, que marcaria o encerramento da 
desastrosa Guerra do Paraguai.

2 Para facilitar a leitura, 
atualizamos os termos dos 
documentos que mantinham a 
grafia do século XIX.

3 Discurso proferido na Academia 
Imperial de Bellas Artes em 
presença de S. M. o Imperador 
no dia 28 de Setembro de 1870 
por occasião da destribuição 
dos premios aos artistas que 
se distinguiram na precedente 
Exposição. In: AMÉRICO, Pedro. 
Discursos. Florença: Imprensa 
de L’Arte Della Stampa, 1888, 
p. 40. Agradecemos a Helton 
Celso Wanderley pela atenção 
dispensada no acesso às Obras 
Raras da Biblioteca do Museu 
Paulista da Universidade de São 
Paulo, onde está preservado esse 
escrito de Pedro Américo.

1 Jornal do Commercio 
de 5 de abril de 1879. Texto 
assinado R. De S.P. As críticas 
retiradas dos jornais da época 
citadas ao longo do texto foram 
extraídas da dissertação de 
mestrado de Hugo Guarilha, 
A questão artística de 
1879: um episódio da 

crítica de arte no Segundo 

Reinado. Campinas: IFCH/
Unicamp, 2005.
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A Grande Guerra, como era então 
conhecido esse evento internacional que 
durou de 1864 até 1870, correspondeu ao 
maior conflito militar da história brasileira 
e balançou decisivamente as estruturas 
internas do Império. O embate, que 
contrapôs a Tríplice Aliança – formada por 
Brasil, Argentina e Uruguai – ao Paraguai, se 
estendeu por muito mais tempo do que os 
governantes dos quatro países envolvidos na 
contenda imaginaram a princípio. Iniciada 
em consequência do acirramento de tensões 
regionais, geradas por litígios sobre questões 
de fronteira e comércio entre esses países, a 
guerra decretada em dezembro de 1864, com 
a invasão paraguaia ao território brasileiro, só 
se encerraria cerca de cinco anos depois, em 
1º de março de 1870, quando Solano López, 
chefe do Estado paraguaio, foi morto nos 
campos de Cerro Corá.

Se nos momentos iniciais a guerra 
serviu para enaltecer o Império brasileiro 
e a figura de seu monarca, D. Pedro II, a 
longa duração do conflito seria um dos 
fatores que acabariam por culminar na 
deposição do poder imperial com a 
Proclamação da República, em 1889. 
O grande número de mortos, somado ao 
elevado custo da campanha para os cofres 
públicos e à sensação de insegurança gerada 
na população, fez com que a insatisfação 
contra a Coroa crescesse gradualmente. 
Além disso, e como não poderia deixar 
de ser, a campanha fortaleceu o Exército 
brasileiro enquanto instituição autônoma, 
garantindo‑lhe as condições necessárias para 
que protagonizasse o golpe republicano 
realizado duas décadas depois.

O final do embate marcaria, assim, 
o início do ocaso do Império. O Exército 
ganhava força e passava a ser elemento‑chave 
na política imperial; o Partido Republicano – 
que anos mais tarde receberia a adesão 
de parcela significativa dos fazendeiros, 
que se consideraram injustiçados com as 
medidas que visavam erradicar lentamente 
o escravismo – foi fundado e dava os 
primeiros passos; a Grã‑Bretanha retomava a 

Pedro Américo
D. Pedro II na Abertura da Assembleia  
Geral, 1872
Óleo sobre tela, 288 x 205 cm
Museu Imperial/IBRAN/MINC 

petrópolis

Jean‑Baptiste Debret
Academia de Belas Artes, 1839 (detalhe)
Litografia de Thierry Frères, 20,4 x 33,4 cm
coleção particular
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Na concepção das figuras, Pedro 
Américo apresenta seu domínio e sua 
habilidade na aplicação das regras 
artísticas ensinadas na Academia de Belas 
Artes. Cavalos apresentados em escorço – 
o que exige alto grau de conhecimento 
de desenho e perspectiva – estão 
presentes na tela em variados momentos 
da composição, tal qual exibicionismo 
do artista. O estudo da anatomia 
pode também ser conferido na figura 
do paraguaio caído, de torso nu, 
posicionado imediatamente em frente ao 
cavalo. Sua cabeça inclinada alinha-se à 
do animal. Além do mais, ambos dirigem 
o olhar para baixo, como se, diante dessa 
situação, tanto o combatente como o 
animal estivessem absortos frente ao 
terror do conflito.

Sobre a elevação posiciona-se o Estado-
Maior brasileiro, lugar privilegiado para 
se observar o desenrolar da batalha, 
mas também privilegiado para que as 
luzes da tela aí incidam com mais força 
e direcionamento. Montado em seu 
cavalo branco, com o braço estendido 
apontando para o teatro da guerra, e o 
rosto voltado para o oficial que lhe faz 
companhia, está o Duque de Caxias. 
A farda que exibe as condecorações do 
Império está desabotoada – opção do 
artista que causou certo estranhamento 
por parte dos espectadores, mas que 
procurava dar certo ar verista à tela: 
não há decorum possível diante de uma 
batalha desse tipo. Rasgada também 
parece estar a bandeira nacional, 
resultado dos desgastes dessa guerra, 
a qual, vista por esse ângulo, mais 
lembrava uma grande anarquia. Apenas 
os cavalos do comando imperial parecem 
estar ordenados: dispostos em fila e 
organizados por cor e tonalidades 
distintas. Todo o resto, inclusive os 
motivos do céu, parecia imerso e 
disperso em profunda incompreensão. 
Tudo se parece com um grande 
redemoinho de destruição.
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