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RESUMO 

 

Esta tese pretende investigar as relações existentes entre as estampas gráficas que traduzem 

obras de arte na imprensa e os seus impactos na formação de uma cultura visual ligada às artes, 

no Rio de Janeiro, capital do império, durante a segunda metade do século XIX. Nesse 

momento, a gráfica encontra-se mais consolidada no país e observa-se um aumento na 

circulação de estampas e publicações ilustradas com temas artísticos. O século XIX foi um 

período importante para a afirmação dos periódicos enquanto uma mídia de amplo alcance. 

Época de ágeis aprimoramentos técnicos, de novas tecnologias, e aceleramento nas redes de 

transporte e distribuição que contribuíram para que os periódicos se tornassem elementos 

importantes na divulgação de imagens, para a construção de visualidades. A imprensa 

oitocentista apresentou-se como um espaço de investigação e experimentação, espaço que 

resultou no desenvolvimento de eficientes procedimentos de multiplicação de imagens. Entre 

essas imagens, as obras de artes recebem grande destaque, sendo um dos assuntos mais 

reproduzidos pela imprensa.  Esse processo se desenvolve em um momento de expansão do 

mercado resultando em trocas e intercâmbios culturais. Por outro lado, igualmente caracterizou-

se por um período de fortalecimentos e afirmação de identidades nacionais. O Rio de Janeiro, 

que oficialmente implementava sua gráfica recentemente, vivenciaria, na segunda metade do 

século, uma profusão de imagens de diferentes categorias e temas disseminadas pelas 

publicações ilustradas, entre elas chamamos a atenção para reprodução das obras de arte. Nesse 

sentido, buscamos entender se, e de que modo, as traduções das obras de arte pela imprensa 

causaram impactos na cultura visual no Rio de Janeiro oitocentista.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to investigate the relations between graphic prints that are reproductions of 

works of art in the press and their impacts on the development of a visual culture in Rio de 

Janeiro, capital of the empire, during the second half of the 19th century. By that time, the press 

is more consolidated in the country and there is an increase in the circulation of prints and 

illustrated publications with artistic themes. The 19th century was an important period for the 

affirmation of journals as a wide-ranging medium. It was a time of technical improvements, 

new technologies, and acceleration in transportation and distribution networks that contributed 

to the journals becoming important elements in the dissemination of images, for the 

construction of visualities. The 19th century press presented itself as a space for investigation 

and experimentation, a space that resulted in the development of efficient procedures for image 

multiplication. Among these images, works of art receive great prominence, being one of the 

subjects most reproduced by the press. This process takes place at a time of market expansion 

resulting in cultural exchanges. On the other hand, it was also characterized by a period of 

strengthening and affirmation of national identities. Rio de Janeiro, which officially 

implemented its graphics recently, would experience, in the second half of the 19 th century, a 

profusion of images from different categories and themes disseminated by illustrated 

publications, among which we draw attention to the reproduction of works of art. In this sense, 

we seek to understand if, and in what way, the reproductions of works of art by the press had 

an impact on visual culture in Rio de Janeiro in the 19th century. 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. GUYS, Constantin. La Presse, 1848, desenho.......................................................... 52 

Figura 2. GUYS, Constantin. Two Women and a Man with a Top Hat and a Monocle, Século 

XIX, desenho. 21,1 x 16,0 cm, Col.Met Museum. ................................................................... 55 

Figura 3. MANET, Édouard. La chanteuse des rues, 1862, Óleo sobre tela, 171,3 × 105,8 cm. 

Col.Museum of Fine Arts, Boston. ........................................................................................... 55 

Figura 4. GUYS, Constantin. Girls on the Balcony, 1860. ...................................................... 55 

Figura 5. MANET, Édouard. The Balcony. 1868, Óleo sobre tela, 124,0 x170,0 cm. Col. Musée 

d'Orsay, Paris. ........................................................................................................................... 55 

Figura 6. Gravura traduzindo desenho de Constantin Guys publicada no The Illustrated London 

News.......................................................................................................................................... 56 

Figura 7. Gravura traduzindo The Old Gate de Frederick Walker publicada no periódico The 

Graphic, janeiro, 1876. ............................................................................................................. 58 

Figura 8. WALKER, Frederick.  The Old Gate, 1874-5, óleo sobre tela, 134,6 x 168, 3, Col. 

Tate Gallery, Londres. .............................................................................................................. 58 

Figura 9. VAN GOGH, Vincent. Entrance to Voyer d’Argenson Park at Asnières Spring, 1887, 

óleo sobre tela, 55.0 x 67.0 cm. Col. Museu de Israel, Jerusalem. ........................................... 58 

Figura 10. GONZALÈS, Eva. A Box at the Theatre des Italiens, 1874, óleo sobre tela, 130 x 

98,0 cm. Musée d’Orsay, Paris. ................................................................................................ 59 

Figura 11. GUYS, Constantin. La Loge de l'opéra, séc, XIX. ................................................. 59 

Figura 12. RENOIR, Pierre-Auguste. La Loge, 1874, óleo sobre tela, 80,0 x 63,5 cm Col. 

Courtauld Gallery, Londres. ..................................................................................................... 59 

Figura 13. GERVEX, Henri. Le Bal de l'Opéra, 1886, óleo sobre tela, 85,0 x 63,0 cm, Col. 

Musée d'Orsay, Paris. ............................................................................................................... 60 

Figura 14. GUYS, Constantin. At the Theater (Au foyer du théatre; Ladies and Gentlemen), 

entre 1860-90, aquarela, 17.4 × 16.3 cm, Col.Walters Art Museum, Baltimore. ..................... 60 

Figura 15. GUYS, Constantin. After the Ballet, desenho, séc. XIX. The Art Institute of Chicago.

 .................................................................................................................................................. 60 

Figura 16. FORAIN, Jean-Louis. Visite dans la loge de la danseuse, c.1880, gouache e aquarela, 

26,1 x 29,5 cm, Col. particular. ................................................................................................ 60 

Figura 17. PISAN, Héliodore a partir de DORÉ, Gustave, Newgate exercise yard, from London, 

1872. Gravura publicada no periódico Katholieke Illustratie (1872). ...................................... 61 



 

 

Figura 18. VAN GOGH, Vincent. The Prison Courtyard, 1890, óleo sobre tela, 80 x 64 cm, 

Col. Pushkin Museum, Moscou. ............................................................................................... 61 

Figura 19. RAVENA, Marco da (gravador) a partir de RAIMONDI, Raimondi (gravura) a partir 

de Raphael (desenho). The Judgement of Paris, 1510-1520.  Gravura, 29.1 × 43.7 cm, Galleria 

degli Uffizi, Itália. .................................................................................................................... 66 

Figura 20. RAIMONDI, Marcantonio (gravador) a partir de Rafael (desenho), O massacre dos 

inocentes, c. 1511-1521, gravura, 28.1 x 43.0 cm, Col. The Metropolitan Museum of Art, Nova 

York. ......................................................................................................................................... 70 

Figura 21.  VORSTERMAN, Lucas (gravador) a partir de RUBENS, Peter Paul (pintor). 

Deposição da cruz. c. 1620, Gravura a buril, 58 x 42,5 cm. Col. particular. ........................... 73 

Figura 22. RUBENS, Peter Paul, Deposição da cruz, 1611-1614, óleo sobre madeira, 421 x 311 

cm. Col. Catedral de Nossa Senhora, Antuérpia. ..................................................................... 73 

Figura 23.  PONTIUS, Paulus (gravador) a partir de RUBENS, Peter Paul (desenho). Nero, 

1638, gravura a buril, ................................................................................................................ 74 

Figura 24. Detalhe da gravura com os registros de autoria e outras informações. ................... 74 

Figura 25. PARIZEAU, Edmé-Gratien (des.) PERROT, A. M. (grav.). Tête de la Mère des fils 

de Brutus. Séc. XIX. Calcogravura en manière de crayon, 32 cm × 47,5 cm. Col.  BnF, Paris.  

Fonte: Marcelo Gonczarowska Jorge. ...................................................................................... 75 

Figura 26. DEMARTEAU, Gilles. [Étude de tête] maneira de crayon. 26,8 x 18,8 cm. Col. 

Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie. ............................ 77 

Figura 27. DEMARTEAU, Gilles (1729?-1776). [Étude de bras et de jambe] maneira de 

crayon. 26,2 x 18,4 cm. Col. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et 

photographie. ............................................................................................................................ 77 

Figura 28.  DEMARTEAU, Gilles [Troisième Livre de Principes du Dessein dans le goût du 

Crayon d'après differens Maîtres]. Séc. XIX. Maneira de Crayon. Col. Bibliothèque nationale 

de France, département Estampes et photographie. ................................................................. 77 

Figura 29. JULIEN, Bernard Romain Julien. [Cours de Dessin. par Léon Cogniet lith. par 

Julien']. Século XIX. Litografia, 35,5 x 51,8 cm.  Academia de Bellas Artes de Puebla. 

Gobierno del Estado de Puebla. ................................................................................................ 78 

Figura 30. DEMARTEAU, Gilles (Grav.) a partir de Michelangelo (des.) [Tête d'homme, de 

profil à g., ridée et rasée, serre-tête cachant les cheveux] maneira de Crayon. 25,5 x 21,0 cm. 

Col.Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie. ..................... 78 



 

 

Figura 31. DEMARTEAU, Gilles (Grav.) Demarteau, Gilles-Antoine (1750-1802) (Des.).  Fille 

de Niobé d'après dessiné d'après l'antique par Demarteau le jeune; gravé par Demarteau l'aîné 

l'antique, 1770-1776, maneira de crayon. ................................................................................. 78 

Figura 32. DEMARTEAU, Gilles (1729? -1776) (grav.)  a partir de Boucher, François (1703-

1770) (des.) [Mariage mystique de Sainte Catherine] maneira de Crayon. 36 x 23 cm. Col. 

Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie. ............................ 78 

Figura 33. MANET, Édouard. Retrato de Emile Zola, 1868, óleo sobre tela, 146,0 x 114,0 cm., 

col. Musée d’Orsay, Paris. ........................................................................................................ 98 

Figura 34. Detalhe apresentando o quadro de estampas na parede do Retrato de Zola. ........ 100 

Figura 35. RENOIR, Pierre-Auguste. Natureza Morta com Bouquet, 1871, óleo sobre tela, 74,0 

x 59,0 cm, col. The Museum of Fine Arts, Houston. ............................................................. 101 

Figura 36. MANET, Édouard. Les petits cavaliers d'après l'école de Velasquez, 1862, Água 

forte, água tinta, ponta seca e papel chinês, col. Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville 

de Paris. .................................................................................................................................. 102 

Figura 37. MANET, Édouard, Le déjeuner sur l’herbe, 1863, óleo sobre tela, 207,0 x 265,0 cm. 

Col. Musée d’Orsay, Paris. ..................................................................................................... 104 

Figura 38. RAIMONDI, Marcantonio (a partir de Rafael), Il giudizio di Paride (O julgamento 

de Páris), detalhe, c. 1517, gravura, col. Galleria degli Uffizi, Itália. ................................... 104 

Figura 39. Periódico reproduzindo Le Buveur de Bière a partir de Manet, xilogravura, 1873. 

Col. Van Gogh Museum, Amsterdam. ................................................................................... 104 

Figura 40. MACDUFF, William. Shaftesbury. Lost and Found, 1862, Óleo sobre tela, 46.7 x 

40.5 cm. Col. Museum of London. ......................................................................................... 106 

Figura 41. Detalhe de anúncio da Goupil para o periódico Le Musée des Rieurs, cromolitografia, 

1847, col. Rijksmuseum, Amsterdam. .................................................................................... 110 

Figura 42. CHARLET, Nicolas-Toussaint (artist) French, 1792 – 1845. Le Marchand de dessins 

lithographiques, 1819, litografia. 21.6 x 31.1 cm. Col National Galary. ............................... 112 

Figura 43. DEGAS, Edgar. The Collector of Prints, 1866, óleo sobre tela, 53 x 40 cm, col. 

Metropolitan Museum of Art, New York City. ...................................................................... 114 

Figura 44. DAUMIER, Honoré. L’amateur d’estampe, c.1860, óleo sobre tela, 57 x49,5 cm , 

col. Petit Palais, Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris. .................................................. 115 

Figura 45. DAUMIER, Honoré. Deux Amateurs d’estampes, 1860, aquarela, 18 x 24 cm, 

Winterthur, Oskar Reinhart Collection. .................................................................................. 116 



 

 

Figura 46. SCHMIED, François Louis a partir de DAUMIER, Honoré. Les Amateurs 

d'estampes, 1868/1920 [impresso] xilogravura, 21.8 × 26.1 cm, Col. National Gallery of Art.

 ................................................................................................................................................ 116 

Figura 47. JONGHE, Gustave Léonard, Lateness. Óleo sobre tela........................................ 116 

Figura 48. ALMA-TADEMA, Lawrence. My Studio, 1867, óleo sobre tela, 42.1 x 54 cm, col. 

Groninger Museum, Groningen, Netherlands. ....................................................................... 116 

Figura 49. NETTI, Francesco. Le lettura, c.1875 óleo sobre tela, 54 x 44 cm, Col. Pinacoteca 

di Bari. .................................................................................................................................... 121 

Figura 50. RENOIR, Pierre-Auguste. Young Woman Reading an Illustrated Journal, ca.1880, 

óleo sobre tela, 46.4 x 57.1 cm. Col. Rhode Island School of Design Museum. ................... 123 

Figura 51. DAUMIER, Honoré, Inconvénient d'acheter un journal, 1848, litografia, 25.88 x 

20.64 cm (folha) Col. Rosenwald Collection. ........................................................................ 126 

Figura 52. REGGIANINI, Vittorio (1858 – 1938), Reading an Art jornal, óleo sobre tela, 46 x 

36 cm. ..................................................................................................................................... 127 

Figura 53. Capa com ilustração “Cercle de L’union Artistique – Le Vernisage”. Publicada no 

Le Monde Illustré, nº 1819, 1892, Paris. Col. Bibliothèque nationale de France, département 

Philosophie, histoire, sciences de l'homme. ........................................................................... 128 

Figura 54. Ilustração de vista de exposições, publicada no Le Monde Illustré, 1886, Col. 

Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme. 128 

Figura 55. Capa com xilogravura reproduzindo a obra The Young Beggar, de Bartolomé 

Esteban Murillo (1617–1682), publicada no periódico The Penny Magazine, n. 127 março, 

1834, Londres. ........................................................................................................................ 129 

Figura 56. Página com xilogravura reproduzindo a obra de Murillo publicado na Le Magasin 

Pittoresque, n.27, 1834, Paris. ................................................................................................ 129 

Figura 57. Ilustração para o artigo sobre o artista Nicholas Poussin publicado para The Penny 

Magazine, 1842. ..................................................................................................................... 130 

Figura 58. Capa reproduzindo obra de Nicholas Poussin publicado Le Magazin Pittoresque, 

1881, Col. Bibliothèque nationale de France (gallica). .......................................................... 130 

Figura 59. O ateliê do artista William Bouguereau, gravura a partir de fotografia publicada em 

L’Illustration, 24 abril de 1886, n.265.................................................................................... 131 

Figura 60. Suplemento reproduzindo obra Une Fille des Champs de William Bouguereau, 

gravura a partir de fotografia, publicada no The Illustrated London News, 1872, Londres. .. 131 

Figura 61. The International Exhibition, Nameless and Friendless. 1862, xilogravura publicada 

no The Illustrated London News, 40 x 27,94 cm, Londres. .................................................... 131 



 

 

Figura 62. OSBORN, Emily Mary, 1828–1925, Nameless and Friendless,1857, óleo sobre tela, 

82,5 x103,8 cm, Col. Tate, Londres. ...................................................................................... 131 

Figura 63. NAUMANN, Paul (xilogravura) a partir de ALMA-TADEMA, Lawrence, Love in 

Idleness, 1985, publicado em The Illustrated London News, 40 x 27,94 cm, Londres. ......... 132 

Figura 64. ALMA-TADEMA, Lawrence, Love in Idleness, ca. 1891, óleo sobre tela, 87 x 165.5 

cm, Col. Laing Art Gallery. .................................................................................................... 132 

Figura 65.  FRÈRE, Pierre-Édouard, Les images, litografia publicada no periódico L’artiste, 

1858, Paris. ............................................................................................................................. 133 

Figura 66. Capa do periódico The Art-Journal, 1852, Londres. ............................................ 134 

Figura 67. ROFFE (gravador) a partir de ACTON, John Adams (escultor), The widows Cruse, 

Bronze. Publicado no The Art Journal. .................................................................................. 134 

Figura 68. Anúncio do comércio de estampas de tradução publicado no The Art Union, 1840, 

Londres. .................................................................................................................................. 135 

Figura 69. ROBINSON, J. W. (gravador) a partir de COPE, W.C. (pintor) The Young Mother, 

publicado no The Art Journal. ................................................................................................ 135 

Figura 70. Capa do periódico Gazette des Beaux Arts, 1859, Paris. ...................................... 136 

Figura 71. Anúncio da venda da gravura de Henriquel-Dupont traduzindo a obra L’Hémicycle 

de Paul Delaroche. .................................................................................................................. 136 

Figura 72. BOETZEL (gravador) a partir de LORRAIN, Claude (pintor), Mercure et Argus, 

publicado na Gazette de Beaux Arts ....................................................................................... 136 

Figura 73. JASINAKI (gravador) a partir de DAVID, Louis (pintor), Portrait de Mme 

Récamier, publicado na Gazette des Beaux Arts. ................................................................... 136 

Figura 74. JACKSON, J. (gravador) a partir de MORGHEN, Raffaello (gravador) a partir de 

VINCI, Leonardo (pintor), A última ceia, 1834, xilogravura publicada no período The Penny 

Magazine, 34 x 24.5 cm (página). .......................................................................................... 139 

Figura 75. Página no periódico português Archivo Popular, 1838, publicando a xilogravura de 

J. Jackson a partir da A Última Ceia, 26 x 19 cm. .................................................................. 139 

Figura 76. Página com a ilustração do artigo sobre Leonardo da Vinci publicado no periódico 

Museu Universal, em janeiro de 1838, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma xilogravura assinada 

por John Jackson realizada a partir de outra gravura de Raffaello Morghen reproduzindo a obra 

A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. . 140 

Figura 77. MORGHEN, Raffaello (gravura) a partir de VINCI, Leonardo da (pintura), A Última 

Ceia, 1800, gravura em metal, 52 x 92,8 cm, The Metropolitan Museum of Art, Nova York.

 ................................................................................................................................................ 140 



 

 

Figura 78.  Página da revista Magasin Pittoresque de dezembro de 1837, com ilustração da cena 

Hamlet. Xilogravura realizada por Andrew Best Leloir a partir de Eugène Delacroix.Col. 

Bibliothèque nationale de France (Gallica). ........................................................................... 145 

Figura 79.  Página do Museu Universal ilustrada com xilogravura de Andrew Best Leloir 

reproduzindo Hamlet de Eugène Delacroix, publicada em 22 de maio de 1841. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de janeiro. ....................................................................................... 145 

Figura 80. Página da revista Museu Universal de 1838, reproduzindo a pintura Madonna della 

Seggiola de Rafael Sanzio. A estampa é uma xilogravura de J. Jackson realizada a partir de 

gravura em cobre de Raffaello Morguen e foi publicada no artigo sobre Rafael. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, RJ .......................................................................................................... 146 

Figura 81. Capa da revista Archivo Popular (1837) reproduzindo xilogravura de J. Jackson 

realizada a partir de gravura de Raffaello Morguen. .............................................................. 146 

Figura 82. Ilustração do periódico Jornal das Famílias, Rio de Janeiro em maio de 1876. A 

imagem reproduz a pintura Madonna della Seggiola de Rafael Sanzio. Gravura em aço. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................... 148 

Figura 83. Página do Museu Universal na edição de 03 de agosto de 1839.  O artigo dedicado 

ao episódio histórico de Napoleão em Postdam apresenta uma ilustração que, embora não seja 

citada no texto, sabe-se que reproduz a tela do artista francês Marie-Nicolas Ponce-Camus 

(Paris, 1778, 1839). Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ ................................................. 149 

Figura 84. PONCE-CAMUS, Marie-Nicolas. Napoleon before the Tomb of Frederick the 

Great, 1810, óleo sobre tela,................................................................................................... 149 

Figura 85. Gravura publicada no Museu Universal, em 1837, no artigo dedicado à Veneza. Na 

imagem há uma legenda: “Igreja Sta. Maria del Salute”. Apesar do artigo não fazer nenhuma 

menção à origem da imagem trata-se, possivelmente, de uma cópia da água-forte, do artista 

italiano Michele Marieschi (1710-1743). Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. ............... 149 

Figura 86. MARIESCHI, Michele. Sta. Maria del Salute, água forte, 1741, col. Metropolitan 

Museum of Art........................................................................................................................ 149 

Figura 87. Gravura publicada no Museu Universal, em 1837, no artigo dedicado ao pintor Peter 

Paul Rubens. O artigo apresenta dados biográficos de Rubens, cita algumas de suas obras dando 

ênfase para a pintura Descida da Cruz, que integra o tríptico realizado para a Catedral de Nossa 

Senhora, na Antuérpia. Na imagem há uma legenda com o título da pintura: Descida da Cruz. 

Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ .................................................................................. 151 

Figura 88. RUBENS, Peter Paul. Descida da Cruz. 1612-14, Oil on panel, 150 x 420 cm, 

Cathedral of Our Lady, Antwerp. ........................................................................................... 151 



 

 

Figura 89. Página com estampa publicada no Museu Universal em abril de 1838, artigo 

dedicado à escultura de Moisés realizada pelo artista Michelangelo, 32 x24 cm (página). Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, RJ.......................................................................................... 151 

Figura 90. BUONARROTI, Michelangelo. Moisés; 1513-15, escultura em mármore, 235 cm × 

210 cm, Basílica de São Pedro, Roma. ................................................................................... 151 

Figura 91. Página com estampa reproduzindo a obra O Jovem Mendigo, publicada no Museu 

Universal, em agosto de 1839, no artigo dedicado ao artista Bartolomé Esteban Perez Murillo, 

32 x24 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ ............................................................... 153 

Figura 92. Anúncio sobre a revista Museu Universal publicado no Jornal do Comércio em 24 

de agosto de 1839. O anúncio destaca o artigo sobre o pintor Murillo e a estampa da obra O 

Mendigo. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ.................................................................. 153 

Figura 93. Anúncio sobre leilão que destaca, entre os itens, um quadro com moldura dourada 

contendo a cópia da pintura O Pequeno Mendigo. Publicado no Diário do Rio de Janeiro, Folha 

política literária e comercial, 23 de maio de 1860, Rio de Janeiro, nº 59. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, RJ. ......................................................................................................... 154 

Figura 94. Anúncio da venda do quadro O Pequeno Mendigo na Casa Bernasconi. Jornal do 

Comércio, 1858. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. ..................................................... 154 

Figura 95. A visita dos anjos a Abraão. Acima a gravura extraída da bíblia ilustrada de 

Demarne; abaixo, a pintura de Ataíde para o painel lateral da capela-mor da Igreja de São 

Francisco, Ouro Preto. ............................................................................................................ 160 

Figura 96. THOMAS, Emilie (gravura) a partir de DUVIVIER, Albert (desenho) a partir de 

DELACROIX, Eugène (pintura), xilogravura traduzindo a tela A Morte de Sardanapolo, 

publicada no periódico francês Le Monde Illustré, 16 de maio de 1874. Col. Biblioteca Nacional 

da França [gallica]. ................................................................................................................. 165 

Figura 97. William Luson Thomas (gravura) a partir de Sir John Gilbert (pintura), Execution of 

Mary, Queen of Scots, extraído do periódico Illustrated London News, 23 de fevereiro de 1861.

