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pintura e teatro: a pedagogia do olhar n’o tribofe de arthur azevedo
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Pintura e teatro: a Pedagogia do olhar

n’O TribOfe de arthur azevedo

Resumo

Qual é a relação entre uma peça de teatro e a pintura pa-

norâmica da cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal 

do Brasil? O Tribofe (1892), revista de ano, escrita por Arthur 

Azevedo, inseria como ponto de partida o panorama circu-

lar do Rio de Janeiro, pintado por Victor Meirelles e o belga 

Langerock, e exposto, em 1891, na Praça XV de Novembro, 

dentro de uma arquitetura redonda própria, a rotunda. Lo-

go na primeira cena, o panorama era experimentado por 

uma família do interior, de passagem pelo Rio do final do 

século XIX, e sugeria que a urbe pudesse ser lida pelos 

visitantes e reconhecida por seus habitantes, como um 

quadro ou um mapa. Teatro ligeiro musicado e panorama 

constituíam-se em entretenimentos para um público he-

terogêneo, entretanto, também propunham ao “enquadrar” 

o olhar dos espectadores para determinado modo de ver a 

paisagem urbana, certa pedagogia do olhar. 

Painting and theatre: tribofe´s Pedagogy 

through the glance of arthur azevedo

Abstract

What is the relationship between a play and a panoramic 

painting of the city, displayed in a rotunda placed in a 

central point of Brazil’s federal capital? The musical the-

atre O Tribofe (1892) by Arthur Azevedo presented in the 

first scene the circular panorama of Rio de Janeiro city, 

painted by Meirelles and the Belgian painter Langerock. 

This panorama was exposed, in 1891, in the XV de No-

vembro Square, within a particular architecture, called 

rotunda. Right at the beginning of the play, the panorama 

was experienced by a family from backwoods of Brazil who 

were passing through Rio de Janeiro at the end of the nine-

teenth century, and suggested that the metropolis could 

be read by visitors and recognized by its inhabitants, such 

as a picture or a map. Musical theatre and panorama are 

forms of entertainment for heterogeneous public, however, 

both also training the eye for a particular way of seeing 

the urban landscape, in a “pedagogical” way.
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