 ................................................................................................................................................ 167 

Figura 98. Peter Lightfoot (gravura) a partir de Laslett John Pott (pintura), Mary, Queen of Scots 

led to execution extraído do periódico The Art Journal, New Series volume 1, plate 11, page 

144, 1875. A pintura de John Pott foi exposta em 1871 na Royal Academy of Arts, em Londres.

 ................................................................................................................................................ 167 

Figura 99. Gravador não identificado a partir de desenho de Ernesto Fontana, Maria Stuart e 

Elizabeth da Inglaterra, publicado na edição de 1876 do periódico Ilustração do Brasil. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, RJ.......................................................................................... 168 



 

 

Figura 100. Publicidade do estabelecimento de Bernasconi & Moncada, publicado no Diário 

do Rio de Janeiro, em 1864. No anúncio é mencionado o comércio de “espelhos, gravuras, 

estampas, redomas e objetos de pintura, molduras e quadros de todos os gostos e feitios”. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, RJ.......................................................................................... 169 

Figura 101. Anúncio de exposição de processos fotográficos expostos na Bernasconi 

&Moncada publicado no jornal Diário do Rio de Janeiro, 1867. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional, RJ............................................................................................................................ 171 

Figura 102. Anúncio de exposição de retratos na galeria do Sr. Bernasconi publicado no 

periódico Correio Mercantil (RJ), 1857. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. ............... 171 

Figura 103. Anúncio do Atelier Moderno publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 

1889. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. ....................................................................... 176 

Figura 104. Cartão de publicidade da Casa Especial De Wilde. ............................................ 176 

Figura 105. FONTANA, Roberto. La Donna che Legge, 1882, óleo sobre tela, 77 x 55 cm, col. 

Academia Brasileira de Letras, RJ. ........................................................................................ 177 

Figura 106. Ilustração “Quadro do Sr. Roberto Fontana, premiado na exposição de Brera, em 

1876. Desenho do Sr. Michetti”. Página do Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 19 de julho de 

1877. A imagem reproduz a tela, As fábulas de Esopo, de Roberto Fontana. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, RJ. ......................................................................................................... 177 

Figura 107. Gravura reproduzindo a tela de Roberto Fontana no periódico Diário Ilustrado, Rio 

de Janeiro, 5 de junho 1887 Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ..................................... 177 

Figura 108. Anúncio publicado no Correio Mercantil, em 1858, divulgando o “recente processo 

fotográfico da “ambro-cromotipia” realizada pelo estabelecimento de Insley Pacheco. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................... 180 

Figura 109. Capa com ilustração “exposição de quadros, fotografias e vários objetos de arte em 

casa do Pacheco”; O Mosquito, Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1872. Col. Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ................ 180 

Figura 110. SISSON, Sébastien Auguste Sisson (gravador) a partir de fotografia de Victor 

Frond, retrato da Família Real, 1860, litografia, 52,9 x 62,6. Acervo da Pinacoteca do Estado 

de São Paulo, Brasil. Coleção Brasiliana/ Fundação Estudar. Doação da Fundação Estudar, 

2007. ....................................................................................................................................... 183 

Figura 111. Litografia de Auguste Sisson publicada no periódico Revista Popular, 1861, Rio de 

Janeiro. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ................................................ 183 

Figura 112. SISSON, Auguste S., D. Pedro com a família, litografia, 1864. Col. Museu Imperial

 ................................................................................................................................................ 183 



 

 

Figura 113. MOREAUX, François-René, Família Imperial, 1857, óleo sobre tela, 117 x 120 

cm, Col. Museu Imperial. ....................................................................................................... 183 

Figura 114. Parte do anúncio das folhinhas Laemmert publicado no Jornal do Comércio, Rio 

de Janeiro, 1871. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro................................... 185 

Figura 115. Trecho do anúncio das folhinhas Laemmert publicado no Jornal do Comércio, Rio 

de Janeiro, 1871. ..................................................................................................................... 185 

Figura 116. Ilustração “Vendedor de Jornais”, publicada na coluna “Tipos e Costumes”, no 

jornal Brasil Ilustrado, Rio de Janeiro, 1887, p.112.Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de 

Janeiro. .................................................................................................................................... 190 

Figura 117. Gravador não identificado, a partir de MUNKACSY, Mihaly (pintura) Getting 

Ready for Daddy's Birthday,1885, xilogravura publicada no periódico A Estação, Rio de 

Janeiro; 37x27cm (página). .................................................................................................... 191 

Figura 118. MUNKÁCSY, Mihaly, A Visita, c.1880, óleo sobre de tela. .............................. 195 

Figura 119. Reprodução da tela de Mihaly Munkácsy A Visita publicada na revista A Estação, 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1888, 37 x 27 cm (págnina). Col. Fundação Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro. .................................................................................................... 195 

Figura 120. Página com ilustração de toilettes em cena doméstica com dois quadros de 

paisagem na parede ao fundo. Publicado na revista A Estação, Rio de Janeiro, n.24, 1883, 37 x 

27 cm (página). Col. FBN. ..................................................................................................... 196 

Figura 121. Ilustrações de tipos de “molduras para fotografia” publicadas na revista A Estação.

 ................................................................................................................................................ 199 

Figura 122. Detalhe do anúncio de leilão publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro 

1870. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. .................................................... 202 

Figura 123. Detalhe de ilustração publicada na revista A Estação, n.24, 28 de fevereiro de 1879. 

Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. .............................................................. 205 

Figura 124. SILVA, Oscar Pereira da; Hora da Música, 1901, óleo sobre tela, 65 x 50 cm, 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. ....................................................................................... 205 

Figura 125. Ilustração “Uma Visita Incômoda”, a partir de HOFF, Carl Heinrich (pintura).  

Gravura publicada na revista A Estação, n.14, 31 de julho de 1882, 37 x 27 cm. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa.................................................................................................................... 205 

Figura 126. FIGUEIRADO, Aurélio. Menina ao Piano, 1892, Óleo sobre tela, 60 x 90 cm, Col. 

Particular. ................................................................................................................................ 206 

Figura 127. Tem gosto para música, Gravura a partir de BEYSCHLAG, Robert Julius (pintura) 

publicada na revista A Estação, n.5, 1881, 37 x 27 cm. Col. Fundação Rui Barbosa. ........... 206 



 

 

Figura 128. AMOEDO, Rodolfo; Prelúdio, óleo sobre madeira, s.d, 24 x 32,5 cm. ............. 206 

Figura 129. Ilustração toilettes, moças com piano, publicada da revista A Estação, n.20, 1886, 

37 x 27 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. .......................................... 206 

Figura 130. Oscar Pereira da; Aula de canto na casa de Alexandre-Levy,1887, Óleo sobre tela. 

Museu Imperial de Petrópolis, RJ........................................................................................... 207 

Figura 131. Ao piano. Imagem retirada da revista Ilustração, Paris, 1891. Col. Biblioteca 

Nacional de Portugal. ............................................................................................................. 207 

Figura 132. FERREZ, Marc. A princesa Isabel e a baronesa de Muritiba, 1886, Fotografia; 9,2 

x 12,6 cm; col. Coleção João de Orleans e Bragança, Instituto Moreira Salles. .................... 207 

Figura 133. “Suplemento Literário e Ilustrado” do Diário do Comércio, Rio de Janeiro, n.124, 

7 de abril de 1889. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. ........................... 212 

Figura 134. GUIMARÃES, A. A. Luzo (litografia) Capa da revista A Vida Fluminense, n.222, 

30 de março de 1872, Rio de Janeiro, 33 x 25 cm (Página). Col. Fundação Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro. ........................................................................................................................ 216 

Figura 135. GUIMARÃES, A. A. Luzo (litografia) a partir de LOO, Charles-André van 

(pintura), A Ressureição, litografia. Página da revista A Vida Fluminense, n.222, 30 de março 

de 1872, Rio de Janeiro, 33 x 25 cm (página). Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de 

Janeiro. .................................................................................................................................... 216 

Figura 136.  Ilustração “Oração da manhã, Cópia de painel de S. G. Rotta” publicada na revista 

A Estação., n.23, 15 de dezembro de 1901. Col. Fundação Casa Rui Barbosa...................... 218 

Figura 137.  “A cobrança de impostos”, gravura publicada no periódico A Ilustração Brasileira, 

Rio de Janeiro, 1879. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ........................... 218 

Figura 138. BAUDE, Charles, Nem cinco reis; gravura a partir de quadro publicada na revista 

A Ilustração, Paris, 8 de agosto, 1885. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. ...................... 219 

Figura 139. BAUDE, Charles, Belas Artes: Five o’clock Tea, gravura a partir de quadro de 

Emma Cramwk, publicado na revista Ilustração, Paris, n.5, 5 de março de 1888. Col. Biblioteca 

Nacional de Portugal. ............................................................................................................. 219 

Figura 140. Reprodução da tela Feliz Mãe, publicada na revista A Estação, Rio de Janeiro, n.4, 

29 de fevereiro de 1884. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. .................................................. 220 

Figura 141. COSTA, João Zeferino da, A Caridade, 1872, óleo sobre tela, 86,5 x 111 cm, Museu 

Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. ............................................................................... 220 

Figura 142. SILVA, Oscar Pereira da Natureza Morta com Jornal, 1880, óleo sobre tela, 47 x 

72 cm. ..................................................................................................................................... 221 



 

 

Figura 143. SILVA, Oscar Pereira da. Uma casa brasileira, óleo sobre tela, 40 x 59 cm, col. 

Privada. ................................................................................................................................... 223 

Figura 144. FERREZ, Marc. Sala de Visitas, c.1895, fotografia. Col. Instituto Moreira Salles

 ................................................................................................................................................ 223 

Figura 145. Alguns exemplos de retratos de D. Pedro II publicados em diferentes jornais do 

período. ................................................................................................................................... 223 

Figura 146. SILVA, Oscar Pereira da, A leitura (s. d.) Óleo sobre madeira, 19 x 13 cm. ..... 225 

Figura 147. Ilustração realizada por Ângelo Agostini publicada na Revista Ilustrada na edição 

de 1887. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ............................................... 229 

Figura 148. Ilustração de Ângelo Agostini publicada na Revista Ilustrada na edição de 1887. 

Na legenda: “Um fazendeiro também faz uma descoberta que o deixou embatucado! Um 

escravo lia, no cito, para seus parceiros ouvirem, um discurso abolicionista do Cons.º Dantas”. 

Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. .............................................................. 229 

Figura 149. AMOEDO, Rodolfo, Cena de café, c. 1880/90, aquarela, 22,8 x 28,2 cm, coleção 

Museu Nacional de Belas Artes, RJ. ...................................................................................... 230 

Figura 150. Ilustração “A leitora atenta - quadro de Karl Gussow” (1843-1907), publicada na 

revista A Estação, Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1888. Col. Fundação Casa Rui Barbosa.235 

Figura 151. Nota aos assistentes do O Figaro, Rio de Janeiro, n.104, 12 de janeiro de 1878. 

Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. .............................................................. 242 

Figura 152. Ilustração do periódico A Cigarra publicada no final do século XIX. A imagem faz 

referência ao próprio periódico com a mulher lendo o jornal em sua cama. As paredes estão 

forradas por estampas de folhas soltas. .................................................................................. 243 

Figura 153. Gravura reproduzindo A confissão e legenda explicativa publicada no periódico A 

Estação, n.19, 15 de outubro de 1883. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 244 

Figura 154. Legenda e gravura reproduzindo Madonna della Scala a partir de Correggio (1489-

1534), publicada no periódico Jornal das Famílias, Rio de Janeiro, 1873. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................................... 244 

Figura 155. Página e detalhe da página com modelo de álbum/ fichário para encadernação da 

revista A Estação, n. 15, 15 de agosto de 1879. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de 

Janeiro. .................................................................................................................................... 246 

Figura 156. Anúncio de 1886 sobre as capas para encadernação dos volumes da revista 

Ilustração. Destaca-se a menção às gravuras reproduzindo obras de arte como uma das 

principais qualidades da revista. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. ................................ 246 



 

 

Figura 157. Anúncio da venda de gravuras e a estampa reproduzindo o quadro A merenda 

publicada no periódico O Guarani, Rio de Janeiro, 1871. Col. Fundação Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro. ........................................................................................................................ 248 

Figura 158. Página e detalhe ampliado mostrando a gravura de uma paisagem, ressalta-se o 

aspecto do suporte da gravura:  revista A Estação, n.23, 15 de dezembro de 1885. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa.................................................................................................................... 249 

Figura 159. Página da Estação, a ilustração dos toilettes é apresentada como se fosse uma 

estampa ou folha solta, emoldurada por flores: A Estação, n. 14; 21 de julho de 1888, p.55. Col. 

Fundação Casa Rui Babosa. ................................................................................................... 249 

Figura 160. Página da Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, n.269, 1881. Col. Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro. ........................................................................................................................ 250 

Figura 161. Página do periódico Echo Americano, Londres,7 de setembro de 1871, n.09, p.140. 

Col. Arquivo Edgard Leuenroth, Unicamp. ........................................................................... 251 

Figura 162.  FERREZ, Marc; Marc Ferrez & Cia. Cc. Pedra de Itapuca, Rio de Janeiro, 1880 

Albumina/ Prata, 5,0 x 7,7 cm. Col. Instituto Moreira Salles. ............................................... 254 

Figura 163. LEUZINGER Georges Pedra de Itapuca e o Rio de Janeiro Niterói - RJ - Brasil – 

c. 1867, albumina/prata,18,5 x 24,6 cm. Col. Instituto Moreira Salles. ................................. 254 

Figura 164. Capa com “vista da pitoresca Bahia do Rio de Janeiro Itapuca”, publicada pela 

revista Ilustração Brasileira, n.12, 15 de dezembro de 1876,  Rio de Janeiro, 42 x30 cm 

(página). Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro................................................ 254 

Figura 165.  “A praia da Itapuca, Rio de Janeiro”.  Imagem publicada pelo periódico Echo 

Americano, Londres, 1871. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ............................................... 255 

Figura 166.  “Brasil. Rio de Janeiro. Praia de Icaray (Itapuca). Desenho original de nosso 

colaborador F. Villaça”. Imagem publicada pela revista A Ilustração, Paris, 1884 n.16. p.245. 

Col. Biblioteca Nacional de Portugal. .................................................................................... 255 

Figura 167. JÚNIOR, José Ferraz de Almeida. Pedra de Itapuca. Séc. XIX, Óleo sobre tela, 

23,0 x 21,5 cm. Col. Coleção José Oswaldo de Paula Santos, São Paulo. ............................. 255 

Figura 168. Nota ao público, publicada na revista Ilustração Brasileira, Rio de janeiro, n.5, 1 

de setembro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ........................... 257 

Figura 169. Belas Artes: Ao cair da noite, publicada na revista Ilustração do Brasil, Rio de 

Janeiro, 1880. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................... 257 

Figura 170.  Edifício da Nova Ópera de Paris, publicado na revista Ilustração Brasileira, Rio 

de Janeiro, n.7, 1 de outubro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. . 259 



 

 

Figura 171. Vista geral da Exposição Universal de Paris, publicada na revista Ilustração 

Brasileira, Rio de Janeiro, n.34, 15 de novembro de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro. ........................................................................................................................ 259 

Figura 172. Reprodução da pintura A entrada para o convento, do artista Wladislaw V. 

Czachorski, publicada na revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.6, 15 de novembro de 

1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. .................................................... 260 

Figura 173. Reprodução da gravura em água forte, Cem florins, de Rembrandt, publicada na 

revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.34; 15 de novembro de 1877. Col. Fundação 

Nacional, Rio de Janeiro. ........................................................................................................ 260 

Figura 174. “No coração da África. Obra do Dr. G. Schaweinfurth, editada por F. A. 

Brocrhaus”. Página da revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, 1877. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. .................................................................................. 261 

Figura 175. “Família de negros dos Estados do Sul, na Exposição de Philadenphia”. Página da 

revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n. 16, 15 de novembro de 1877. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. .................................................................................. 261 

Figura 176. “Parte da queda superior da Cachoeira de Paulo Afonso de uma fotografia tirada 

pela Comissão geológica”. Página da revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.3, 1 de 

agosto, 1878. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ....................................... 261 

Figura 177. FERREZ, Marc. Cachoeira de Paulo Afonso, c. 1875. Bahia / Convênio Leibniz-

Institut fuer Laenderkunde, Leipzig/ Instituto Moreira Salles. .............................................. 261 

Figura 178 “Suas Altezas Imperiais do Brasil” capa da revista Ilustração do Brasil, Rio de 

Janeiro, vol.1, n.1, 29 de julho de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

 ................................................................................................................................................ 263 

Figura 179. “Dalila, quadro de Cesar dall’acqua (desenho do sr. Tofani)”, publicado na Revista 

Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, ano.1, n.28, 15 de março de 1877. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................................... 264 

Figura 180. “A vendedora de pombos, quando de Bouchardt”, publicado na Revista Ilustração 

do Brasil, Rio de Janeiro, Ano 1, n.24, 28 de junho de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro. ........................................................................................................................ 264 

Figura 181. “A descida da cruz desenho do cav. Innocencio Fraccaroli”, publicado na Revista 

Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, ano 1, n.09, 2 de novembro de 1876. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................................... 265 

Figura 182. “Andromeda, estátua” reproduzida na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 

vol.1, n.33, 19 de abril de 1877.Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ........... 265 



 

 

Figura 183. “Gravura de reprodução de retrato de Pedro Paulo Rubens realizado por ele”. 

Publicado na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 1878. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. ........................................................................................................ 265 

Figura 184. “Gravura de reprodução da segunda mulher de Rubens a partir de pintura de 

RUBENS, Pedro Paulo”, publicado na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 1878. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................... 265 

Figura 185. “A visita do Imperador à Exposição Universal de Filadélfia em 1876”, publicado 

na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, ano 1, vol. 1, 29 de julho de 1876. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................... 266 

Figura 186. “Registro da Exposição Universal de Filadélfia em 1876,” publicado na Revista 

Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, ano 1, n.6, 10 de outubro de 1876. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................................... 266 

Figura 187. “Registro dos pavilhões da Exposição Universal de Filadélfia em 1876”, publicado 

na Revista Ilustração do Brasil. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. .......... 266 

Figura 188  PINHEIRO, Alfredo (gravura) a partir de CASTAGNETO, Giovanni (desenho), 

“Marinha de J. B. Castagneto”, 1887, Xilogravura no periódico Brasil Ilustrado. Arquivo de 

conhecimentos úteis, 27,8 x 39 cm. Col. Instituto de Estudos Brasileiros -USP. .................. 268 

Figura 189 PINHEIRO, Alfredo (gravura) a partir de Rouède (desenho), “Marinha de Rouéde”, 

1887, Xilogravura de no periódico Brasil Ilustrado. Arquivo de conhecimentos úteis, 27, 8 x 19 

cm. Col. Instituto de Estudos Brasileiros -USP. ..................................................................... 268 

Figura 190. AMOEDO, Rodolfo, A leitura Óleo sobre tela, 38 x 52 cm. .............................. 269 

Figura 191. Capa da Revista A Estação, n. 14, 30 de julho de 1884. Col. Fundação Casa Rui 

Barbosa. .................................................................................................................................. 270 

Figura 192. Anúncio sobre o Jornal das Famílias, publicado no Jornal do Comércio, 1874. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................... 271 

Figura 193.  Ilustração, Rubens e sua primeira esposa. Página da revista A Estação, n.4, 15 de 

maço de 1884. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. ......................................... 274 

Figura 194 Ilustração reproduzindo a tela Netuno e Amphitrite a partir de Rubens. Página da 

revista A Estação, n.12, junho de 1884. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. . 274 

Figura 195. JÚNIOR, Almeida. Cena de Família de Adolfo Augusto Pinto, 1891, óleo sobre 

tela, 106 x 137 cm. Col. da Pinacoteca de São Paulo. ............................................................ 276 

Figura 196. Ilustração, “O primeiro dente”, publicada na revista A Estação, n.12, 30 de julho 

de 1888. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. ........................................................................... 278 



 

 

Figura 197  Ilustração, “O Almoço” publicada na revista A Estação, n.13, 15 de julho de 1884, 

p.56. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. ................................................................................. 278 

Figura 198 Ilustração “Amor maternal”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de 

Janeiro, n.7, 1 de outubro de 1876, p. 109. Coleção Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro..... 278 

Figura 199 Ilustração “Os gêmeos, amor maternal”, publicada no periódico Ilustração 

Brasileira, Rio de Janeiro, n.3, 01 de agosto de 1876, p. 36. Coleção Biblioteca Nacional, Rio 

de Janeiro. ............................................................................................................................... 278 

Figura 200 Ilustração “Dias Felizes”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de 

Janeiro, n.35, 01 de dezembro de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

 ................................................................................................................................................ 279 

Figura 201 Ilustração “Uma hora feliz”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de 

Janeiro, n.19, 01 de abril de 1877, p.293. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

 ................................................................................................................................................ 279 

Figura 202 VISCONTI, Eliseu, Maternidade, 1906, óleo sobre tela, 165 x 200 cm. Col. 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. ....................................................................................... 279 

Figura 203 VISCONTI, Eliseu, Mãe, c.1910, óleo sobre tela, 60 x 81 cm, col. Particular. ... 279 

Figura 204 ROCHA, Manuel Teixeira da, Sagrada Missão,1900, óleo sobre tela, 35 x 25 cm.

 ................................................................................................................................................ 280 

Figura 205 SILVA, Oscar Pereira da, Mulher e Criança, óleo sobre madeira, 20 x35 cm. ... 280 

Figura 206 BROCOS, Modesto, Amor eterno, 1895, óleo sobre tela, 30 x 25 cm. ............... 280 

Figura 207 Ilustração, “A Mãe (De um Quadro no Paris Salon de 1872)”, publicado no 

periódico Echo Americano, Londres, n.3, vol.2, 15 de setembro de 1872. Col. Arquivo Edgard 

Leuenroth, Unicamp. .............................................................................................................. 281 

Figura 208 Ilustração, “Uma mãe feliz”, publicado no periódico Ilustração Brasileira, n.12, 15 

de dezembro de 1876, p. 192. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. .......... 281 

Figura 209  Ilustração, “O consolo da viúva”, publicada no periódico A Estação, n.8, abril de 

1884, p.34. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. .............................................. 281 

Figura 210 Ilustração, “O lugar vazio”, publicada no periódico A Estação, n.05, 13 de março 

de 1885, p.21. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. ......................................... 282 

Figura 211 Ilustração, “Hora da lição”, publicada no periódico A Estação, n.15, 15 de agosto 

de 1888, p.16. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. ......................................... 282 

Figura 212 Ilustração, “João e Joaninha”, publicada no periódico A Estação, n.08, 30 de abril 

de 1885, p. 83. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. ........................................ 283 

Figura 213 SILVA, Oscar Pereira da, A costura, óleo sobre tela, s.d. ................................... 283 



 

 

Figura 214 SILVA, Oscar Pereira da, Cosendo, (s.d.) óleo sobre tela. 28 x22 cm, ............... 283 

Figura 215 SILVA, Oscar Pereira da, Enfiando agulha (s. d.) óleo sobre madeira, 38 x 26 cm.

 ................................................................................................................................................ 283 

Figura 216 Ilustração, “A lição de tricô”, publicada no periódico A Estação, n.5, 15 de março 

de 1883, p.51. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................... 284 

Figura 217 Ilustração, “Aprendendo a coser”, publicada no periódico A Estação, n.23, 15 de 

novembro de 1889, p.51. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ..................... 284 

Figura 218 SILVA, Oscar Pereira da, Criação da vovó, 1895, óleo sobre tela, 123 x 95 cm. Col. 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. ....................................................................................... 284 

Figura 219. Ilustração “Mulheres Nubianas. Quadro de H. Mackart” publicada no periódico A 

Estação, n.10, 31 de maio de 1881. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. ........ 286 

Figura 220 Ilustração “Uma mulher árabe” publicada no periódico A Estação, n.7, 15 de abril 

de 1885, p.25. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. ......................................... 286 

Figura 221 Ilustração “Uma mulher de Tunis. Cópia de um quadro de Cezare Dell’Acqua” 

publicada no periódico A Estação, n.18, 30 de setembro de 1880, p.196. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................................... 286 

Figura 222 Ilustração “Família árabe num café/ Judia de Tunis/Judias ao poço, em Tunis” 

publicada no periódico A Estação, n.13, 15 de julho de 1882, p.144. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. ........................................................................................................ 286 

Figura 223 Ilustração “Judia de Tanger” publicada no periódico A Estação, n.8, 30 de abril de 

1883, p.86. Col. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ........................................................... 286 

Figura 224. ROCHA, Manuel Teixeira da. Retrato de um pintor brasileiro. 1886, Óleo sobre 

tela, 80 x 65 cm....................................................................................................................... 293 

Figura 225. Salão Caricatural de Angelo Agostini sobre a “Exposição Geral de 1884” publicada 

na Revista Ilustrada, litografia, 37 x 54 cm. Col. Pinacoteca do Estado de São Paulo. ........ 294 

Figura 226.  Salão Caricatural de Angelo Agostini, Exposição Geral de 1872 publicada no 

periódico O Mosquito, Rio de Janeiro, ano. 4, n.146, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1872. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio Janeiro. .......................................................................... 295 

Figura 227.  AGOSTINI, Angelo, “Batalha do Campo Grande” publicada no periódico O 

Mosquito, ano. 4, n.146, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1872, litografia, 37,5 x 57,2 cm. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................... 297 

Figura 228. AGOSTINI, Angelo. “Combate Naval do Riachuelo” publicado no periódico 

Mosquito, Rio de Janeiro, ano 4, n. 147, 06 de julho de 1872, litografia, 37,5 x 57,2 cm. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................... 298 



 

 

Figura 229. AGOSTINI, Angelo, “A Batalha do Avaí do Dr. Pedro Américo” publicado na 

Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, ano 4, n.160, 1879, litografia, 37,5 x 57,2 cm. Col. Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. ........................................................................................................ 298 

Figura 230 AGOSTINI, Angelo, ilustração publicada na Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, ano 

4, n.158, litografia, 37,5 x 57,2 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. .... 298 

Figura 231. “Os suplementos para crianças. Conhecendo que já não pode mais agradar a gente 

sensata, contenta-se a Semana Ilustrada em divertir os meninos”, publicado na Vida 

Fluminense, Rio de Janeiro, ano 1, n.27, 4 de julho de 1868, litografia, 31,5 x 49 cm. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................... 299 

Figura 232.  Suplemento “Vista Geral do Teatro da Guerra” publicado pelo periódico A Vida 

Fluminense, Rio de Janeiro, março, 1868, litografia, 31,5 x 49 cm. ...................................... 299 

Figura 233. SOUSA Lobo, A passagem de Humaitá, a partir de MEIRELLES, Victor Meirelles, 

litografia, 51 x 66 cm. ............................................................................................................. 303 

Figura 234. Suplemento “Passagem de Humaitá” publicada pelo periódico A Vida Fluminense, 

Rio de Janeiro, ano 1, n.11, 14 de março, 1868, litografia, 31,5 x 49 cm.  Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. ...................................................................................... 303 

Figura 235. Ilustração “A mergulhadora”, página do periódico Ilustração do Brasil Rio de 

Janeiro, ano 2, n.51, 30 de agosto de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

 ................................................................................................................................................ 304 

Figura 236. Ilustração “Esposizione Artistica di Napoli, 1877 – Tuffolina, statua del prof. 

Odoardo Tabacchi, acquistata S. M. il Re (disegno del sig. Michetti)” Capa do periódico 

L’illustrazione Italiana, Milão/Roma, ano 4, n. 23, 10 junho de 1877. ................................. 304 

Figura 237. Ilustração “Bons amigos, a partir de Hugo Fredrik Salmson”. Capa do Diário 

Ilustrado, Rio de Janeiro, ano 1, n.138, 31 de agosto de 1887. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. ........................................................................................................ 305 

Figura 238.  Ilustração “A inocente camponesa, a partir de Hugo Fredrik Salmson”. Capa do 

Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, ano 2, n.38, fevereiro de 1878. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro. .................................................................................................... 305 

Figura 239. REGGIANINI, Vittorino. Pintura the drafts players, s.d. com detalhe para a gravura 

a partir de Hugo Fredrik Salmson, pendurada na parede. ...................................................... 305 

Figura 240. Ilustração “A caçada de Diana, a partir de Hans Makart”. Página da A Ilustração, 

Paris, ano 1, n.13, 5 de novembro de 1884. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. ............... 308 

Figura 241. Ilustração “A Madona de Gustav Doré”, página da A Ilustração, Paris, ano 1, n.16, 

20 de dezembro de 1884. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. ........................................... 308 



 

 

Figura 242. Ilustração “Martírio de Jesus de Nazareth, quadro de Morot – gravura de Ch. 

Baude”. Página da Ilustração, Paris, ano 2, n.6, 20 de março de 1885. Col. Biblioteca Nacional 

de Portugal. ............................................................................................................................. 308 

Figura 243. Ilustração “O Salon de Paris de 1886 – Um dia de festa – Quadro de Albert Fourié”. 

Página da A Ilustração, Paris, ano 3, n.11, 5 de junho de 1886. Col. Biblioteca Nacional de 

Portugal. .................................................................................................................................. 309 

Figura 244 Ilustração “O Salon de Paris” publicado na revista A Ilustração, Paris, vol. 01, n.01, 

05 de maio de 1884, p.4. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. ............................................ 309 

Figura 245  Ilustração “Paris Pitoresco. A Exposição dos quadros de Delacroix na Escola de 

Belas Artes” publicada na revista A Ilustração, Paris, vol. 2, n.7, 04 de abril de 1885, p.100. 

Col. Biblioteca Nacional de Portugal. .................................................................................... 310 

Figura 246. Ilustração “Exposição Universal de Paris – Estado da Torre Eiffel no dia 31 de 

outubro de 1888 (178 metros de altura)”. Página da A Ilustração, Paris, ano 5, n.22, 20 de 

novembro de 1888. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. .................................................... 313 

Figura 247 Ilustração “Exposição de Paris – Vista geral do Campo de Marte, tomada de uma 

torre do Palácio de Trocadero”. Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.12, 20 de junho de 1889. 

Col. Biblioteca Nacional de Portugal. .................................................................................... 313 

Figura 248 Ilustração “Arte Italiana,Um cantor Árabe – (quadro de Dominico Morelli)”. Página 

da A Ilustração, Paris, ano 1, n.13, 05 de novembro de 1884, p.197. Col. Biblioteca Nacional 

de Portugal. ............................................................................................................................. 314 

Figura 249 Ilustração “Exposição de Paris – A dança do “ventre” no café egípcio da Rua do 

Cairo”. Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.16, 20 de agosto de 1889. Col. Biblioteca 

Nacional de Portugal. ............................................................................................................. 314 

Figura 250 Ilustração “Exposição de Paris – Índias neerlandesas – Dançarinas da ilha de Java”. 

Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.13, 5 de julho de 1889. Col. Biblioteca Nacional de 

Portugal. .................................................................................................................................. 314 

Figura 251. Ilustração “Os visitantes da Exposição – O rei Dinah Salifu, sua mulher e seu filho 

[imagem acima] / As festas da Exposição. – Os delegados do Senegal no buffet do Palácio do 

Eliseu. [imagem abaixo]” Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.17, 5 de setembro de 1889, 

p.265. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. ......................................................................... 315 

Figura 252 Ilustração “Recordações da Exposição de Paris – Os Aissaouás na Esplanada dos 

Inválidos”. Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.23, 05 de dezembro de 1889, p.364. Col. 

Biblioteca Nacional de Portugal. ............................................................................................ 315 



 

 

Figura 253 Ilustração “Exposição de Paris – Os estrangeiros contemplando a Torre Eiffel no 

Trocadero”. Capa da A Ilustração, Paris, ano 6, n.16, 20 de agosto de 1889. Col. Biblioteca 

Nacional de Portugal. ............................................................................................................. 315 

Figura 254 Ilustração “Exposição de Paris – A Aldeia Canaque na Esplanada dos Inválidos”. 

Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n. 16, p. 253. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. ... 315 

Figura 255 Ilustração “Exposição de Paris – Grande Galeria central (Galeria da Honra) do 

Palácio do Campo de Marte”. Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.18, 20 de setembro de 

1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. .......................................................................... 316 

Figura 256 Ilustração “Exposição de Paris – Meios de Locomoção no Campo de Marte”. Página 

da A Ilustração, Paris, ano 6, n.21,05 de novembro de 1889, p.325. Col. Biblioteca Nacional de 

Portugal. .................................................................................................................................. 316 

Figura 257 Ilustração “Exposição de Paris – O Pavilhão do Brasil no Campo de Marte.”. Capa 

da A Ilustração, Paris, ano 6, n.13, 5 de julho de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal.

 ................................................................................................................................................ 318 

Figura 258. Mr. Anderson (gravura), a partir de fotografia anônima reproduzindo MEIRELLES, 

Victor (pintura) A Primeira Missa no Brasil, Imagem publicada no periódico Echo Americano, 

Londres, 9 de junho de 1871, litografia, 35x 41cm. Col. Arthur Azevedo, São Luís. ........... 319 

Figura 259. Gravuras traduzindo pinturas de Horace Vernet entre elas Première Messe en 

Kabylie, publicada no periódico L’Illustration, Journal Universel Paris, 1855. ................... 324 

Figura 260.  Fotocromia reproduzindo a tela Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles, 44,8 

x 59,8 cm. Col. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.............................................................. 330 

Figura 261. Página com reproduções de obras publicada no Echo Americano, Londres, 02 de 

dezembro de 1871, n.15, p. 260. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ........................................ 331 

Figura 262. Página com reproduções de obras publicadas no Echo Americano, Londres, 24 de 

fevereiro de 1871, n.19, p.348. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. .......................................... 331 

Figura 263. Ilustração “Exposição Internacional (acima) e túnel por baixo do Tamisa (abaixo)”. 

Echo Americano, Londres, 29 de fevereiro de 1872, n. 20, p. 360. Col. Arquivo Edgard 

Leuenroth. ............................................................................................................................... 332 

Figura 264. Ilustração “Fábrica Inglesa”. Echo Americano, 24 de agosto de 1871, p. 24. Col. 

Arquivo Edgard Leuenroth. .................................................................................................... 333 

Figura 265. Ilustração das alegorias do comércio, ciências, arte e indústria publicada no Echo 

Americano, Londres, 24 de junho, n.4, 1871, p.56. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ........... 334 

Figura 266.  Ilustração “Cascata da Floresta” da Tijuca. Página do Echo Americano, n.º 2, 

Londres, 20 de maio de 1871. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ........................................... 337 



 

 

Figura 267. Ilustração “Índios Coroás ou Kayguank”. Página do Echo Americano, n.º 3, 

Londres 9 de junho de 1871. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ............................................. 340 

Figura 268. Ilustração “Reunião dos imperadores”. Página do Echo Americano, n.33, Londres, 

30 de setembro, 1871. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ........................................................ 340 

Figura 269. Ilustração “Uma Moça da Valáquia”. Página do Echo Americo, Londres, 27 de 

outubro, 1871, p.201. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ......................................................... 341 

Figura 270.  Ilustração “Colhendo Féto (planta)”. Página Echo Americano, n.33, Londres, 30 

de setembro, 1871. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ............................................................. 341 

Figura 271. Ilustração “Tipos Conibos/ Tipo de índio itempétioniris”. Página do Echo 

Americano, Londres, 27 de outubro de 1871. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ................... 341 

Figura 272. Ilustração“As Negras Minas do Rio de Janeiro/Vistas do Rio de Janeiro”. Página 

do Echo Americano Londres, 2 de dezembro de 1871, n. 15, p. 265. /Yahuas, Amazonas. Echo 

Americano, Londres, 2 de dezembro de 1871, n. 15, p. 265. Col. Arquivo Edgard Leuenroth.

 ................................................................................................................................................ 341 

Figura 273. Ilustração “Sala Tropical no Palácio de Cristal”.  Página do Echo Americano, 

Londres, n.29 de fevereiro de 1872, p 360. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. ....................... 342 

Figura 274.  Estudo de olhos (Le Dessin Classique no.7), gravura em metal à maneira de 

crayon/papel. Col. Museu D. João VI, / EBA / UFRJ. ........................................................... 346 

Figura 275.  Estudo de Mãos (Le Dessin Classique no. 47), sé. XIX, litografia / papel. Col. 

Museu D. João VI, / EBA / UFRJ. ......................................................................................... 346 

Figura 276. Torso do Velho Fauno, gravura de JeanFrançois Badoureau, desenho de Eugène 

Bourgeois. Col. Museu D. João VI / EBA / UFRJ ................................................................. 346 

Figura 277. Grupo de Laocoote, gravura de Alexis François Girard (1787-1870). Col.Museu D. 

João VI / EBA / UFRJ ............................................................................................................ 346 

Figura 278.  Prancha de Debret Tête de l´aîné des fils Horaces, das Têtes d´étude d´après David.

 ................................................................................................................................................ 348 

Figura 279. DEBRET, Jean-Baptiste (des.); DEMARTEAU, Gilles-Antoine (grav.). Tête 

d´Achille, 1802. Calcogravura em maneira de crayon............................................................ 348 

Figura 280. ALMEIDA, Belmiro de. Menino com Bandolim, 1893, óleo sobre tela, 171 x 120 

cm. Coleção Pinacoteca do Estado de São Paulo ................................................................... 352 

Figura 281. Detalhe da pintura de Belmiro de Almeida, com destaque para a reprodução de 

Cristo e a Mulher Adúltera de Rodolfo Bernardelli. .............................................................. 353 

Figura 282. Ilustração extraída do catálogo ilustrado da Exposição Geral da Academia Imperial 

de Belas Artes, 1884. .............................................................................................................. 353 



 

 

Figura 283. AGOSTINI, Angelo. “Retrato de Rodolfo Bernadelli com suas obras”.  Página da 

Revista Illustrada, 1885, litografia, 37 x 54 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional. .......... 354 

Figura 284.  Doré, Gustave, “Cristo e a mulher adúltera” (s.d.) Extraída de La Sacra Bíblia. 

Milano: Fratelli Treves Editori, 1907. .................................................................................... 355 

Figura 285.  BERNARDELLI, Rodolfo, “Cristo e a Mulher Adúltera”, 1881, Mármore. Col. 

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. ................................................................... 355 

Figura 286.  Gravura de Alfredo Pinheiro (xilógrafo) reproduzindo Cristo e a adultera de 

Rodolfo Bernadelli. Página do Brasil Ilustrado: Archivo de conhecimentos úteis, Rio de 

Janeiro, 1887, p.41, xilogravura, 27,8 x 39 cm.  Col. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin/ 

USP. ........................................................................................................................................ 357 

Figura 287.  Gravura traduzindo a pintura, Depois do Baile, de Henri Gervex publicada na 

revista A Ilustração na edição de maio de 1885. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. ....... 358 

Figura 288. ALMEIDA, Belmiro de. Arrufos, 1887, óleo sobre tela, 89,1 x 116,1 cm, Col. 

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. ................................................................... 362 

Figura 289. GERVEX, Henri. Retour de bal, c.1879, óleo sobre tela, 151 x 201 cm. ........... 362 

Figura 290. Ilustração “Belas-Artes -Arrufos - quadro de Karlovszky”. Página da A Ilustração, 

agosto de 1891. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. .......................................................... 363 

Figura 291.  WEINGÄRTNER, Pedro. O importuno, 1913. Óleo sobre tela, 26 x 20 cm. Col. 

particular, Rio de Janeiro. ....................................................................................................... 363 

Figura 292. Ilustração “Arrufos”. Página da A Estação, fevereiro de 1892. Col. Fundação Casa 

Rui Barbosa. ........................................................................................................................... 363 

Figura 293. ALMEIDA, Belmiro. Má notícia, 1879, óleo sobre tela, 168 x 168 cm. Col. Museu 

Mineiro, Belo Horizonte. ........................................................................................................ 364 

Figura 294. Ilustração “Coração despedaçado”, Página da A Estação, novembro de 1895. Col. 

Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. ......................................................................... 364 

Figura 295 Ilustração “Consolação”. Página da A Estação, outubro de 1884. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. ......................................................................................... 364 

Figura 296 AMOEDO, Rodolpho, Más Notícias, 1895, óleo sobre tela, 100 x 74 cm. Col. Museu 

Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. ............................................................................... 364 

Figura 297 Ilustração “Longe do Bem Amado”. Página da A Estação, agosto de 1883. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional,  Rio de Janeiro. ..................................................................... 365 

Figura 298 JUNIOR, J. F. Almeida, Saudade, 1899, óleo sobre tela, 197 x 101 cm. Col. 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. ....................................................................................... 365 



 

 

Figura 299.  Ilustração “croquis das obras expostas na exposição de Belas Artes”. Página da 

Cigarra, setembro de 1895. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.............. 367 

Figura 300.  Ilustração “Salon de 1884 - A partida de Jacob. – Quadro de Amoêdo”. Página da 

A Ilustração, junho de 1884. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. ..................................... 367 

Figura 301 Capa da Revista Brasil Ilustrado: arquivo de conhecimentos uteis. Rio de Janeiro, 

n.01, 1887.  Col. Instituto de Estudos Brasileiros -USP ......................................................... 373 

Figura 302 Capa do periódico O Guarany: folha ilustrada, literária, artística, noticiosa, critica. 

Rio de Janeiro, n.01, 1871. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. .................. 373 

 

  



 

 

Sumário 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 36 

CAPÍTULO I  As reproduções das obras de arte e comércio de estampas no século XIX: o papel 

das publicações ilustradas. ........................................................................................................ 52 

1. As estampas, os jornais e a pintura da vida moderna ....................................................... 52 

1.1. As estampas e a história da arte ..................................................................................... 62 

1.1.1. Estampa de reprodução, tradução ou interpretação? .................................................. 64 

1.2 A divulgação da arte e as estampas gráficas ................................................................... 66 

1.2.1 A especialização do campo gravura de tradução no século XVI: o caso de Marcantonio 

Raimondi. ............................................................................................................................. 68 

1.2.2 O sistema e a produção da estampa: o caso de Rubens e a formação do ateliê de gravura

 .............................................................................................................................................. 71 

1.3 As estampas e as Academias de Belas Artes: a gravura como material didático ........... 75 

1.3.1 As estampas e as Academias de Belas Artes: a gravura de tradução e os artistas ....... 81 

1.3.2 As estampas e as Academias de Belas Artes: o ensino da gravura ............................. 85 

1.4 O século XIX e a estampa original ................................................................................. 87 

1.4.1 O peintre-graveur e a estampa original ....................................................................... 90 

1.5 A era da reprodutibilidade técnica: as estampas e a fotografia ...................................... 93 

1.5.1 A era da reprodutibilidade e o observador................................................................... 96 

1.6. A Gravura de tradução e o século XIX. ......................................................................... 98 

1.7. O comércio de estampas: produção e consumo. .......................................................... 106 

1.7.1 As casas de estampas e o negociante de imagens ...................................................... 108 

1.7.2 Das paredes aos portifólios: o consumo de estampas. ............................................... 113 

1.8 O século XIX e a indústria gráfica ............................................................................... 117 

1.9 A imprensa ilustrada e a cultura visual oitocentista ..................................................... 121 

1.9.1 O século XIX e o jornal ............................................................................................. 123 

1.9.2 A imprensa ilustrada e a reprodução da arte.............................................................. 127 

CAPÍTULO II  As estampas de tradução e a imprensa ilustrada no Brasil ............................ 140 



 

 

2. O Museu Universal chega ao Rio de Janeiro ...................................................................... 140 

2.1. A Impressão e circulação de textos e imagens no Brasil ............................................. 156 

2.2 Imagens cruzadas: o comércio de estampas de tradução .............................................. 165 

2.2.1 Onde comprar estampas no Rio de Janeiro? .............................................................. 171 

2.2.2 Imagens cruzadas: o consumo de estampas no Rio de Janeiro.................................. 191 

2.2.2.1 O consumo de imagens: diálogos, textos e imagens .............................................. 209 

2.3. O jornal e o século XIX no Rio de Janeiro .................................................................. 225 

2.3.1 A imprensa ................................................................................................................. 230 

2.3.2 A imprensa Ilustrada .................................................................................................. 235 

2.4. A imprensa ilustrada e as obras de arte ....................................................................... 243 

2.4.1 As obras de arte nas ilustrações do Brasil ................................................................. 252 

2.4.2 As obras de arte e a moda nos periódicos ilustrados ................................................. 269 

2.4.3 As obras de arte e os periódicos políticos caricaturais .............................................. 293 

2.4.4 Estampas transnacionais ............................................................................................ 304 

CAPÍTULO III: Os jornais, a produção artística e a cultura visual no Rio de janeiro oitocentista

 ................................................................................................................................................ 319 

3. As estampas de tradução, a arte brasileira e o jornal .......................................................... 319 

3.1 As estampas de tradução e a Academia Imperial de Belas Artes ................................. 343 

3.1.1 O curso de gravura e a Academia Imperial de Belas Artes ....................................... 350 

3.2 Os Artistas e as estampas: da pintura ao jornal ............................................................ 352 

3.2.1 Os artistas e a estampas: do jornal à pintura .............................................................. 357 

3.2.2 Os artistas e os jornais ............................................................................................... 366 

3.3 A crítica, o jornal e a reprodução da arte ...................................................................... 368 

3.3.1 Félix Ferreira e o projeto de difusão da arte .............................................................. 368 

3.4 As estampas dos jornais e a coleção ............................................................................. 375 

Considerações Finais .............................................................................................................. 381 

Referências ............................................................................................................................. 392 



36 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2014, defendi a dissertação A gravura como difusora da arte: um estudo sobre a 

gravura brasileira no final do século XIX a partir da análise dos textos e produção crítica de 

Félix Ferreira.  O objetivo era investigar a gráfica brasileira na segunda metade do século XIX, 

analisando os textos críticos de Félix Ferreira (1841-1898). O estudo foi um desdobramento de 

uma pesquisa anterior, desenvolvida no período de iniciação científica (2008)1.  

Félix Ferreira foi um publicista bastante atuante na imprensa carioca desse período. 

Analisando seus textos sobre a arte brasileira, me chamou atenção uma característica: a ênfase 

conferida à gravura e à defesa do ensino das artes gráficas no Brasil, principalmente da técnica 

da xilogravura.  

 O processo de pesquisa do mestrado revelou que o engajamento de Félix Ferreira com 

o tema da gráfica estava atrelado a um projeto de instrução pública, que tinha como principal 

elemento as publicações ilustradas. O foco desse projeto era o ensino da arte, defendido por ele 

como a base para o desenvolvimento e para o progresso da nação2.  

O publicista buscava fortalecer a arte no Brasil a partir da reprodução das obras dos 

“mais festejados artistas brasileiros”3, principalmente, por meio da imprensa. A defesa da 

xilografia estava relacionada à afinidade entre essa técnica e a tipografia, ambas apresentam o 

 
1 A pesquisa de Iniciação Científica visava colaborar na reedição da obra Belas Artes: estudos e apreciações de 

Félix Ferreira, publicado originalmente em 1885 no Rio de Janeiro e até 2012 sem nenhuma reedição. O trabalho 

para a produção da segunda edição do livro permitiu-me entrar em contato com a produção crítica e editorial de 

Félix Ferreira, assim como com a situação da gravura no país, no período de atuação do crítico. O livro teve sua 

nova publicação em 2012 pela Editora Zouk com introdução e notas de Tadeu Chiarelli 
2 Félix Ferreira, como será visto, entendia as publicações ilustradas como um instrumento fundamental para se 

estabelecer um programa de educação popular incentivando a publicação de diversos assuntos, mas, 

principalmente, estimulando o conhecimento das “belas artes” de modo a promover uma educação artística e 

impulsionar as artes no Brasil. Ele defendia que a arte era o elemento fundamental de uma nação por possuir um 

papel central no seu desenvolvimento e progresso. Ferreira estava envolvido com o grupo de artistas e intelectuais 

ligados à Sociedade Propagadora de Belas Artes, organização mantenedora do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 

Janeiro. O fundador e amigo de Félix Ferreira, o arquiteto Bethencourt da Silva, defendia que o investimento nas 

belas artes e a divulgação dos conhecimentos artísticos eram fundamentais para o desenvolvimento industrial e 

progresso do país. Argumentava que “sem as belas artes não pode haver progresso e sem progresso não há 

civilização”. Para esse grupo a arte era encarada como um parâmetro para medir e atestar o “grau de adiantamento 

e civilização de um país” 

O BRASIL ARTISTICO. Revista da sociedade propagadora das belas artes do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

typographia Leuzinger, 1911. 

ARNONE, Marianne Farah. A Gravura como difusora da arte: Um estudo sobre a gravura brasileira 

no final do século XIX a partir da análise dos textos e produção crítica de Félix Ferreira. [Dissertação 

de Mestrado], Universidade de São Paulo ECA-USP, 2014. 
3 FERREIRA, Félix. Belas Artes: estudos e apreciações. Porto Alegre: Editora Zouk, 2012, p.48. 
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mesmo processo de impressão4, sendo o procedimento técnico que foi mais empregado na 

Europa e nos Estados Unidos para a produção de publicações ilustradas durante o século XIX5.  

Do mesmo modo, foi a xilogravura a principal base para o desenvolvimento de 

processos técnicos para a multiplicação de matrizes, como a estereotipia, um dos alicerces da 

indústria gráfica oitocentista. Esse processo, como veremos, permitiu que, por exemplo, uma 

tradução para gravura do painel da Santa Ceia (1498) de Leonardo da Vinci (1452-1519), 

pudesse compor ao mesmo tempo as páginas da revista inglesa The Penny Magazine (1832-

1845) e da revista francesa Le Magasin Pittoresque (1833-1938). Possibilitava, ainda, que essas 

duas revistas comercializassem suas matrizes estereotipadas para outras tipografias ao redor do 

mundo, propiciando que a imagem estampasse as páginas de revistas como a portuguesa 

Archivo Popular (1837-1843) e a brasileira Museu Universal (1837-1844). 

Todos esses processos técnicos que caracterizaram a gráfica oitocentista favoreceram a 

circulação e penetração de determinadas iconografias e a consolidação de modelos e cânones. 

Assim, embora, no caso de Félix Ferreira, ele tenha encontrado obstáculos para a implantação 

de seus projetos – conseguindo concretizá-los de modo acanhado e produzindo poucas 

publicações nesse sentido–, encontramos no Rio de Janeiro, nesse período, um grande volume 

de publicações ilustradas que traziam temas artísticos e obras.  

Foi essa constatação que me incentivou a investigar a reprodução da arte pela imprensa 

carioca, durante a segunda metade do século XIX. As obras de arte integraram diferentes tipos 

de periódicos, com propostas editoriais igualmente diversas. Apesar dessa grande variedade de 

jornais e revistas que circularam no Rio de Janeiro durante os oitocentos, os temas artísticos e 

as imagens de obras me pareciam serem tópicos comuns a muitos deles.   

Tendo em vista essa observação, o principal objetivo da tese é investigar as 

reproduções/traduções6 das obras de arte que circularam na imprensa carioca durante a segunda 

metade do século XIX, período em que ela vivenciava grande crescimento e a gráfica 

encontrava-se melhor estabelecida no país. Buscamos entender a origem dessas imagens e o 

modo como foram absorvidas e incorporadas ao cotidiano da sociedade carioca. Pretendemos 

 
4 A matriz xilográfica é resultado de um processo de entalhe sobre a madeira, utilizando ferramentas como goiva, 

formão, faca, buril criando uma superfície em relevo assim como os tipos do processo tipográfico de modo que 

ambos podem se impressos no mesmo modelo de prensa. Assim, a xilogravura foi uma técnica bastante empregada 

para produção de publicações ilustradas no decorrer do século XIX.  
5 Félix Ferreira demonstrava-se atento aos principais desenvolvimentos técnicos da gráfica na Europa e tinha como 

parâmetro publicações ilustradas europeias, por isso entendia que o investimento no setor gráfico brasileiro deveria 

priorizar a formação em mão de obra no campo da xilografia. Apesar de seu engajamento, como será apresentado, 

foram poucas iniciativas que ocorreram nesse sentido e a maioria das publicações ilustradas com essa técnica, era 

realizada com matrizes importadas ou produzidas fora do país. No Brasil a litografia foi a técnica mais empregada 

na imprensa. 
6 O emprego do termo tradução será analisado adiante. 
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analisar os pontos de contato, os cruzamentos entre essas imagens e a produção artística e 

cultural desenvolvida naquele momento. Desse modo, buscamos compreender como essas 

imagens impactaram a cultura visual do período. 

 

Cultura Visual/ Estudos Visuais: arcabouço teórico 

 

Conforme desenvolvido pelo estudioso brasileiro Paulo Knauss, o campo de estudo que 

envolve a chamada Cultura Visual é amplo e não há, entre os autores, um único entendimento 

sobre o conceito. Em seu texto O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual 

(2006), ele aborda a institucionalização da área, denominada também de Estudos Visuais7. Esse 

processo teria se iniciado no final do século XX, quando algumas universidades nos Estados 

Unidos passaram a incluir a Cultura Visual e os Estudos Visuais em suas grades curriculares, 

tornando-os um campo de estudo próprio, de caráter transdisciplinar8. Entretanto, como reforça 

o autor, são anteriores as discussões em torno da necessidade de ampliação dos limites da área 

de investigação das imagens, de modo a alargar os objetos de análise, reconhecendo a 

diversidade do universo visual. Ele chama a atenção para o fato de que o debate se desenvolveu 

 
7 De acordo com alguns estudiosos o campo de estudos da Cultura Visual seriam os Estudos Visuais. Assim, a 

cultura visual seria o objeto dos Estudos Visuais.  

 O historiador brasileiro Maurício Lissovsky é um dos críticos do emprego do termo cultura, preferindo se referir 

à área como Estudos Visuais: “Sou inseguro em relação a esse termo, porque tenho dúvidas se existe uma Cultura 

Visual, se é possível segmentar a cultura desse modo. Quando penso na minha própria pesquisa, percebo que com 

frequência as imagens não se restringem a sua materialidade, pois há imagens que são textos. Acabo usando com 

mais frequência o termo “Estudos Visuais”, porque isso parece definir um certo campo disciplinar com alguma 

afinidade em torno de metodologias, abordagens e problemas.” 

Alguns estudiosos, como W.J.T Mitchell, empregam as duas terminologias como sinônimos.  

De todo modo, ambas estão envolvidas com a necessidade de se pensar os estudos dos recursos visuais de modo 

alargado e transdisciplinar. 

Cf. KNAUSS, P. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura, 8(12), 2006. 

Recuperado de https://seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/1406 

Cf. KNAUSS, Paulo, História da Arte como História das Imagens, Boletim 03 Grupo de Estudos Arte Fotografia; 

DAP-USP, maio, 2009. 

MUAD, Ana Maria; LISSOVSKY, Maurício; Blanck, Thaís; POPPE, Isabella, “Imagens selvagens” [entrevista] 

In. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), Volume: 34, Número: 72, Publicado: 2021. 
8 De acordo com Paulo Knauss: “No ambiente acadêmico anglo-saxônico, da Inglaterra e dos Estados Unidos, esse 

envolvimento contemporâneo com a interrogação sobre a imagem resultou na construção do novo campo 

interdisciplinar de pesquisa que tem como objeto de investigação a cultura visual. Este campo, também chamado 

de estudos visuais, institucionalizou-se a partir dos Estados Unidos nos anos 90, no final do século XX.” Os dois 

programas de pós-graduação que se constituíram de forma pioneira foram o programa de Estudos Culturais e 

Visuais da Universidade de Rochester (1989) e o programa de Estudos Visuais da Universidade de Califórnia de 

Irvine.  

Em seu texto, Knauss destaca duas grandes tradições disciplinares relacionadas aos Estudos Visuais: a mencionada 

tradição anglo-saxônica (Visual Studies) e a tradição germânica (Bildwissenschaft). Ele expõe os principais autores 

e obras que são referências dessas duas tradições. 

KNAUSS, Paulo, História da Arte como História das Imagens, Boletim 03 Grupo de Estudos Arte Fotografia; 

DAP-USP, maio, 2009, pág., 52-59. 
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no interior e em diálogo com as disciplinas que tradicionalmente já lidavam com o estudo das 

imagens, como a História da Arte9.   

O historiador brasileiro Ulpiano Bezerra de Meneses, em seu artigo Fontes visuais, 

cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares (2003), defende o 

aprofundamento das relações entre a História e o campo visual. Ele expõe, resumidamente, as 

contribuições dos estudos de imagens advindos da História da Arte, Antropologia Visual, 

Sociologia Visual e Estudos de Cultura Visual. Conclui observando a necessidade de um 

tratamento mais abrangente nos estudos visuais, que se dedique à visualidade como uma 

dimensão importante da vida social e dos processos sociais10.  

Os textos de Knauss e Meneses trazem uma síntese das principais abordagens que 

englobam os estudos visuais desenvolvidos entre as últimas décadas do século XX e os 

primeiros anos do século XXI. Demostram a diversidade de caminhos que esses estudos podem 

abarcar de modo que se faz necessário definir o rumo seguido por nossa pesquisa, ou seja 

delinear o que, afinal, estamos denominando cultura visual.  

A despeito das diferentes análises e tratamentos que envolvem o campo dos Estudos 

Visuais, Knauss destaca duas grandes perspectivas. Uma delas parte de definição mais 

abrangente da cultura visual, que abarca a “diversidade do mundo das imagens, das 

representações visuais, dos processos de visualização e de modelos de visualidade”11 tal qual 

preconizado pelos estudiosos norte-americanos W.J.T Mitchell (1942) 12e Martin Jay (1944)13: 

Nessa perspectiva abrangente da cultura visual, importa, sobretudo, não tomar 

a visão como um dado natural e questionar a universalidade da experiência 

visual. Trata-se de abandonar a centralidade da categoria de visão e admitir a 

especificidade cultural da visualidade e contextualizar a visão.  Segundo 

 
9 Ele cita como referência as obras Painting and experience infifteenth-century Italy (1972) de Michael Baxandall 

e The Art of Describing (1983) de Svetlana Alpers, ambos historiadores da arte que apresentam uma abordagem 

da cultura visual para o desenvolvimento dos seus textos. 
10 MENESES, U. T. B. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares. 

Revista Brasileira de História, São Paulo, v.23, n. 45, 2003. 
11 Cf. KNAUSS, Paulo, História da Arte como História das Imagens, Boletim 03 Grupo de Estudos Arte 

Fotografia; DAP-USP, maio, 2009, p.53. 
12 Cf. MITCHELL, W.J.T, Picturse Theory: essays on verbal and visual representation. Chicago/London; The 

University of Chicago Press, 1994. 

Cf. MITCHELL, W. J. T. Showing seeing: a critique of visual culture. Journal of Visual Culture, v. 1, p. 165-181, 

2002.   
13 Cabe ressaltar que esses dois autores foram responsáveis pelas nomenclaturas virada pictórica (pictoral turn) e 

virada visual (visual turn). O primeiro termo, cunhado por W.J.T Mitchell na década de 90, marca um ponto para 

discussões sobre a cultura visual, expondo a necessidade de novas possibilidades de estudos, conferindo 

centralidade às imagens/recursos visuais e à visualidade. Martin Jay retoma o tema, propondo a substituição do 

termo por virada visual, abandonando a ênfase no pictórico, ou figurado para acentuar o visual e a visualização.  

Cf. JAY, M. Introdution: Vision in context: reflections and refractions. In: BRENNANT.; JAY, M. (Ed.). Vision 

in context: historical and contemporary perspectives on sight. New York/London: Routledge, 1996. 
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Martin Jay, o advento da cultura visual decorre do fato de que não podemos 

mais separar os objetos visuais e seu contexto14. 

 

A outra abordagem compreende que os estudos da cultura visual devam se restringir aos 

fenômenos tecnológicos modernos e pós-modernos, a partir do advento da tecnologia e da 

imagem digital, tal como defendido pelo estudioso norte-americano Nicholas Mirzoeff15. 

Optamos por seguir a concepção de uma perspectiva mais abrangente, que dialoga com 

as ideias de Mitchell e Jay16. Isso, uma vez que ela considera a diversidade dos recursos visuais, 

em determinado contexto, entendendo que a cultura visual possa abarcar tudo o que é 

“produzido, interpretado, ou criado por humanos,”17 em diferentes períodos e conjunturas. 

Entendemos a relevância do contexto e das diversas relações que envolvem o estudo das 

imagens, como desenvolvido pelo historiador britânico Michael Baxandall (1933-2008): “uma 

obra de arte é um depósito de relações sociais e deve ser analisada em sua totalidade e 

contexto”18. Baxandall chama atenção para o fato de que uma obra, inserida em uma 

determinada circunstância, não está isolada, relacionando-se com diversos fatores que são 

importantes para sua análise.  

Do mesmo modo, compreendemos que os processos de visualização e os modelos de 

visualidade são componentes importantes da cultura visual, assim é necessário analisar os 

diferentes recursos visuais inseridos em um regime de visualidade, ou seja, tomando-os como 

elementos que agem sobre a sociedade ao mesmo tempo em que são estruturados por ela.   

Para o crítico de arte e historiador norte americano Hal Foster (1955), a visualidade é o 

principal objeto dos Estudos Visuais. Segundo ele, trata-se da percepção enquanto fator social, 

é a dimensão cultural da experiência visual. A visualidade é apreendida social e historicamente, 

ou seja, leva em consideração fatores políticos, culturais e sociais, atendendo a determinações 

discursivas de um grupo ou sociedade. Não se limita apenas à visão, enquanto operação 

fisiológica que envolve corpo e psique, e ao domínio dos recursos e objetos visuais, também 

atua sobre as maneiras de ver, englobando os mecanismos discursivos e de poder19. Assim, as 

 
14  KNAUSS, Paulo, História da Arte como História das Imagens, Boletim 03 Grupo de Estudos Arte Fotografia; 

DAP-USP, maio, 2009, pág. 53. 
15 Cf. MIRZOEFF, Nicholas. An Introduction to a visual culture. London: Routledge, 1999 
16 Assim como de outros autores que compartilham dessa concepção como é o caso da historiadora da arte Margaret 

Dikovitskaya. 
17 MALTA, Marize. O olhar decorativo, ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro, Ed. Mauad, 2011, pág. 20. 
18 Cf. BAXANDALL, Michael. Padrões de Intenção. São Paulo: Comp. das Letras, 2006, p.21. 
19Para Foster, visão e visualidade não são conceitos idênticos, entretanto, tão pouco são opostos: 

“Por que visão e visualidade, por que esses termos? Embora a visão sugira uma operação física e a visualidade a 

visão como fato social, as duas não se opõem como a natureza em relação à cultura: a visão também é social e 
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relações que envolvem o ato de ver e aquilo que é observado, as conexões que se estabelecem 

entre o observador e seus objetos visuais, são complexas e continuamente infiltradas por fatores, 

fisiológicos, subjetivos, técnicos, políticos e socioculturais.  

É partindo dessa perspectiva mais abrangente sobre a cultura visual que buscaremos 

entender as imagens das obras de arte publicadas em periódicos no Rio de Janeiro, durante a 

segunda metade do século XIX. Defendemos a hipótese de que as estampas veiculadas na 

imprensa foram componentes fundamentais para a consolidação e formação de uma 

visualidade, de um gosto ligado às artes bem como foram elementos significativos para a 

composição da cultura visual no Rio de Janeiro oitocentista, peças fundamentais que 

imprimiram características específicas no modo como ela se configurou. Ou seja, 

investigaremos se a presença das estampas gráficas na imprensa auxiliou na divulgação de 

obras, artistas, padrões e valores estéticos para um público amplo, ensejando um projeto cultural 

e artístico para a sociedade carioca do século XIX. 

Para nortear nosso objetivo percorreremos as seguintes perguntas: 

1) As estampas de obras de arte foram elementos que integraram os periódicos que 

circulavam no Rio de Janeiro durante a segunda metade do século XIX? 

Como exposto, durante o mestrado, nos deparamos com alguns jornais e revistas que 

apresentavam esse tipo de estampa. Procuraremos, então, ampliar essa investigação, entender 

melhor quais eram essas publicações e se essas imagens tiveram relevância na imprensa 

periódica oitocentista. Ou seja, em primeiro lugar, investigaremos se esse tipo de imagem foi 

um produto que de fato foi integrado aos periódicos que estavam em circulação naquele 

momento. 

2) As estampas de obras publicadas nos periódicos eram absorvidas pelo público 

carioca? 

 
histórica, e a visualidade envolve o corpo e a psique. Contudo, os termos também não são idênticos: aqui, a 

diferença entre eles assinala uma diferença no interior do visual, entre os mecanismos da visão e suas técnicas 

históricas, entre o dado da visão e suas determinações discursivas - uma diferença, muitas diferenças, entre como 

vemos, como somos capazes, autorizados ou condicionados a ver, e como vemos esse ver ou o não-visto em seu 

interior.” [tradução minha] 

Do original: 

“Why vision and visuality, why these terms? Although vision suggests sight as a physical operation, and visuality 

sight as a social fact, the two are not opposed as nature to culture: vision is social and storical too, and visuality 

involves the body and the psyche. Yet neither are they identical: here, the difference between the terms signals a 

difference within the visual-between the mechanism of sight and its historical techniques, between the datum of 

vision and its discursive determinations-a difference, many differences, among how we see, how we are able, 

allowed, or made to see, and how we see this seeing or the unseen therein.” 

 FOSTER, Hal (org.). Vision and visuality. Seattle: Bay Press, 1988, pág. IX. 
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Procuraremos entender se havia um consumo desse tipo de imagem, quais eram as práticas e os 

usos que envolviam essas estampas de jornais e revistas, como o público se relacionava com 

elas. Para isso, buscaremos por meio da documentação textual e iconográfica comprovar que 

esse tipo de imagem estava sendo absorvido e incorporado aos hábitos de consumo do período. 

3) As estampas presentes nas revistas ilustradas foram instrumentos e elementos 

significativos para a formação de uma visualidade, de uma cultura visual no Rio de 

Janeiro durante a segunda metade do século XIX?  

Por fim, com esta última pergunta, analisaremos essas imagens inseridas em um regime de 

visualidade, como peças que estavam em jogo, atuando sobre a sociedade carioca oitocentista. 

Procuraremos entender se essas imagens auxiliaram na consolidação de uma visualidade ligada 

às artes no Rio de Janeiro oitocentista.  

 

As imagens e a dinâmica do texto  

 

Paulo Knauss em sua reflexão sobre a História da Arte como história das imagens 

(2009) afirma que as imagens foram, por um longo período, desprezadas pelo campo disciplinar 

da História. De acordo com ele “a historiografia centrada na fonte escrita despreza o fato de 

que as imagens são os vestígios mais antigos que conhecemos”20.  

Ele demonstra o desprestígio enfrentado pelas fontes visuais frente à hegemonia do texto 

escrito, considerado documento oficial de caráter probatório, que marcou tradição erudita da 

pesquisa histórica.  Ele aponta os esforços da crítica contemporânea para realizar a revisão dessa 

definição de documento, promovendo a valorização das imagens como fontes de representações 

sociais e culturais: “É nesse sentido que a historiografia contemporânea, ao superar a noção 

probatória da história, promoveu um reencontro com o estudo das imagens”21.  

Do mesmo modo, Ulpiano Meneses questiona o papel subalterno desempenhado pelas 

imagens nos estudos historiográficos:  

 

Com efeito, a História continua a privilegiar ainda hoje, a despeito da 

ocorrência de casos em contrário, a função da imagem com a qual ela penetrou 

suas fronteiras no final do século atrasado. É o uso como ilustração. 

Certamente, de início, a ilustração agia com direção fortemente ideológica, 

mas não é menos considerável seu peso negativo, quando o papel que ela 

desempenha é o de mera confirmação muda de conhecimento produzido a 

 
20 Cf. KNAUSS, Paulo, História da Arte como História das Imagens, Boletim 03 Grupo de Estudos Arte 

Fotografia; DAP-USP, maio, 2009, p.51. 
21 Ibid. Pág. 52. 
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partir de outras fontes ou, o que é pior, de simples indução estética em reforço 

ao texto, ambientando afetivamente aquilo que de fato contaria.22  

 

Meneses condena o emprego passivo desempenhado pela imagem em alguns estudos. 

Como apresentado, os dois autores defendem uma aproximação com as fontes visuais, 

tornando-as alvos fundamentais de estudos.  

As imagens são os principais objetos de nossa pesquisa. Como exposto, nossos alvos 

são as estampas de obras que eram publicadas em periódicos que circularam no Rio de Janeiro 

durante o século XIX. Entretanto, além de serem o objeto central de nossa investigação, as 

imagens participam de maneira ativa da dinâmica do texto. Elas apresentam uma função 

essencial para a construção argumentativa da tese, são integradas de maneira orgânica à 

discussão. Assim, nos afastamos de seu emprego enquanto ilustração, como “mera confirmação 

muda de conhecimento produzido por outras fontes”, tão pouco as utilizamos como um reforço 

estético ao texto23. É nesse sentido que deve ser entendia a elaboração de longas sequências de 

imagens e o fato delas não serem diretamente referenciadas no corpo do texto. Procuramos 

apresentá-las de modo fluido, em um diálogo contínuo entre elas e o texto.  

Uma das estratégias para o desenvolvimento do tema foi ensejar o cruzamento entre 

diferentes recursos visuais e textuais, entre a produção artística e cultural que se desenvolvia 

naquele momento, inserindo as estampas dos jornais em um universo mais amplo de produtos 

disponíveis naquele período. Nesse confronto, observamos pontos de contato, espelhamentos, 

elementos compartilhados por eles que, durante o embate, tornam-se visíveis. Por outro lado, o 

diálogo traz componentes que são subjacentes a eles, questões que dizem respeito à estruturação 

da sociedade carioca oitocentista. Assim, acreditamos que esse procedimento possa oferecer 

subsídios importantes para analisarmos o tema central e entendermos a presença das estampas 

de jornais na cultura visual. 

Seria importante destacarmos que no contexto da tese, todas as diferentes categorias de 

imagens apresentadas (figuras de jornais, gravuras, fotografias, pinturas, esculturas etc.)  foram 

convertidas em imagens digitais. Por um lado, esse recurso possibilitou aproximá-las, colocá-

las lado a lado e estabelecer diálogos e interações específicas que o meio digital propicia e que 

não seriam viáveis de outra maneira, oferecendo condições especiais para a análise e o estudo. 

Entretanto, a materialidade específica dos produtos originais foi sempre considerada. A visita 

aos arquivos, bibliotecas e museus representou parte significativa do processo de pesquisa. Foi 

 
22 MENESES, U. T. B. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares. 

Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, n. 45, 2003. 
23 Idem. 
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ela que propiciou o contado direto com as fontes originais, momento em que nos aproximamos 

de suas características materiais, ou seja, de suas dimensões, suportes, técnicas etc. Assim, essas 

informações são, sempre que for possível e necessário, ressaltadas no texto e nas legendas. 

Para organizar e sistematizar todas as informações sobre os objetos e imagens 

consultadas foi elaborado um banco de dados. Esse instrumento voltou-se, principalmente, para 

o levantamento das imagens de obras de arte publicadas nos periódicos.  Buscava-se com ele 

detalhar informações sobre essas imagens, entendendo-as inseridas em suas propostas 

editoriais, em relação aos artigos e as outras imagens. Do mesmo modo, sendo essas imagens 

cópias de obras de arte, buscávamos aprofundar o conhecimento sobre elas, identificando as 

informações sobre a obra original e sobre a estampa de reprodução/tradução publicada no 

periódico24. Essa ferramenta aproximou-nos dessas imagens, permitindo compreendê-las de 

forma aprofundada, analisando-as em suas particularidades individuais, mas também em 

relação a seu contexto mais amplo.  

 

Belas Artes traduzidas: as estampas como tradução 

 

Como apresentado, iremos investigar um tipo específico de imagem de periódico: as 

obras de arte.  

No decorrer do século XIX, para conseguirem ser publicadas nas páginas de jornais e 

revistas, as diferentes expressões artísticas (pinturas, gravuras, desenhos, esculturas etc.) 

precisavam passar por um processo de conversão para técnicas gráficas. Eram estas que 

tornavam possível a reprodutibilidade da imagem e a compatibilidade com a impressão 

tipográfica. Esse processo era, muitas vezes, intermediado por outras técnicas, como a 

fotografia, e contava com diversos procedimentos técnicos, tecnologias e profissionais ligados 

à indústria gráfica. 

Foram as técnicas gráficas que tornavam possível a reprodução de imagens na imprensa 

oitocentista.  No entanto, a reprodução de obras pela gravura não foi um fenômeno que surgiu 

no século XIX. Esse tipo de estampa vivenciou uma longa trajetória até se incorporarem aos 

jornais e revistas de ampla circulação, aos veículos de comunicação de massa.  

O historiador italiano Giulio Carlo Argan (1909-1992) destaca que desde o século XVII 

até a descoberta da fotografia, grande parte da cultura artística europeia se desenvolveu por 

 
24 O banco de dados foi elaborado como uma planilha contendo campos para analisar os dados sobre a “obra 

original” e a reprodução do jornal. Dados como autoria, técnica, suporte, dimensões, legendas, assinaturas, entre 

outros. 
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meio das reproduções da arte divulgadas pela gravura. Defende que a difusão das obras pelas 

estampas foi um fenômeno para as artes visuais com a mesma força revolucionária que a 

invenção dos tipos de Gutenberg provocara no campo da cultura literária e científica25. 

Argumenta que o desenvolvimento e a hegemonia da tradição artística europeia não seriam 

possíveis sem a reprodução da arte pela gravura. 

Para se referir às gravuras que são realizadas a partir de obras de arte, nos depararmos, 

frequentemente, na historiografia da arte com o termo estampas de reprodução26. Argan, por 

sua vez, prefere utilizar estampa de tradução, atentando-se para algumas especificidades desse 

procedimento de transposição. Ressalta que não se trata de uma cópia ou réplica do original, 

pois o procedimento técnico realizado é completamente diverso, utilizando outros elementos, 

materiais e suportes para obter um resultado de equivalências de valores com a obra original. 

O gravador, ao transferir uma obra para a gravura, realiza uma tradução, o que confere uma 

dimensão crítica à estampa elaborada27 

Ao analisar a reprodução de pinturas no Renascimento e no Barroco, o autor percebe 

características que são intrínsecas à tradução para gravura, como as dimensões reduzidas à 

escala do papel e questão da cor, assim:  

(...) admitisse-se que a gravura não transmite apenas a imagem ou o tema, mas 

também, mesmo operando em um nível distinto e através de uma série de 

mediações, o valor integral da obra original. Essa convicção pode em parte ser 

explicada pelo conceito de “desenho”, tal qual formulado pelos teóricos no 

maneirismo: no sentido de que a gravura possa reconstruir e reproduzir uma 

“ideia” formal precedente à sua realização mediante a técnica da pintura e, por 

seu caráter universal, igualmente realizável mediante outros procedimentos 

técnicos. (...) Na verdade, quando Agostino reproduz obras de Tintoretto ou 

de Veronese, ele não apenas despreza a distinção tradicional entre desenho 

romano e o colorido veneziano, mas também tenta captar o desenho daqueles 

artistas na medida em que este se expressa por meio da cor 28 

    

De acordo com ele, a tradução da pintura para gravura reforça determinados valores do 

“desenho”, entendido como “ideia” formal, que teriam auxiliado a difusão de cânones e 

paradigmas que consolidaram a tradição artística europeia29. Desse modo, a consagração de 

obras, estilos e artistas, assim como a afirmação de um gosto pelas belas artes e a formação de 

 
25 ARGAN, Giulio Carlo. O valor crítico da estampa de tradução - (in.) Imagem e persuasão: ensaios sobre o 

barroco. Tradução Maurício Santana Dias.  São Paulo: Companhia das Letras, 2004 
26A discussão conceitual sobre as nomenclaturas utilizadas para se referir a esse tipo de estampa será apresentada 

no capítulo I. Nesse momento apenas faremos algumas considerações iniciais. 
27 ARGAN, Ibid. 
28 Ibid. pág.18. 
29 O desenho é a base da tradição clássica da arte que estruturou o ensino das academias de belas artes. Não é por 

acaso, como veremos, que a gravura de tradução foi um instrumento fundamental no ensino acadêmico e auxiliou 

a manutenção e difusão da tradição artística europeia. 
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uma visualidade, de uma cultura visual na Europa ligada às “belas artes”, estão, em grande 

medida, comprometidas com a tradução da arte pela gravura. 

Para Argan, a escala reduzida de pinturas, esculturas e edifícios arquitetônicos 

traduzidas por meio da gravura faz com que percam sua dimensão monumental e caráter 

contemplativo: “Mais que comtemplada e admirada, a gravura é lida e relida, sua mensagem se 

dirige ao indivíduo singular.”30. Ele chama atenção para essa aproximação existente entre a 

imagem impressa e o texto tipográfico, no sentido de ambos operarem no âmbito da leitura. 

Fato que nos instiga a pensar essa relação no caso das publicações ilustradas oitocentistas.  

Se as estampas de tradução foram instrumentos fundamentais para a afirmação da arte 

na Europa, como seria entendê-las, no contexto brasileiro, em um período de crescimento da 

indústria gráfica, e aparecimento das mídias de comunicação de massa? Como pensá-las em um 

momento em que a arte e a imprensa se envolveram com debates sobre identidade nacional e 

os projetos culturais de afirmação dos Estados Nacionais que atravessaram o período. 

Contudo, conforme exposto, essas imagens vivenciaram um logo processo até 

estamparem as páginas dos jornais e revistas. Assim, seria necessário resgatar, ainda que de 

forma breve, a história das estampas de tradução para entendermos os fatores que as tornam 

objetos de investigação interessante durante a segunda metade do século XIX. Nesse sentido, a 

história das estampas apresenta-se como um tópico importante que acompanha e oferece 

suporte para sua análise no século XIX.  

 

As estampas de tradução na imprensa: o século XIX e a indústria de imagens 

 

De acordo com Nicholas Mirzoef, o século XIX é o momento do jornal, assim é preciso 

considerá-lo para compreender esse período31. Do mesmo modo, o estudioso Benedict 

Anderson (1936-2015) chama atenção para a relevância do jornal ao se analisar o século XIX.  

Segundo ele, a imprensa periódica foi fundamental para a afirmação dos nacionalismos que 

caracterizaram esse período32. Nos dois casos, eles se referem ao jornal sob o ponto de vista do 

texto tecnicamente reprodutível.  

 
30 Idem. 
31 MIRZOEFF, Nicholas. An introduction to visual culture. London/ New York: Routledge, 1999, pág. 5.  
32 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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No entanto, o século XIX foi, igualmente, o momento do jornal ilustrado, ou seja, 

quando as imagens passaram a ocupar as mídias de comunicação de massa, atingindo alcance 

como nunca. 

A expansão da indústria gráfica, com as inovações técnicas e o desenvolvimento de 

tecnologias, impactaram a cadeia de produção de textos e imagens.  A prensa a vapor, a forma 

cilíndrica, o rolo de papel contínuo, os novos processos de reprodução de imagens e as 

transformações na rede de transporte foram alguns dos fatores que dinamizaram a produção de 

produtos impressos. A imprensa representou em espaço importante para a pesquisa no âmbito 

da gráfica. Muitos dos processos e tecnologias foram desenvolvidos no intuito de agilizar, 

aprimorar e tornar mais eficiente a produção de publicações ilustradas.    

Como informa o historiador norte americano William M. Ivins, Jr. (1881-1961), o 

século XIX vivenciou uma profusão de imagens, um volume que superou o de todos os seus 

predecessores juntos33. De acordo com o historiador Jonathan Crary (1951), a modernidade do 

século XIX inaugura um novo terreno de consumo e circulação de recursos visuais. As 

inovações técnicas e de dispositivos óticos possibilitaram a fabricação de imagens de diferentes 

naturezas, oferecendo ao observador um universo de novas experiencias visuais34.  

Na era da reprodutibilidade técnica35 a obra de arte encontra diferentes meios para se 

reproduzir. Igualmente, ela se depara com a estruturação de um mercado global e com 

ampliação do consumo de imagens. Esse foi um período de vivacidade para as estampas 

dedicadas à tradução de obras de arte, doravante realizadas em uma variedade de técnicas, 

meios e suportes. Elas participavam da expansão do comércio internacional de arte. Na Europa, 

são inauguradas casas especializadas na venda de estampas, como a consagrada Maison 

Goupil36 (1829), em Paris, que vendia gravuras impressas com técnicas variadas e exportava 

reproduções para vários países. 

 
33 IVINS JR, William M. Prints and Visual Communication, London, Routledge &K. Paul, 1953. 
34 CRARY, Jonathan. Técnicas do observador. Visão e modernidade no século XIX.  Rio de Janeiro. Ed. 

Contraponto,2012. 
35 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (In.) CAPRISTRANO, Tadeu (org.). 

Benjamin e a obra de arte. Técnica, imagem, percepção. Ed. Contraponto, 2012. 
36  A Goupil foi a primeira empresa de edição de arte e vendas de estampas que atingiu escala global.  O editor 

Adolphe Goupil (1806 -1896) construiu um império da imagem (LAFONT-COUTURIER, 1996). Fundada em 

1829, em parceria com o negociante de estampas Henry Rittner (1802-1840), a sua sociedade Goupil & Cie 

consagrou-se à impressão, à edição e à venda de reproduções de obras de arte dos mestres antigos e de pintores 

contemporâneos. Recorria a gravadores que aplicavam ou registavam a patente de técnicas variadas: a água-forte, 

a água tinta, a litografia ou ainda a fotogravura, que permitia produzir em grande quantidade imagens e qualidade. 

A Goupil teve filiais na Holanda, em Nova York, Londres e distribuiu estampas para diversas regiões.  



48 

 

Os periódicos ilustrados participaram ativamente desse comércio e do processo de 

estruturação do mercado global. Foram eles os principais anunciadores que intermediavam o 

comércio de arte. Do mesmo modo, atuavam paralelamente ao circuito artístico, divulgando 

exposições, publicando críticas e artigos sobre arte. Ainda, eles próprios, atentos à demanda por 

esse tipo de imagem, publicaram estampas de tradução, disponibilizando-as a um público 

amplo, inserindo-as em uma lógica de comunicação de massa. 

Por outro lado, ao mesmo tempo que se estruturava uma rede de comércio em escala 

global que também impactava o mercado de arte, o século XIX foi um período marcado pelo 

recrudescimento do nacionalismo, pela afirmação e definição dos Estados Nacionais ancorados 

pelo “projeto civilizacional do Ocidente” de “modernização e progresso”37. A arte assim como 

a imprensa participaram e foram elementos fundamentais nos debates e programas que 

buscavam engendrar as identidades nacionais.  

As estampas de tradução e a imprensa no Brasil 

No caso do Brasil, as atividades de imprensa são autorizadas no país apenas no século 

XIX, com a transferência da corte portuguesa, em 1808. Assim, oficialmente, a gráfica no Brasil 

é um fenômeno oitocentista. O país recebe a imprensa em um momento em que a indústria 

gráfica vivenciava grande atividade, principalmente, na Europa em países como a Inglaterra, 

França e Alemanha, a partir dos desenvolvimentos técnicos, das novas tecnologias, assim como 

na ampliação do sistema de transporte e circulação.  

Após a abertura dos portos e o estabelecimento da imprensa, cresce a circulação, 

produção e o consumo de produtos impressos no Rio de Janeiro, capital do Império. Nesse 

sentido, observa-se a ampliação do comércio de estampas de tradução que podiam ser 

encontradas tanto avulsas, comercializadas em tipografias, livrarias e estabelecimentos de 

molduras e vidros como também impressas em livros e em diversos periódicos. No que diz 

respeito a esses últimos, como exposto, era uma mídia que estava em expansão e que se voltava 

para o grande público.  

Um dos primeiros periódicos ilustrados a circular no Rio de Janeiro, O Museu Universal, 

tinha como uma de suas principais características, o fato de grande parte de seu conteúdo 

iconográfico ser composto por estampas de tradução. A partir dele, tornou-se comum a 

publicação desse tipo de estampa em diferentes perfis de jornais e revistas. Essas imagens, que 

 
37 ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994, v 

I. 



49 

 

de início desempenhavam mais o papel de ilustração aos artigos, conquistaram, sobretudo na 

segunda metade do século, maior autonomia. Elas passaram a ocupar páginas inteiras, ou parte 

significativa delas, e a receberem textos explicativos que geralmente integravam seções 

próprias como: “As Nossas Gravuras”; “As Nossas estampas”, “Nossas Imagens” etc.  

Essas publicações circulavam em paralelo às exposições, ao funcionamento das 

instituições artísticas e ao mercado de arte que se estruturava naquele momento. Dialogavam, 

assim, com o sistema de arte que se estabelecia.  

Assim como a imprensa, a institucionalização do ensino da arte também ocorre no 

século XIX, sobretudo, a partir da fundação da Academia Imperial de Belas Artes (1826).  A 

instituição desempenhou papel importante nos debates sobre a arte brasileira, nas discussões 

relacionadas à construção da identidade nacional. Esse debate permeou o Brasil ao longo do 

século XIX, impulsionado desde a independência em 1822, quando mostrou-se premente a 

necessidade de rompimento com o passado colonial e afirmação de uma história nacional. No 

segundo reinado, adquire contornos específicos, ligado ao projeto político-cultural do império 

preocupado com a criação de um imaginário nacional38.  

Tanto a arte como a imprensa envolveram-se com esses projetos e estiveram 

comprometidas com a criação de um imaginário da nação brasileira. Tendo em vistas todas 

essas questões, pretendemos investigar as relações das publicações ilustradas com a arte a partir 

das estampas de tradução. Buscamos, sobretudo analisar se essas estampas foram instrumentos 

que atuaram na cultura visual da sociedade carioca oitocentista, agiram na formação de uma 

visualidade ligada às artes. 

Assim iremos percorrer a principal questão norteadora: as estampas que traduzem obras 

de arte publicadas nos periódicos cariocas, durante a segunda metade do século XIX, foram 

elementos significativos para a formação de uma cultura visual, de uma visualidade ligada às 

artes?  

Para tal, a tese se estruturará em três capítulos.  

O primeiro capítulo se propõe a pensar a circulação e absorção de estampas de tradução 

no contexto europeu, uma vez que, no século XIX, era onde se encontravam os principais polos 

da indústria gráfica, sobretudo a França e a Inglaterra. Nesse sentido, o objetivo central do 

capítulo será perceber as relações entre as estampas publicadas nos periódicos e as artes visuais 

durante a segunda metade do século XIX, tendo como ênfase a análise de uma categoria 

específica de estampa: aquelas que traduzem obras de arte para técnicas gráficas, facilitando a 

 
38 Cf. SCHWARCZ, Lilia.  As barbas do imperador D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010, p 125-150. 
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reprodutibilidade e que, naquele período, passam a integrar os periódicos ilustrados – mídia que 

vivenciava grande crescimento durante o século XIX. 

Para o desenvolvimento dos temas centrais serão percorridos os seguintes tópicos: 

1) Analisar algumas discussões conceituais sobre termos e nomenclaturas envolvendo as 

estampas que convertem obras de arte para técnicas gráficas; 

2) Contextualizar e introduzir esse tipo de estampa no âmbito da história da arte; 

3) Analisar as estampas traduzindo obras de arte e as particularidades de pensá-las e 

compreendê-las no âmbito da modernidade do século XIX;  

4) Investigar os vínculos entre as estampas, a reprodução das obras de arte e os periódicos. 

O segundo capítulo terá como tema central investigar as estampas de tradução no contexto 

brasileiro, na imprensa carioca. Contudo, as estampas reproduzindo obras não começaram a 

circular no Brasil apenas no século XIX e por meio dos periódicos ilustrados. Gravuras, livros, 

catálogos e outros tipos de publicações ilustradas eram encontrados anteriormente, entretanto, 

o estabelecimento da imprensa e, principalmente, o crescimento da indústria gráfica e do 

mercado de consumo na segunda metade do século, ampliaram a produção e circulação de 

imagens. Nesse momento encontramos uma oferta maior de estampas de tradução produzidas 

em diferentes técnicas e suportes.  

O periódico ilustrado, como exposto, era uma mídia que vivenciava grande crescimento 

na Europa durante o século XIX, demonstrando ser um espaço com potencial para divulgação 

de temas artísticos e imagens de obras. Assim, quais seriam as relações entre esse fenômeno e 

como ele se deu no Rio de Janeiro, capital do Império, no período em que a indústria gráfica se 

encontra melhor estabelecida? 

Para o desenvolvimento do tema central, o capítulo percorrerá os seguintes eixos: 

1) A situação da produção e circulação de impressos no período colonial e, após a transferência 

da corte para o Rio de Janeiro, no início do século XIX, dando ênfase à questão específica 

das imagens reproduzindo obras de arte: as estampas de tradução; 

2) O crescimento do comércio e consumo desse tipo de estampa no século XIX; 

3) O desenvolvimento da imprensa ilustrada na segunda metade do século XIX e sua ligação 

com as estampas de tradução.  

Uma vez investigado o desenvolvimento da imprensa ilustrada no Rio de Janeiro, 

enfatizando os aspectos relacionados às estampas de tradução, sua circulação e absorção, o 

último capítulo apresentará como principal assunto a investigação das relações entre os jornais, 

a produção artística e a cultura visual no Rio de Janeiro oitocentista.  

Para tal, o capítulo buscará desenvolver os seguintes temas: 
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1) Pensar as estampas de tradução e seus vínculos com a principal instituição de ensino 

artístico do período: a Academia Imperial de Belas Artes; 

2) Analisar as relações entre os artistas, as estampas de tradução e os jornais; 

3) Investigar as reproduções e a crítica de arte, tendo como foco o projeto de divulgação da 

arte brasileira pela imprensa de autoria do crítico Félix Ferreira; 

4) Entender o consumo e absorção de estampas no meio artístico tendo como estudo de caso, 

a coleção de estampas do escritor Arthur Azevedo. 

Assim, ao final de todos os capítulos da tese, percorrendo todos os tópicos propostos, 

pretendemos ter atingido o principal objetivo da pesquisa. 
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CAPÍTULO I  

As reproduções das obras de arte e comércio de estampas no século XIX: o 

papel das publicações ilustradas. 
 

1. As estampas, os jornais e a pintura da vida moderna 

 

  

Figura 1. GUYS, Constantin. La Presse, 1848, desenho. 

Fonte: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum Collection. 
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Durante dez anos desejei travar conhecimento com C. G., que é, por 

temperamento, apaixonado por viagens e muito cosmopolita. Sabia que 

durante muito tempo fora correspondente de um jornal e que nele 

publicara gravuras a partir de seus croquis de viagem (Espanha, 

Turquia, Criméia). Vi, desde essa época, uma quantidade considerável 

desses desenhos improvisados nos próprios locais e pude ler assim uma 

crônica minuciosa e diária da campanha da Criméia, melhor do 

qualquer outra. O mesmo jornal publicara também, sempre sem 

assinatura, inúmeras composições do mesmo autor, inspiradas nos balés 

e óperas recentes. Quando finalmente o conheci, logo vi que não se 

tratava precisamente de um artista, mas antes de um homem do mundo. 

Entenda-se aqui, por favor, a palavra artista num sentindo restrito, e a 

expressão homem do mundo num sentido muito amplo. 
BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. 2006. Pág.855.  

 

  

Há mais de 10 anos, eu costumava ir todas as semanas à vitrine da 

tipografia do The Graphic e do London News, em Londres, para ver as 

publicações semanais. As impressões que adquiri naquele local foram 

tão marcantes que os desenhos permaneceram claros e brilhantes em 

minha memória, apesar de tudo que desde então passou pela minha 

mente. E agora, às vezes, me parece que nada existe entre aqueles 

velhos tempos e hoje - de qualquer forma, meu antigo entusiasmo por 

aquelas imagens é atualmente, ainda maior do que foi originalmente.39 

[tradução minha].  
VAN GOGH, Vincent. Carta para Anthon van Rappard. Haia, 4 de fevereiro 

de 1883. 

 

Os trechos acima são interessantes pontos de partida para se pensar questões envolvendo 

as estampas gráficas publicadas em periódicos e as artes visuais na Europa durante a segunda 

metade do século XIX. O primeiro deles foi extraído de O pintor da vida moderna (1863), de 

Charles Baudelaire (1821-1867), texto que se tornou uma referência fundamental para os 

estudos envolvendo arte e modernidade nesse período.  

No texto, o poeta apresenta C.G. que, para o autor, representava o paradigma do artista 

moderno, tanto pelo modo como desenvolvia suas obras como por sua trajetória, afastado da 

academia de belas artes e mais ligado à produção de imagens para periódicos ilustrados 

franceses e ingleses. Baudelaire, assim, destaca certos elementos presentes nas obras de C. G. 

que seriam características de um “pintor da vida moderna”, tais como o desenho ágil, o 

emprego da aquarela, os temas da vida quotidiana de Paris e o modo como conduzia sua atuação 

profissional. Mais do que um artista C. G era, para Baudelaire, um “homem do mundo”. 

 
39 No original: “More than 10 years ago I used to go every week to the display case of the printer of The Graphic 

and London News in London to see the weekly publications. The impressions I gained there on the spot were so 

strong that the drawings have remained clear and bright in my mind, despite everything that has since gone through 

my head. And now it sometimes seems to me as if nothing lies between those old days and now – at any rate my 

old enthusiasm for them is now greater rather than less than it was originally.” 

VAN GOGH,Vincent [carta] Destinatário: Anthon van Rappard. Haia. 4 Fev. 1883. Johanna van Gogh-Bonger 

[trad.] Robert Harrison [Ed.] number R20. Disponível online em: 

[http://webexhibits.org/vangogh/letter/12/R20.htm] Acesso em março de 2020. 

http://webexhibits.org/vangogh/letter/12/R20.htm
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Apesar de manter em anonimato o nome de C. G., sabemos que o poeta se refere ao 

artista francês Constantin Guys (1802-1892), de quem possuía uma coleção de desenhos40. 

Guys ficou conhecido por sua atuação na imprensa, realizando ilustrações e tendo muitos de 

seus desenhos e aquarelas convertidos para gravura para serem publicados em periódicos. Essa 

aproximação com a imprensa fez com que recebesse menor destaque enquanto artista, sendo 

mais conhecido como ilustrador41. Entretanto, características de suas obras que foram 

difundidas pelas imagens dos jornais - elementos da modernidade que Baudelaire identifica em 

seu texto, como cenas extraídas das multidões, o movimento e a contingência das ruas e 

boulevards, o caminhar fugaz dos pedestres, as modas, o público dos cafés, das óperas e balés- 

apresentam ressonância com uma parte da produção artística realizada, sobretudo na França, 

naquele momento42. 

  

 
40 DIAS, Elaine. Charles Baudelaire e Constantin Guys - Arte e Moda no Século XIX. 19&20, Rio de Janeiro, v. 

V, n. 4, out./dez. 2010. Disponível online em: [http://www.dezenovevinte.net/arte decorativa/baud_guys_ed.htm]. 

Acessado em maio de 2020. 
41 Ibid. 
42 Neste sentido, a pesquisadora Elaine Dias, em seu artigo sobre Constantin Guys, informa que: “uma nova estética 

se anunciava, embora Guys nunca tivesse sido reconhecido em seu tempo e nem mesmo por alguns importantes 

historiadores da geração futura como um verdadeiro pintor, ainda que considerado um marco na questão relativa 

à modernidade.” Segundo a autora, o historiador francês Henri Focillon destaca essa questão em sua obra, La 

Peinture au XIXeme. Siècle, em que observa o pouco reconhecimento de Guys enquanto pintor, sendo para ele 

visto mais como um mais um repórter gráfico. Focillon identifica no artista Édouard Manet “aquele a levar a cabo, 

no âmbito da pintura, a essência da obra de Guys (...)tornando-se Manet “o mais baudelairiano dos pintores”. 

Como explica o autor, “La Chanteuse des Rue [de Manet] est une passante de Guys”. Manet não poderia, assim, 

ser entendido sem a preciosa contribuição de Guys, le “Peintre de la Vie Moderne”, a quem Baudelaire consagrou 

o célebre texto de 1863.” 

DIAS, Elaine. Ibid. 

http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/baud_guys_ed.htm
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Figura 2. GUYS, Constantin. Two Women and a Man with a Top Hat and a Monocle, Século XIX, desenho. 21,1 x 16,0 cm, 

Col.Met Museum.  

Figura 3. MANET, Édouard. La chanteuse des rues, 1862, Óleo sobre tela, 171,3 × 105,8 cm. Col.Museum of Fine Arts, 

Boston. 

 

   

Figura 4. GUYS, Constantin. Girls on the Balcony, 1860. 

Figura 5. MANET, Édouard. The Balcony. 1868, Óleo sobre tela, 124,0 x170,0 cm. Col. Musée d'Orsay, Paris. 

 

 

Dentre os jornais que C. G. colaborava, destaca-se, entre outros, o Illustrated London 

News, periódico que produzia uma variedade de imagens e publicava, além das ilustrações 

jornalísticas que acompanhavam as reportagens, também composições de artistas e cópias das 

obras que figuravam nas exposições de arte do período. Atraía um público amplo, que 

englobava intelectuais, como o próprio Baudelaire, e artistas como Vincent Van Gogh (1853-

1890). 
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Figura 6. Gravura traduzindo desenho de Constantin Guys publicada no The Illustrated London News. 

 

A segunda epígrafe deste capítulo é um trecho da carta escrita por Van Gogh ao artista 

Anthon van Rappard (1858-1892), em que expõe seu costume de olhar publicações ilustradas, 

expostas nas vitrines das tipografias dos jornais ingleses The Graphic e Illustrated London 

News, durante seu estágio em Londres (1873-1876). É para ser ressaltado, igualmente, seu 

testemunho sobre o impacto que as imagens ali contidas lhe causaram. 

 Van Gogh foi um ávido colecionador de imagens, como é possível constatar analisando 

sua correspondência43. Em muitas de suas cartas demonstra interesse pelas imagens, sobretudo 

pelas estampas gráficas. Reuniu um acervo que provinha de fontes diversas, como estampas 

avulsas44, ilustrações de livros – como xilogravuras a partir dos desenhos do artista francês 

Gustave Doré (1832-1883) – e numerosas estampas extraídas de jornais e revistas, parte 

significativa de seu conjunto de imagens45.  

Em suas cartas, o artista também menciona a admiração que nutria pelas estampas dos 

periódicos ilustrados, sublinhando seu gosto por adquirir esse tipo de imagem46. O pesquisador 

 
43Cf. Arquivo de correspondências de Vincent Van Gogh. Disponível online em: 

[http://vangoghletters.org/vg/search/simple?term=Van+den+Brink+]. Acessado em outubro de 2020. 
44 Muitas dessas imagens foram adquiridas por Van Gogh em galerias e casas de impressão, como a afamada La 

Maison Goupil onde, como será visto mais adiante, ele foi também funcionário. 
45 As técnicas utilizadas para a produção das imagens também variavam, a coleção era constituída de litografias, 

xilogravuras, calcografias, fotografias, entre outras. 
46 Como é possível perceber no trecho da carta de Van Gogh para seu irmão Theo:  

“E mais, eu adquiri outro ornamento para meu estúdio, consegui uma barganha incrível em xilogravuras 

esplêndidas da Graphic, impressões parciais não dos clichês, mas dos próprios tacos/ matrizes. Exatamente as que 

almejo há anos. Os desenhos de Herkomer, Frank Holl, Walker e outros. Comprei do Blok o livro Jew e escolhi o 

que havia de melhor em uma pilha enorme de Graphics e London News por cinco florins” [tradução minha]. No 

original: 

“And what’s more I’ve acquired another ornament for my studio, I’ve had an amazing bargain in splendid 

woodcuts from the Graphic, partial prints not from the cliches but from the blocks themselves. Precisely the things 

I’ve been longing for years. The drawings by Herkomer, Frank Holl, Walker and others. I bought them from Blok 

 

http://vangoghletters.org/vg/search/simple?term=Van+den+Brink
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holandês Robert Verhoogt (1971-) em seu estudo Art in Reproduction (2007)47 menciona essa 

característica do pintor. Ele demostra que esse tipo de estampa era requisitado pelo artista, que 

costumava pendurá-las nas paredes de sua residência48.   Entre a variedade de temas, tipos e 

técnicas de estampas que Van Gogh reunia, Verhoogt atenta para uma categoria específica: as 

estampas que reproduziam obras de arte. 

O pintor possuía muitas gravuras e fotografias que reproduziam obras de arte, várias 

delas extraídas de periódicos da época49.  Em suas cartas há referências a algumas dessas 

estampas de artistas como Hubert Herkomer (1849-1940), Frederick Walker (1840-1875), 

Frank Holl (1845-1888), entre outros 50. 

O trecho da carta de Van Gogh apresentado como epígrafe demonstra que as imagens 

publicadas nos periódicos o impactavam. Ao investigar alguns aspectos dessas imagens na 

formação de Van Gogh, a exposição realizada pela Tate Britain, em 2019, Van Gogh and 

Britain51, apresentava, junto com as obras do artista, um grupo de gravuras que ilustravam livros 

e jornais ingleses e que foram reunidos pelo pintor durante o período em que esteve em Londres. 

O conjunto possibilitava diálogos e ressonâncias entre as gravuras e a produção do artista52. 

Como sugerem a mostra e seu catálogo, tais imagens teriam conferido características 

específicas no processo de realização de suas pinturas, como a escolha de temas, composição e 

 
the book Jew and took the pick of what was best from an enormous pile of Graphics and London News for five 

guilders”.  

VAN GOGH, Vincent (In.) VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence 

Alma-tadema, Jozef Israels and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007, pág.248. 
47 Ibid. 
48 Como podemos notar no seguinte trecho de sua carta para o irmão Theo: 

“Que xilogravura excepcionalmente fina foi publicada recentemente pela l’Illustration, de ‘Un jeune citoyen de 

l’an V’ de Jules Goupil! Você já deu uma olhada? Peguei-a e ela está pendurada na parede do quartinho onde estou 

residindo” [tradução minha]. No original: 

“What an exceptionally fine wood-engraving there was recently in l’Illustration, of ‘Un jeune citoyen de l’an V’ 

by Jules Goupil! Have you set eyes on it? Got hold of it and it’s hanging at present on the wall of the little room 

where I’m allowed to reside.” 

VAN GOGH, Vincent [carta enviada ao irmão Theo] Destinatário: Theo Van Gogh. Etten, 22 julho. 1878. Carta. 

Disponível online em: [http://vangoghletters.org/vg/letters/let145/letter.html]. Acessado em outubro de 2020. 
49 Van Gogh possuía reproduções de obras de arte de diferentes técnicas e procedências, não tinha apenas estampas 

publicadas em periódicos. Contudo, chama atenção o volume de imagens dessa natureza reunidas pelo artista. Uma 

das possíveis razões, além de seu gosto pelas imagens de jornais e revistas, seria o relativo baixo custo dessas 

imagens. VERHOOGT, Robert. Op. Cit. 
50 Ele próprio tentou publicar seus desenhos em alguns periódicos da época, como afirma Robert Verhoogt. 

Segundo o autor, Van Gogh empenhou-se, sem que obtivesse sucesso, para que seus desenhos fossem publicados 

em jornais como o Illustrated London News. No que diz respeito às estampas que traduzem obras de arte, o autor 

informa que Van Gogh chegou a realizar versões gráficas de algumas de suas obras, como por exemplo, a litografia 

a partir da tela Os comedores de batata, de 1885, com o objetivo de que seu irmão Theo ajudasse a fazer com que 

a obra circulasse em Paris. Ibid. pág. 57. 
51 A exposição apresentava aspectos da produção de Van Gogh referentes ao período em que ele se estabeleceu em 

Londres e teve contato com obras de artistas ingleses. 
52 A exposição buscava, sobretudo, apresentar o impacto da produção artística inglesa para a formação de Van 

Gogh.  

http://vangoghletters.org/vg/letters/let145/letter.html
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certas qualidades advindas do campo da gráfica na fatura de algumas obras do artista53. 

Notamos, ao analisar o catálogo da exposição, que parte das imagens são gravuras de jornais, 

sobretudo xilogravuras, realizadas a partir de desenhos e pinturas, ou seja, estampas que 

convertiam para a gravura obras de diferentes artistas54. 

 

 

 

 

 

 
 

Conjunto de imagens extraído do catálogo da exposição Van Gogh and Britain. 

 

Figura 7. Gravura traduzindo The Old Gate de Frederick Walker publicada no periódico The Graphic, janeiro, 1876. 

Figura 8. WALKER, Frederick.  The Old Gate, 1874-5, óleo sobre tela, 134,6 x 168, 3, Col. Tate Gallery, Londres. 

Figura 9. VAN GOGH, Vincent. Entrance to Voyer d’Argenson Park at Asnières Spring, 1887, óleo sobre tela, 55.0 x 67.0 

cm. Col. Museu de Israel, Jerusalem. 

 
53 Cf. JACOBI, Carol [org.] Van Gogh and Britain [catálogo] Tate Entreprises Ltd, Londres, 2019. 
54 Segundo uma das curadoras e autoras do catálogo da mostra, as estampas gráficas extraídas de jornais ilustrados 

e que traduziam obras de artistas, compunham a maior parte da coleção de Van Gogh durante o período em que 

esteve em Londres. Ibid. pág. 49. 
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Iniciar o texto apresentando as epígrafes de Baudelaire e Van Gogh teve como propósito 

introduzir e delinear dois pontos complementares que compõem o eixo deste capítulo:  

1)  perceber as relações entre as estampas publicadas nos periódicos e as artes visuais durante 

a segunda metade do século XIX, sobretudo na França e na Inglaterra, onde estavam situados 

os principais polos da indústria gráfica do período; 

 2) ter como objeto de análise uma categoria específica de estampa: aquelas que traduzem obras 

de arte para técnicas gráficas, facilitando a reprodutibilidade e que, naquele período, passam a 

integrar os periódicos ilustrados - mídia que vivenciava grande crescimento durante o século 

XIX. 

Para Baudelaire, as estampas dos periódicos foram elementos significativos que 

acompanharam a elaboração de suas ideias sobre a modernidade desenvolvidas ao longo de 

Pintor da vida moderna. O autor menciona que teve contato, inicialmente, com a obra de 

Constantin Guys, sobretudo pela imprensa. Em determinado momento, quando o poeta 

descreve o que entende por modernidade - elemento que identifica nas obras e na trajetória 

artística de Guys - apresenta a frase que se tornaria um dos axiomas do seu texto: “A 

modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade 

o eterno e o imutável”. Talvez esses também sejam atributos que possam ser aplicados às 

estampas dos periódicos e que, pela ótica de Baudelaire, as tornariam ícones da modernidade. 

O texto do poeta apresenta-se como um exemplo do modo como naquele momento essas 

estampas estavam integradas à formação de uma cultura visual ligada às artes. 

 

 

Figura 10. GONZALÈS, Eva. A Box at the Theatre des Italiens, 1874, óleo sobre tela, 130 x 98,0 cm. Musée d’Orsay, Paris.  

Figura 11. GUYS, Constantin. La Loge de l'opéra, séc, XIX. 

Figura 12. RENOIR, Pierre-Auguste. La Loge, 1874, óleo sobre tela, 80,0 x 63,5 cm Col. Courtauld Gallery, Londres. 
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Figura 13. GERVEX, Henri. Le Bal de l'Opéra, 1886, óleo sobre tela, 85,0 x 63,0 cm, Col. Musée d'Orsay, Paris. 

Figura 14. GUYS, Constantin. At the Theater (Au foyer du théatre; Ladies and Gentlemen), entre 1860-90, aquarela, 17.4 × 

16.3 cm, Col.Walters Art Museum, Baltimore. 

 

   

Figura 15. GUYS, Constantin. After the Ballet, desenho, séc. XIX. The Art Institute of Chicago. 

Figura 16. FORAIN, Jean-Louis. Visite dans la loge de la danseuse, c.1880, gouache e aquarela, 26,1 x 29,5 cm, Col. 

particular. 

 

 Como salientado, neste sentido, o caso de Van Gogh é outro exemplo revelador: ele 

possuía uma coleção dessas imagens que traduziam obras de artistas extraídas de jornais 

ilustrados. A análise de sua correspondência e estudos, como os realizados por Carol Jacobi,55 

demonstram que essas imagens tiveram um papel relevante em sua produção, sendo 

componentes importantes para o estudo de suas obras. 

 
55 Organizadora do catálogo e uma das curadoras da exposição Van Gogh and Britain 
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Figura 17. PISAN, Héliodore a partir de DORÉ, Gustave, Newgate exercise yard, from London, 1872. Gravura publicada no 

periódico Katholieke Illustratie (1872). 

Figura 18. VAN GOGH, Vincent. The Prison Courtyard, 1890, óleo sobre tela, 80 x 64 cm, Col. Pushkin Museum, Moscou. 

 

Os exemplos de Baudelaire e Van Gogh são significativos para atestarmos que as 

estampas que traduziam obras de arte publicadas em periódicos desempenham papel relevante 

para os estudos envolvendo as artes visuais durante a segunda metade do século XIX.  Desse 

modo, elas atuaram como elementos importantes para a formação de uma cultura visual 

oitocentista ligada às artes. 

No entanto, as estampas de tradução não são um fenômeno que emerge no século XIX. 

Elas tiveram uma longa trajetória até se incorporarem aos jornais e revistas de ampla circulação. 

Assim, seria necessário resgatar, ainda que de forma breve, a história das estampas de tradução 

para entendermos os fatores que as tornam objetos de investigação interessante durante a 

segunda metade do século XIX. Com esse percurso, pretende-se introduzir o tema e oferecer o 

suporte adequado para o desenvolvimento dos demais capítulos que têm como foco o contexto 

brasileiro e, assim, analisar a questão central desta tese: as estampas que traduzem obras de arte 

publicadas nos periódicos cariocas durante a segunda metade do século XIX foram elementos 

significativos para a formação de uma cultura visual ligada às artes?  

Assim, daqui para frente o capítulo irá se estruturar da seguinte maneira: 

1) Apontará algumas discussões conceituais sobre termos e nomenclaturas envolvendo as 

estampas que convertem obras de arte para técnicas gráficas; 

2)  Contextualizará e introduzirá esse tipo de estampa no âmbito da história da arte; 
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3) Analisará as estampas traduzindo obras de arte e as particularidades de pensá-las e 

compreendê-las no âmbito da modernidade do século XIX;  

4) Investigará os vínculos entre as estampas, a reprodução das obras de arte e os periódicos. 

 

* 

1.1. As estampas e a história da arte 

 

Logo na introdução de Imagem e Letra, importante referência sobre a história da gráfica 

no Brasil, Orlando da Costa Ferreira define estampa como a imagem integral e autônoma que 

resulta do processo de impressão de uma matriz gravada por diferentes técnicas. Embora o papel 

seja o meio mais comum utilizado para a impressão, há diversos suportes que são utilizados 

para a sua realização. O autor defende que o suporte possui uma posição ativa no processo de 

produção da estampa, uma vez que a imagem surge na relação entre os espaços preenchidos 

pela tinta, depositada na impressão da matriz, e por aqueles espaços definidos por sua ausência, 

revelados na manifestação do suporte56.   

Por vezes, o termo gravura é utilizado como sinônimo de estampa57. Desse modo, 

gravura pode referir-se tanto a prancha gravada, a matriz, como também ao resultado da 

impressão, ou seja, a estampa58. Essas compreensões são compartilhadas por diferentes 

estudiosos das artes gráficas como Jean Laran (1876-1948), Eugène Rouir (1919-2020), 

William M Ivins Jr. (1881-1961), Giulio Carlo Argan (1909-1992), Marco Buti (1953), Claudio 

Mubarac (1959), entre outros59. 

 
56 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira – Edusp, São Paulo; 1994. 

Pág. 29-31. 
57 O termo gravura é utilizado, com frequência, como sinônimo de estampa por diferentes estudiosos da gráfica 

como, por exemplo, Orlando da Costa Ferreira sendo, então, compreendido tanto como processo gráfico realizado 

em uma matriz, como também o resultado da impressão, ou seja, a imagem impressa. Os termos aparecem, muitas 

vezes, como sinônimo na literatura em textos como Machado de Assis, José de Alencar, Aluísio de Azevedo, entre 

outros.  

Entretanto, encontramos em dicionários técnicos, como o Dicionário de Artes Plásticas de Almir Paredes Cunha, 

a diferenciação conceitual, definindo gravura rigorosamente como o processo de gravação sobre uma matriz e 

estampa para “designar uma figura impressa ou cada um dos exemplares tirados de uma matriz gravada”. CUNHA, 

Almir Paredes. Dicionário de Artes Plásticas. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ v. 1, 2005. 

No decorrer dessa tese os termos serão, muitas vezes, utilizados como sinônimos. 
58 Ibid. p. 31 
59 Cf. LARAN, Jean. Les estampes, Paris, PUF, 1948; ROUIR, Eugène. L'estampe valeur de placement conseils 

aux amateurs et collectionneurs. Guy Le Prat, Éditeur, Paris, 1970; IVINS JR, William M. Prints and Visual 

Communication, London, Routledge &K. Paul, 1953; ARGAN, Giulio Carlo. O valor crítico da estampa de 

tradução - (in.) Imagem e persuasão: ensaios sobre o barroco. Tradução Maurício Santana Dias. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2004; BUTI, Marco (org.), LETYCIA, Anna (org.). Gravura em metal. São Paulo: Edusp: 

Imprensa Oficial do Estado, 2002; MUBARAC, Claudio. Anotações sobre o nascimento da gravura de estampa 

(mestres anônimos). ARS (São Paulo), São Paulo, v. 14, n. 28, p. 246-255. 
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Precisar onde e quando surgiram as primeiras estampas é uma atividade delicada, uma 

vez que ocorreram manifestações gráficas em diferentes locais e de forma simultânea. Autores 

que se propõem a refletir sobre uma história geral da gravura, costumam levar em consideração 

essas particularidades ao identificar e contextualizar o surgimento das diferentes técnicas 

gráficas. 

 No ensaio Anotações sobre o nascimento da gravura de estampa (mestres anônimos) o 

artista e estudioso Claudio Mubarac faz uma análise sobre a introdução da gravura, a 

xilogravura em particular, na Europa, durante o século XV. Segundo o autor, as fontes indicam 

que o surgimento da gravura teria ocorrido séculos antes no Oriente e que seus primeiros usos 

teriam sido decorar e estampar tecidos na Índia e gravar imagens budistas na China, na Coréia 

e no Japão. Mubarac chama atenção para os usos similares da gravura quando foi introduzida 

na Europa: “Mais que fixar datas é importante notar a coincidência de usos no seu surgimento 

na Europa, no século XV, onde ela se prestou também à estamparia de têxteis e fixação de 

iconografia cristã”60.  

Ainda, segundo o autor: “As condições técnicas para reproduzir estampas, materiais e 

ofícios necessários, são muito anteriores à sua prática europeia, mesmo se pensarmos numa 

história da técnica estritamente ocidental”61. Ele menciona que equipamentos fundamentais 

para viabilização de processos gráficos foram desenvolvidos durante o período medieval e traz 

como referência importante as ideias presentes em Prints and Visual Communication do 

historiador norte-americano Willian Ivins Jr. 

De acordo com Ivins Jr. o período medieval é significativo para pensarmos as atividades 

gráficas, uma vez que máquinas e tecnologias desenvolvidas nesse momento teriam sido a base 

para a elaboração de equipamentos fundamentais no estabelecimento de uma futura indústria 

gráfica62. A principal tese defendida pelo autor é a de que a reprodução das imagens – e, 

 
60 MUBARAC, Claudio. Anotações sobre o nascimento da gravura de estampa (mestres anônimos). Rev. ARS (São 

Paulo), São Paulo, v. 14, n. 28, p. 246-255. 
61 Ibid. 
62 Conforme analisa Claudio Mubarac em seu mencionado artigo:  

“Todos os equipamentos fundamentais são desenvolvidos durante a Idade Média, termo aqui usado mais por 

costume do que por convicção. No dizer de William Ivins Jr., o homem moderno fica tão maravilhado com o que 

disseram os gregos que não se pergunta o que eles não sabiam fazer. Seguindo esse mesmo truísmo, fica-se tão 

indignado com o que se imagina ter sido o modo de vida dos europeus cristãos dos primeiros séculos, que não se 

observa tudo o que eles podiam fazer. Não eram literatos, mas resolviam bem problemas sociais, agrícolas e 

mecânicos: inventaram prensas de cilindro para moer os grãos, prensas de platinas para extração do azeite de oliva, 

que seriam as futuras prensas de gravura em metal e de tipografia; inventaram moldes para fabricar ferramentas 

de grande eficiência e precisão, fundamentais inclusive para os futuros tipos móveis; criaram todo o equipamento 

de montaria, esporas, ferraduras, arreios, celas etc.; eram aparatosos, com seus sistemas de carretilha, biela-

manivela, moinhos de vento; desenvolveram a álgebra, a óptica, o uso da pólvora, os processos de destilação, 
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portanto, os meios técnicos produzidos para essa finalidade - foram fundamentais para difusão 

do conhecimento, permitindo a propagação de ideias e pensamentos. Portanto, a “história das 

estampas não é uma história de uma arte menor, mas sim a história de um dos meios mais 

poderosos de comunicação”63 . Ele argumenta que sem as técnicas e os equipamentos utilizados 

para reproduzir imagens seriam impossíveis a veiculação e a comunicação visual adequadas ao 

desenvolvimento das ciências.  

 Assim, os aperfeiçoamentos técnicos realizados durante a Idade Média teriam, como 

demonstra Willian Ivins Jr., ensejado uma transformação no campo do conhecimento, 

possibilitando a circulação de ideias, pensamentos, conceitos, modelos e valores, inclusive no 

âmbito da estética e das artes visuais, abrindo espaço, como será visto, para a difusão das obras 

de arte por meio das estampas.   

 

1.1.1. Estampa de reprodução, tradução ou interpretação? 

 

Para definir as gravuras que foram realizadas a partir de obras de arte, (ou seja, aquelas 

que transpõem para as técnicas gráficas, desenhos, pinturas, esculturas e outras gravuras),  

Orlando da Costa Ferreira utiliza o termo gravura de reprodução. Segundo ele, seria um tipo 

específico de gravura, realizada a partir da cópia da obra de arte bi ou tridimensional: “cópia de 

outra gravura, desenho, pintura etc.”64  O termo é utilizado para se referir a este tipo de gravura, 

sendo empregado ainda que de maneira crítica, por muitos autores e estudiosos das artes 

gráficas. 

 Como exposto, o crítico e historiador italiano Giulio Carlo Argan prefere utilizar o 

termo tradução. Em seu ensaio, “Sobre o valor crítico da gravura de tradução”, o autor sustenta 

que o ato de transpor uma obra de arte para a gravura é mais do que um processo de reprodução. 

 
sistemas de numeração e os moinhos para fabricação de papel, encetando assim toda a tecnologia básica que iria 

sustentar a futura indústria gráfica.”  

MUBARAC, Claudio. Anotações sobre o nascimento da gravura de estampa (mestres anônimos). Revista ARS 

(São Paulo), São Paulo, v. 14, n. 28, p. 248. 
63 IVINS J.R. William M. Prints and Visual Communication, London, Routledge &K. Paul, 1953, p.24. 
64 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira – Edusp, São Paulo; 1994, 

p.31. 
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Dessa forma ele prefere utilizar o termo gravura de tradução65 para se referir a esse tipo de 

imagem66.  

O gravador, ao transferir uma obra para a gravura, realiza uma tradução, o que confere 

uma dimensão crítica à estampa elaborada67. Argan ressalta que não se trata de uma cópia ou 

réplica do original, pois o procedimento técnico realizado é completamente diverso, utilizando 

outros elementos, materiais e suportes para obter um resultado de equivalências de valores com 

a obra original. Desse modo, a estampa de tradução resguarda características específicas que 

impactam a leitura, a recepção e a contemplação de modo diverso que o contato com o 

original68.  

Outra terminologia utilizada no campo de estudos das artes gráficas para se referir a esse 

tipo de imagem seria estampa/ gravura de interpretação e que, segundo Orlando da Costa 

Ferreira, se diferenciaria da reprodução uma vez que, nesse caso, a gravura é elaborada por um 

gravador intérprete tendo como intermediário um desenho, esboço, croqui realizado por outro 

artista69. Ou seja, a gravura de interpretação seria realizada pelo gravador a partir de um 

desenho elaborado para a produção da estampa e que, em geral, contava com a supervisão do 

artista responsável pela obra70.   

Encontramos o termo estampa de interpretação na história da arte vinculado, sobretudo, 

ao século XVI, momento em que artistas como Rafael Sanzio (1483-1520), Leonardo da Vinci 

(1452-1519), Michelangelo (1475-1564), Albrecht Dürer (1471-1528), entre outros, firmaram 

a gravura como um meio para multiplicarem, divulgarem e tornarem suas obras mais 

 
65 Em seu ensaio, Argan estava analisando a questão da transposição de obras pictóricas para o meio gráfico. Ele 

não trata da situação das esculturas, mas a ideia de tradução poderia se estender nesses casos uma vez que nesse 

processo devem-se transpor os valores da matéria escultórica para as técnicas gráficas. Nessas circunstâncias a 

imagem gráfica busca expor a tridimensionalidade da obra, mas consegue apresentar apenas um único ponto de 

vista da obra e somente sugerir a espacialidade. O mesmo ocorre nos casos de monumentos e edifícios 

arquitetônicos. 
66 ARGAN, Giulio Carlo. O valor crítico da estampa de tradução - (in.) Imagem e persuasão: ensaios sobre o 

barroco. Tradução Maurício Santana Dias.  São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
67 Ibid. 
68 O historiador Luciano Migliaccio (1960) entende que chamamos de estampa de tradução aquelas que 

reproduzem, “na linguagem, preto e branco da gravura, as obras da pintura”. Ele cita o referido ensaio Giulio 

Argan destacando o significado crítico da “transposição da obra pictórica na linguagem dos signos da gravura, 

através de escolhas técnicas e estilísticas que dirigem a leitura das obras e formam o olhar e o gosto dos artistas e 

colecionadores.”. 

MIGLIACCIO, Luciano. Olhares Cruzados: a circulação de reproduções em gravura e a formação de acervos 

de arte europeia no Brasil do século XIX (in.) MALTA, Marize; KNAUSS, Paulo (org.) Objetos do Olhar, História 

e arte. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2015. p. 25. 
69 FERREIRA, O da C, Op, Cit. p.31-32. 
70 KREJČA, Aleš (trad. du tchèque), Les techniques de la gravure: Guide des techniques et de l'histoire de la 

gravure d'art originale, Paris, Gründ, 1980. 
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conhecidas71. Assim, formaram-se associações, engendrando uma grande cadeia de produção 

que envolvia diferentes agentes para a elaboração da estampa.  Estruturava-se, neste sentido, 

uma rede complexa de relações entre os artistas e seus gravadores intérpretes, fundamental para 

os estudos da arte naquele momento, bem como para a compreensão dos impactos e das 

repercussões que tiveram alguns artistas e obras que foram produzidas no período72.   

Ensejar uma discussão acerca das terminologias que cercam esse gênero de estampa tem 

como propósito ressaltar a necessidade de entendê-las em uma dimensão crítica. 

Os três termos fazem referência a essa categoria de estampas que são resultado da 

transposição de obras de arte para a gravura, embora, como apresentado, carreguem 

especificidades e concepções variadas que animam os debates sobre o tema da reprodução da 

arte no campo de estudos sobre a gravura.  

 

1.2 A divulgação da arte e as estampas gráficas  

 

 

Figura 19. RAVENA, Marco da (gravador) a partir de RAIMONDI, Raimondi (gravura) a partir de Raphael (desenho). The 

Judgement of Paris, 1510-1520.  Gravura, 29.1 × 43.7 cm, Galleria degli Uffizi, Itália. 

 
71 No caso dos artistas citados, seria importante dizer que apesar de estarem inseridos nesse contexto em que as 

técnicas gráficas passam a serem utilizadas como um meio de divulgação de obras, cada um deles possui um 

envolvimento particular com a reprodução. Rafael, por exemplo, associa-se a gravadores intérpretes de suas obras. 

Já no caso de Leonardo, embora sido bastante reproduzido, seu envolvimento ocorre mais no sentido de interesse 

pelas técnicas e na investigação dos processos de reprodução de imagens. Tendo em vista essa observação se faz 

necessário levar em consideração as especificidades das trajetórias dos artistas e seus vínculos com a estampa de 

tradução. 
72 Esse tópico será apresentado adiante.   
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As imagens impressas, avulsas ou em livros, foram fundamentais para a difusão das 

informações sobre obras de arte e arquitetura. Foram um fenômeno capital para a consolidação 

de escolas e estilos artísticos, assim como para o desenvolvimento das ideias e o pensamento 

sobre a arte.  As gravuras, defende Willian Ivins Jr., além de suas potencialidades estéticas e 

artísticas, se constituem também em uma das ferramentas “mais importantes e poderosas da 

vida e do pensamento moderno”73. 

Parte significativa das pesquisas em história da arte e no campo da estética foi possível 

graças à mediação de imagens de reprodução. Grande parte dos estudos foi realizada mais pelo 

contato com reproduções gráficas do que com obras originais. Desse modo, Ivins Jr. afirma que 

as estampas de reprodução são poderosos e potentes objetos de estudos, não menos 

significativos que os originais. Ele defende, assim como Giulio Carlo Argan, em seu já 

mencionado ensaio, que o desenvolvimento e hegemonia da tradição artística europeia não 

seriam possíveis sem a reprodução das obras de artes, primeiro pela gravura e, posteriormente, 

pela fotografia74. Ambos, mesmo apresentando abordagens distintas, argumentam que a 

consagração de obras, estilos e artistas, assim como a afirmação de um gosto pelas belas artes 

e a formação de uma visualidade, de uma cultura visual na Europa, estão, em grande medida, 

comprometidas com a reprodução da arte pela gravura75.  

O historiador da arte inglês Michael Baxandall (1933-2008), em seu estudo Giotto e os 

oradores, aponta o papel significativo desempenhado pela gravura para a penetração das ideias 

e preceitos presentes no tratado De Pictura (1435) de Leon Battista Alberti (1404-1472), obra 

fundamental para o estudo da produção artística da Renascença, ancorada pelas regras da 

perspectiva linear. Baxandall defende que foram as gravuras de Andrea Mantegna (1431-1506) 

as principais responsáveis pela propagação dos postulados de Alberti. O artista produziu 

imagens que tiveram o alcance que o livro nunca conseguiria atingir e que atuaram para 

consolidar valores e cânones: “As gravuras de Mantegna foram um apêndice visual adequado 

 
73 IVINS JR, William M. Prints and Visual Communication, London, Routledge &K. Paul, 1953, pág.15. 
74 ARGAN, Giulio Carlo. O valor crítico da estampa de tradução - (in.) Imagem e persuasão: ensaios sobre o 

barroco. Tradução Maurício Santana Dias.  São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
75 Neste sentido, a estudiosa Raquel Quinet Pifano, em seu artigo sobre a prática da cópia na arte colonial, reforça 

a importância que tiveram as gravuras, sobretudo nos séculos XVI e XVII, para divulgação de valores e preceitos 

artísticos, tanto no continente europeu, quanto em suas colônias, como o Brasil. Pifano analisa como certos 

modelos e cânones da tradição artística europeia, veiculados por meio da gravura, foram absorvidos no Brasil 

durante o período colonial. Esse tópico será desenvolvido no próximo capítulo. 

PIFANO, Raquel Quinet. A arte de copiar: gravura, pintura e artista colonial. Escola de Belas Artes, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2012. 
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para o segundo volume do De Pictura e tiveram muito maior penetração junto aos pintores – 

mesmo Rafael e Rembrandt, no caso da Lamentação – que o livro jamais chegaria a ter.”76 

 

1.2.1 A especialização do campo gravura de tradução no século XVI: o caso de 

Marcantonio Raimondi. 

 

Como demonstram os estudos de Lisa Pon (1950)77, Barbara Stoltz78, Sean Roberts79, 

Shoemaker, Innis H. e Elizabeth Broun (1946),80 a partir do século XVI artistas associam-se a 

gravadores para a produção de estampas que pudessem divulgar suas obras. O caso do gravador 

Marcantonio Raimondi é ressaltado, já que ele se destacou como um gravador intérprete 

reconhecido, traduzindo para gravura as pinturas, esculturas e a arquitetura do período. Foi um 

dos principais intérpretes das obras de Rafael Sanzio e um dos pioneiros na sistematização das 

técnicas ligadas à gravura de interpretação, tornando-a mais conhecida e praticada na Europa.  

Giorgio Vasari confere destaque e protagonismo a Raimondi no campo da gravura de 

interpretação ao inserir a biografia do gravador na edição de 1568 de As Vidas dos Mais 

Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos, obra fundamental para a historiografia da arte. 

Vasari cita o gravador, tanto em uma biografia específica em que o destaca como um expoente 

na gravura de interpretação, como também se refere a ele na biografia de Rafael, quando 

menciona as relações entre os dois artistas, após Rafael solicitar que Raimondi se 

responsabilizasse pela produção das gravuras realizadas a partir de suas obras81. O autor 

sustenta a ideia de que o buril de Marcantonio ocupou um papel relevante para propagação da 

pintura italiana82. 

A biografia de Marcantonio Raimondi, escrita por Vasari, além de atestar a existência 

de vínculos entre artistas e gravadores que são fundamentais para se pensar a produção artística 

 
76 BAXANDALL, Michael. Giotto e os oradores. As observações dos humanistas italianos sobre pintura e a 

descoberta da composição pictórica (1350-1450). Edusp, São Paulo, 2018. Pág. 153-54. 
77 PON, Lisa. Raphael, Dürer, and Marcantonio Raimondi: Copying and the Italian Renaissance Print. Yale 

University Press, 2004. 
78 STOLTZ, Barbara. Disegno versus Disegno stampato: printmaking theory in Vasari’s Vite (1550-1568) in the 

context of the theory of disegno and the Libro de’ Disegni. Journal of Art Historiography, Number 7 December 

2012. 
79 ROBERTS, SEAN. Inventing engraving in Vasari's Florence, Intellectual History Review. Intellectual History 

Review, 24(3), 2014. 
80 SHOEMAKER, Innis H.; BROUN, Elizabeth. The Engravings of Marcantonio Raimondi. Spencer Museum of 

Art, University of Kansas, 1981. 
81 VASARI, Giorgio.Vida de Rafael de Urbino, ed. 1568, texto ed. Newton Compton, Roma, 1997, pp. 636-639 

(tradução e notas Prof. Dr. Luciano Migliaccio). 
82 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira – Edusp, São Paulo; 1994. 

Pág. 31. 
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do período, suscita outra discussão inaugurada naquele momento: as questões envolvendo 

autoria e propriedade intelectual. Realizar cópias a partir de obras de outros artistas sem o 

conhecimento e a autorização dos autores era uma prática comum; o exercício de copiar fazia 

parte da cultura artística do período e ainda não compunha o debate sobre questões relativas aos 

diretos autorais. Contudo, no texto de Vasari, ele descreve um episódio que lança questões sobre 

esse tópico: 

 Marcantonio Raimondi, admirador das obras de Albrecht Dürer, realizou cópias das 

xilogravuras da série A Vida da Virgem (1511) incluindo o monograma de Dürer.  As 

xilogravuras foram convertidas por Raimondi para gravura em cobre. Segundo Vasari, ao ter 

conhecimento dessas cópias, Dürer reclama às autoridades de Veneza, por privilégios de 

publicação sobre sua obra, conseguindo apenas, que as cópias não incluíssem mais o seu 

monograma83.  

É interessante perceber que a proteção do Estado se deu em relação ao registro do artista, 

à sua “assinatura”, e não no sentido de proteger sua obra, o que suscita questões sobre a 

construção do estilo individual que se desenvolvia naquele momento84.   

A ocorrência do caso tal como narrado por Vasari é investigado e questionado em certos 

pontos85, contudo Raimondi, de fato, não utilizou mais o registro de Dürer em suas cópias 

posteriores. O acontecimento incita questões em torno das cópias e da autoria culminando em 

um debate que atinge expressividade e contornos particulares durante o século XIX, como será 

visto adiante.   

Esse episódio envolvendo Raimondi e o relato de Vasari é investigado por Lisa Pon que 

os compreende como parte integrante do desenvolvimento de uma complexa cultura artística 

pautada na cópia e impulsionada pela reprodução. A autora aponta a tecnologia gráfica como 

elemento fundamental para o entendimento sobre a produção artística e a cultura visual do 

cinquecento e percebe a importância do texto de Vasari como um esforço do autor no sentido 

de construir um discurso para as práticas gráficas e firmar um espaço para a estampa de tradução 

que seria encabeçado por Marcantonio Raimondi86. Vasari, ao incluir em seu livro a biografia 

 
83 VASARI, Giorgio. Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi 

nostri. Nell'edizione per i tipi di Giunti - Firenze 1568. Grandi Tascabili Economici Newton7 collana "I mammut" 

n. 47 Newton Compton Editori, 1997. 
84KOSTYLO, Joanne. From Gunpowder to Print: The common Origins of Copyright and Patent (In.) Ronan 

Deazley, Martin Kretschmer, Lionel Bently. Privilege and Property: Essays on the History of Copyright. Open 

Book Publishers, 2010, Pág. 43-44. 
85 Diversos autores questionam a veracidade e as imprecisões de alguns pontos do relato de Vasari sobre o episódio 

envolvendo Dürer e Marcantonio Raimondi. 
86 Cf. PON, Lisa. Raphael, Dürer, and Marcantonio Raimondi: Copying and the Italian Renaissance Print. Yale 

University Press, 2004. 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronan+Deazley%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronan+Deazley%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Kretschmer%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lionel+Bently%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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de Raimondi como o único nome ligado à gravura, acaba por excluir outras experiências 

gráficas, até anteriores, como as de Mantegna (1431-1506) e Parmigianino (1503-1540). Expõe, 

assim, o que para ele seria o marco inicial das práticas envolvendo a gravura: as traduções de 

Raimondi87.  

De acordo com Ivins Jr, Raimondi foi um dos principais responsáveis pela 

sistematização do campo da gravura de tradução, desenvolvendo o que ele chamou de uma 

sintaxe linear específica para a transposição das obras de arte e priorizando a gravura em cobre 

e a técnica do buril. Para Ivins, a inovação de Marcantonio foi uma das principais causas para 

o reconhecimento de suas obras e para formação de uma geração de gravadores intérpretes. O 

desenvolvimento dessa sintaxe contribuiu para a consolidação do campo da estampa de 

tradução e para o nascimento de um ofício especializado88. 

 

 

Figura 20. RAIMONDI, Marcantonio (gravador) a partir de Rafael (desenho), O massacre dos inocentes, c. 1511-1521, 

gravura, 28.1 x 43.0 cm, Col. The Metropolitan Museum of Art, Nova York. 

 

 

 
87 VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef 

Israels and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007, p.14. 
88 Conforme indica W. M. Ivins Jr., até o desenvolvimento da sintaxe linear que sistematizou o campo da gravura 

de tradução, as estampas eram produzidas de forma independente pelos artistas e gravadores: “As provas 

documentais parecem indicar que até então ourives e pintores realizaram as gravuras com suas próprias mãos e 

que os gravadores profissionais trabalhavam independentemente em benefício próprio(...)”   

IVINS JR, William M. Prints and Visual Communication, London, Routledge &K. Paul, 1953, pág. 101.  
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1.2.2 O sistema e a produção da estampa: o caso de Rubens e a formação do ateliê 

de gravura 

 

A gravura apresentava-se como uma tecnologia transformadora nas relações sociais e 

econômicas que ocorreriam a partir do século XVI. A estudiosa Ursula Blanchebarbe, em sua 

pesquisa sobre o artista Peter Paul Rubens (1577-1640) e a gravura de interpretação, descreve 

algumas dessas características, como, por exemplo, a maior facilidade de acesso proporcionada 

pelas imagens impressas: 

 

Ao recorrer à gravura de reprodução, Rubens utilizou um meio que somente, desde 

meados do século XV atuava na divulgação da arte. A invenção da gravura a buril no 

início do século XV sinalizava uma transformação social89. Se a coleção de trabalhos 

em papel até então era acessível tão somente aos mais ricos, as folhas impressas 

estavam à disposição de um público amplo. Rubens tirou partido dessa inovação.90 

 

Blanchebarbe complementa que, embora os compradores ainda pertencessem às 

camadas abastadas, as gravuras eram opções mais acessíveis se comparadas à pintura. Desse 

modo era possível, em um período de crise econômica, satisfizer “a necessidade de arte, uma 

vez que obras de mestres renomados tinham provado ser uma aplicação segura de capitais em 

tempos marcados por incertezas e crises.”91   

Outro fator relacionado às estampas de tradução mencionado pela autora seria a 

portabilidade que elas ofereciam, auxiliando a circulação das imagens. As gravuras foram 

utilizadas como um meio de apresentar as composições e o estilo dos artistas poupando viagens 

dispendiosas que o contato com os artistas e suas obras, muitas vezes, ocasionavam92. No caso 

de Rubens, as gravuras propiciavam o alcance a lugares distantes:  

 

(...) as gravuras sempre lhe traziam grande proveito, uma vez que lhe permitiam 

demonstrar como trabalhava, como imaginava uma composição, e que possibilidades 

de variações existiam na sua imaginação. As gravuras eram, portanto, uma espécie de 

catálogo de amostras, que ele comprovadamente utilizou na apresentação de sua 

oficina e na eliminação da concorrência, durante a conquista de encomendas 

 
89  O emprego da gravura em madeira é anterior ao desenvolvimento das técnicas de gravura em metal, como o 

buril. Contudo, como apontado, foi principalmente com a prática do buril que ocorre a sistematização e ampliação 

do campo da estampa de tradução. Não por acaso, o crescimento e a consolidação da produção da estampa de 

interpretação ocorrem em um momento em que tópicos relativos à afirmação do artista, solidificação de Escolas e 

estilos estavam se estruturando no âmbito das artes visuais. O desenvolvimento do buril, por conta de suas 

características, acompanha esses eventos sendo adotado como principal técnica para a produção e estruturação do 

meio da estampa de interpretação.   
90 BLANCHEBARBE, Ursula. Rubens e seu ateliê de gravura. [catálogo]. Caixa Cultural São Paulo. 2018, pág. 

16. 
91 Ibid. pág.30. 
92 Ibid. pág.27. 
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lucrativas. As gravuras aumentavam, portanto, a oferta do ateliê e tornavam 

conhecidas as qualidades dos seus quadros, aumentavam a reputação do pintor e 

funcionavam em última instância como um excelente meio publicitário
93

.  

 

Assim como Lisa Pon investiga o sistema de produção de estampas de tradução durante 

o século XVI, a partir dos vínculos estabelecidos entre Marcantonio Raimondi e Rafael, Úrsula 

Blanchebarbe analisa o mercado de estampas no século XVII por meio da relação de Rubens e 

seu ateliê de gravura. Desse modo, as autoras expõem a formação e o desenvolvimento de um 

sistema comercial complexo que envolvia diferentes agentes: artistas, gravadores, desenhistas, 

impressores, editores oficinas, ateliês, e casas impressoras.  

Os estudos mencionados apresentam de modo detalhado os elos construídos para a 

produção da estampa entre os séculos XVI e XVII. Alguns artistas eram responsáveis pela 

produção das próprias estampas, embora o mais comum fosse a seleção e a associação com 

desenhistas94 e gravadores intérpretes, que atuavam sob supervisão.  Dessas associações 

formavam-se as oficinas de gravura que, em muitos casos, tornavam-se parte integrante do 

ateliê do artista, muitas vezes articulados a um novo agente que começava a atuar nesse sistema: 

os editores, que eram os principais responsáveis pelo comércio e distribuição das estampas95. 

Assim, as estampas eram resultado final de uma ampla cadeia produtiva que envolvia diferentes 

profissionais. 

Rubens torna-se um exemplo importante neste sentido, pois se associou a um vasto 

grupo de gravadores intérpretes, como Paulus Pontius (1603-1658), Lucas Vorsterman (1595-

1675), Jan Witdoeck (1615-c.1642), entre outros e incorporou a oficina de gravura ao seu ateliê. 

O artista acompanhava de perto os processos para a produção de estampas, interferindo e 

modificando sempre que achasse necessário. Escolhia as obras para serem convertidas em 

 
93 Ibid. pág.28. 
94 Para a produção da gravura que é elaborada a partir de uma obra de arte é comum que seja realizado um desenho 

que intermedia o processo de gravação. O desenho realiza o processo de adaptação das dimensões da obra original 

para a gravura, geralmente reduzindo as medidas e realizando a transposição da cor. Podia ser realizado pelo 

próprio artista ou pelo gravador, mas muitas vezes, era uma etapa praticada por um profissional específico. 
95 A cooperação entre Rafael e Marcantonio Raimondi marcou a inauguração de um próspero comércio de gravuras 

a buril. A profissionalização do ofício deu origem a novos agentes como o editor de estampas. Como define Ivins 

J: “(..) O editor de estampa, ao contrário do pintor e do gravador independente, era um empresário capitalista. 

Contratava gravadores para fazerem as gravuras que estocavam e publicavam; tratavam estas obras como um 

merchant. As matrizes, que constituíam uma parte considerável do capital investido, eram de sua propriedade” 

IVINS JR. Op. Cit. pág.102. 

 A editora Aux quatre vents é um exemplo neste sentido. Fundada, em 1548, na Antuérpia, pelo pintor e gravador 

Hieronymus Cock (c.1517-18-1570), considerado um dos primeiros editores na Europa, o empreendimento 

destacou-se no campo da gráfica e da reprodução da arte do período, reproduzindo, sobretudo, obras de artistas 

italianos e flamengos. Foi responsável pela difusão de obras e artistas para várias regiões na Europa, espalhando 

imagens, como o próprio nome sugere, “aos quatro ventos”. BLANCHEBARBE, Ursula. Op cit, pág.16. 
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gravura, realizava os “desenhos preparatórios ou retrabalhava-os, levando em conta as 

alterações desejadas”96.  

O processo para elaboração das estampas de tradução era dinâmico e envolvia o diálogo 

entre os artistas e seus intérpretes, os primeiros interferiam com frequência ao longo das várias 

etapas, muitas vezes modificando, para a estampa final, características da obra que estava sendo 

reproduzida. Ou seja, muitas vezes a cópia não pretendia ser fiel ao original, ressaltando e 

explorando certas características intrínsecas ao meio gráfico, no intuito de adaptar elementos 

da obra para a gravura, ou mesmo corrigir e modificar o que julgavam ser falhas e imprecisões 

do original. 

 

    

Figura 21.  VORSTERMAN, Lucas (gravador) a partir de RUBENS, Peter Paul (pintor). Deposição da cruz. c. 1620, 

Gravura a buril, 58 x 42,5 cm. Col. particular. 

Figura 22. RUBENS, Peter Paul, Deposição da cruz, 1611-1614, óleo sobre madeira, 421 x 311 cm. Col. Catedral de Nossa 

Senhora, Antuérpia. 

 

No caso das gravuras de reprodução de Rubens “importava a realização da ideia 

definitiva”: 

Concluído o quadro, o autor queria reproduzir o estado atual da sua ideia artística. 

Com isso a gravura passava a ser um produto alternativo à versão pictórica, dotado de 

valor próprio. Dependendo da demanda, era possível imprimir diversas edições, em 

parte com alterações, pois as chapas de impressão se desgastavam rapidamente, 

requerendo, por conseguinte vários processos de correção e processamento. 

A comparação entre quadro e as gravuras prova que não se trata de cópias simples “a 

partir de” ou de réplicas sem imaginação. O caráter de tradução e interpretação, 

 
96 Ibid. pág. 24. 
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peculiar às gravuras, faz delas obras autônomas, nas quais surge “arte a partir de 

arte”
97

. 

 

A complexidade do processo de elaboração da estampa e os agentes envolvidos nesse 

sistema de produção e comercialização podem ser observados também nas inscrições, marcas 

e registros referentes à autoria, procedência e propriedade que aparecem em muitas estampas. 

As gravuras de tradução apresentavam uma série de siglas e indicações para comprovarem sua 

autenticidade, não apenas o registro do artista e do gravador responsável pela estampa, como 

também apresentava em muitos casos, dos impressores, dos editores e do proprietário. As 

referências sobre a tiragem também eram apresentadas na estampa e influíam em seu valor, 

oferecendo dados importantes sobre a imagem.  

 

 

Figura 23.  PONTIUS, Paulus (gravador) a partir de RUBENS, Peter Paul (desenho). Nero, 1638, gravura a buril,  

31.3 x 20 cm. Col. The Metropolitan Museum of Art, Nova York. 

 

 
Figura 24. Detalhe da gravura com os registros de autoria e outras informações. 

 
97 Ibid. pág.25. 
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1.3 As estampas e as Academias de Belas Artes: a gravura como material didático  

 

 

Figura 25. PARIZEAU, Edmé-Gratien (des.) PERROT, A. M. (grav.). Tête de la Mère des fils de Brutus. Séc. XIX. 

Calcogravura en manière de crayon, 32 cm × 47,5 cm. Col.  BnF, Paris.  Fonte: Marcelo Gonczarowska Jorge. 

 

As estampas desempenharam um papel fundamental para o ensino nas academias de 

belas artes. Como material didático, a gravura de tradução foi utilizada principalmente no 

estágio inicial da aprendizagem dos alunos, considerado a base da instrução acadêmica: o 

ensino do desenho98. 

Desde o século XVI, quando as academias de belas artes se estruturavam na Itália, o 

desenho ocupava uma posição central na pedagogia acadêmica99. Inspirada nos exemplos 

 
98 A pesquisadora Mary Ann Jack afirma que a palavra desenho carrega diferentes concepções, fruto de crescentes 

debates iniciados no século XVI. O entendimento de Vasari sobre o disegno foi uma base importante para a 

formação do ensino acadêmico. Segundo ele, “oriundo do intelecto, o desenho, pai de nossas três artes - arquitetura, 

escultura, pintura - extrai de múltiplos elementos um juízo universal. Esse juízo assemelha-se a uma forma ou 

ideia de todas as coisas da natureza, que é por sua vez sempre singular em suas medidas. Quer se trate do corpo 

humano, dos animais, das plantas, dos edifícios, da escultura ou da pintura, percebe-se a relação que o todo mantém 

com as partes, que as partes mantêm entre si e com o conjunto. Dessa percepção nasce um conceito, um juízo que 

se forma na mente, e cuja expressão manual denomina-se desenho”.   

Complementa Mary Ann Jack: Para Vasari “A ideia que se forma no intelecto, e que então se expressa pelas mãos, 

é chamada disegno”. 

VASARI, Giorgio. As vidas dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos. (in) LICHTENSTEIN, 

Jacqueline (org.). A Pintura/textos essenciais, vol.9, São Paulo: Editora 34, p.20. 

JACK, Mary Ann. The Accademia del Disegno in Late Renaissance Florence. The Sixteenth Century Journal, Vol. 

7, No. 2 (Oct., 1976), pp. 3-20. 
99   A Accademia delle Arti del Disegno denominada, inicialmente de Compagnia dell'Arte del Disegno foi uma 

das primeiras academias criadas na Europa que se tem documentação. Foi fundada em Florença, em 1563, por 

Cosme I Médici, sob supervisão de Giorgio Vasari. Segue -se a ela as academias: Accademia di San Luca, de 

Roma (1577), Accademia degli Incamminati (c.1580), de Bolonha e a Academia de Milão (1620). As instituições 
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italianos, a fundação da Académie Royale de Peinture et de Sculpture, em 1648, na França, é 

considerada um marco por ter sistematizado o método de ensino artístico, tornando-o um 

modelo sólido que teve impacto na formação de diversas academias e que prevaleceu, ainda 

que com reformulações e debates, até o final do século XIX100.     

Nesse sistema era valorizada e incentivada a prática da emulação tendo como parâmetro 

os mestres que compunham a tradição artística europeia101. O estudo e o exercício da cópia da 

estatuária clássica e das pinturas dos mestres constituíam um dos pilares do ensino do desenho. 

Desse modo, a aprendizagem começava com a cópia de estampas, etapa em que os alunos eram 

introduzidos aos estudos das linhas e dos contornos, para, em seguida, se aprofundarem no 

conhecimento dos volumes, luzes e sombras a partir das cópias de modelagens de gesso e, por 

fim, passarem ao desenho do modelo vivo. 

O estudioso norte-americano Albert Boime (1933-2008) em seu estudo sobre a 

academia e a pintura francesa no século XIX ressalta a importância dessa primeira etapa, a 

cópia de estampas, para desenvolver as habilidades do desenho a partir do rigor do contorno - 

um dos principais valores neoclássicos pregoados pela instituição102. Nesse estágio, os alunos 

iniciavam pelo estudo da anatomia, copiando estampas referentes às partes do corpo humano, 

para então se dedicarem aos perfis até, afinal, passarem às composições mais complexas, 

momento em que se aplicavam às cópias de gravuras de cenas inteiras, a partir das obras dos 

mestres103.  

 
acadêmicas desenvolvem-se em contraposição ao sistema de guildas que prevalecia desde o período medieval, 

sistematizando o ensino e as práticas artísticas pautadas em rigorosas regras e cânones. O modelo acadêmico ganha 

força e expande-se, principalmente, a partir da fundação da academia francesa (1648).  
100  Criada sob a égide de Luís XIV (1638-1715) e dirigida pelo estadista Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) e pelo 

pintor e teórico da arte Charles Lebrun (1619-1690), a academia francesa desenvolveu um modelo de 

sistematização da formação artística que se expandiu e foi empregado na criação de várias academias pela Europa 

e em outras regiões como Brasil e México. 

Cf. BOIME, Albert. The Academy and French Painting in the Nineteenth Century. Phaidon, 1971. 
101 Ancorada pelos valores defendidos pelos defensores do neoclássico, os parâmetros acadêmicos valorizavam a 

antiguidade clássica e a produção artística da Renascença. Do mesmo modo, os artistas que se destacavam nesse 

sistema, sendo contemplados com os principais prêmios e que sobressaiam nos concursos e exposições, também 

se tornavam referências significativas para os alunos da instituição.   
102Ibid. 
103  Sobre as estampas didáticas Cristina A. Rios de Castro Ouchi complementa:  

“O aluno manuseava pranchas gravadas, as quais se dividiam em categorias, numa sequência padronizada. A 

primeira sequência começava por estudos mais simples de olhos, narizes e lábios, seguida por uma combinação 

desses elementos e, por último, havia o estudo de orelha, que tradicionalmente era considerada a parte anatômica 

da cabeça mais difícil de chegar à perfeição. A segunda sequência passava por estudos de perfil ou vista frontal, 

incluindo cabelos, sobrancelhas, testa e queixo. Já a terceira sequência era a combinação de todas essas partes num 

modelo completo de cabeça. A compreensão da representação de uma cabeça gerava o saber do que era o centro 

da beleza ideal de uma figura humana. Assim, depois da cabeça, o aluno passava a copiar os torsos, mãos, pés e 

pernas. Dominada essa fase, o aluno estava preparado para a elaboração da figura integral. Todas essas fases 

começavam do contorno e iam até o aprendizado de luz e sombras.” 
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Figura 26. DEMARTEAU, Gilles. [Étude de tête] maneira de crayon. 26,8 x 18,8 cm. Col. Bibliothèque nationale de France, 

département Estampes et photographie. 

Figura 27. DEMARTEAU, Gilles (1729?-1776). [Étude de bras et de jambe] maneira de crayon. 26,2 x 18,4 cm. Col. 

Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie.  

 

 

Figura 28.  DEMARTEAU, Gilles [Troisième Livre de Principes du Dessein dans le goût du Crayon d'après differens 

Maîtres]. Séc. XIX. Maneira de Crayon. Col. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie. 

 

 
OUCHI, Cristina A. Rios de Castro. O papel da Estampa Didática na Formação Artística da Academia Imperial 

de Belas Artes: o Acervo do Museu D. João VI/EBA/ UFRJ. Orientadora: Sonia Gomes Pereira. Rio de Janeiro: 

PPGAV/EBA/UFRJ, 2010. [Dissertação de Mestrado] p.38. 
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Figura 29. JULIEN, Bernard Romain Julien. [Cours de Dessin. par Léon Cogniet lith. par Julien']. Século XIX. Litografia, 

35,5 x 51,8 cm.  Academia de Bellas Artes de Puebla. Gobierno del Estado de Puebla. 

 

 

Figura 30. DEMARTEAU, Gilles (Grav.) a partir de Michelangelo (des.) [Tête d'homme, de profil à g., ridée et rasée, serre-

tête cachant les cheveux] maneira de Crayon. 25,5 x 21,0 cm. Col.Bibliothèque nationale de France, département Estampes et 

photographie. 

Figura 31. DEMARTEAU, Gilles (Grav.) Demarteau, Gilles-Antoine (1750-1802) (Des.).  Fille de Niobé d'après dessiné 

d'après l'antique par Demarteau le jeune; gravé par Demarteau l'aîné l'antique, 1770-1776, maneira de crayon.  

54,4 x 37,4 cm. Col. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie.  

Figura 32. DEMARTEAU, Gilles (1729? -1776) (grav.)  a partir de Boucher, François (1703-1770) (des.) [Mariage 

mystique de Sainte Catherine] maneira de Crayon. 36 x 23 cm. Col. Bibliothèque nationale de France, département Estampes 

et photographie. 
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Desse modo, as estampas auxiliavam a formação de um ensino sistemático do desenho 

que acompanhava os alunos desde o início da formação e integravam o acervo didático que 

ensejava a pedagogia acadêmica104. 

No caso da academia francesa, assim como de outras instituições que a tiveram como 

modelo, a formação artística ocorria em duas frentes paralelas, em um sistema de cooperação 

entre a escola de belas artes e os ateliês privados, coordenados pelos mestres, em geral artistas 

consagrados, destaques dos salons105.  O ensino teórico, bem como toda articulação e 

administração dos dispositivos que possibilitavam a afirmação e manutenção do sistema 

acadêmico, como os concursos, as premiações, as exposições, os juris e pensionatos ficavam a 

cargo da escola, enquanto a formação mais voltada à prática acontecia nos ateliês. No que diz 

respeito ao ensino do desenho, estava centralizado na Escola, ficando as aulas de pintura, 

escultura e arquitetura subordinadas aos ateliês106.  

As estampas compunham o material de referência e estudo também nos ateliês, 

utilizadas tanto pelos alunos como pelos mestres que, como será visto, consultavam esses 

materiais para a produção de seus próprios trabalhos assim como, muitas vezes, traduziam suas 

obras para a gravura como um meio de divulgação e ampliação de seus alcances.  

As gravuras acompanharam a formação e a prática artística, mesmo nas academias que 

ficavam próximas às obras originais que serviam de parâmetro ao ensino, às referências da 

tradição acadêmica107. Nessas circunstâncias, os alunos eram constantemente incentivados a 

 
104  O aluno passava de forma gradual da atividade de copiar estampas mais simples para aquelas mais complexas. 

Com relação ao material didático, mesmo as estampas que retratavam partes anatômicas eram, de modo geral, 

retiradas de desenhos dos mestres ou de reproduções de esculturas clássicas. Os conjuntos de estampas que 

compunham o material recebiam, com frequência, denominações como curso de desenho ou curso elementar. 

Utilizavam, de um modo geral, as técnicas da litografia ou a maneira de crayon –técnica de gravura em metal, 

derivada da água forte – que eram utilizadas por suas características serem apropriadas à reprodução de desenhos. 

Alguns exemplos de artistas que produziram esse tipo de estampa foram Gilles Demarteau (1722 -1776) e Bernard-

Romain Julien (1802 –1871). O primeiro, especializou-se estampas reproduzindo desenhos utilizando a técnica da 

maneira de crayon, o segundo apesar de possuir uma produção de pinturas e gravuras, destacou-se, principalmente, 

pelas litografias a partir dos desenhos de outros artistas, como as estampas publicadas em seu Cours de Dessin.   
105 Segundo Sonia Gomes Pereira, os ateliês privados eram coordenados por artistas renomados que, de um modo 

geral, haviam sido premiados com o Grande Prêmio de Roma.  

PEREIRA, Sonia Gomes. Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro: revisão historiográfica e o estado 

da questão. In: Revista Arte & Ensaios PPGAV/EBA/UFRJ. Rio de Janeiro: UFRJ, n. 8, 2001. 
106 Regra que, como aponta Elaine Dias, perdurou da criação da instituição, no século XVII, até o final do século 

XIX, mesmo após as reformas que alteraram alguns pontos de seus estatutos com a criação do Instituto de França 

em 1795. 

DIAS, Elaine. Paisagem e academia: Félix-Émile Taunay e o Brasil (1824-1851). Editora Unicamp, 2009. p. 74. 
107 PEREIRA, Sonia Gomes. Tradição e Cópias – O caso do Museu D. João VI da Escola de Belas Artes/UFRJ – 

XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, Universidade Estadual de Campinas, 2011. 
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estudarem a partir dos originais, mas não abandonavam as estampas, mesmo após o mencionado 

estágio inicial da aprendizagem108. 

Algumas características inerentes às estampas de tradução contribuíam para este fato: 

As gravuras deixavam evidentes certos valores relativos ao conceito de desenho que, como 

apontado, eram apreciados no contexto acadêmico. Do mesmo modo, suas dimensões, 

geralmente reduzidas em relação aos originais, facilitavam a portabilidade e contribuíam para 

ensejar o acesso contínuo aos parâmetros da tradição, prerrogativa importante para a 

manutenção de um sistema ancorado, sobretudo, na ideia de emulação. 

Giulio Carlo Argan ressalta um aspecto particular da reprodução pela gravura: sua 

aproximação com o procedimento da leitura. Diferente do afresco ou do grande quadro, 

admirados e comtemplados em suas dimensões imponentes, a gravura não se apresenta pelo 

caráter monumental. “Mais do que comtemplada, a gravura é lida e relida, sua mensagem se 

dirige ao indivíduo singular, e o fato culturalmente importante é que a própria mensagem é 

recebida singularmente por cada um”109. Para Argan, as estampas difundiam “modelos de 

leitura” que traduziam os valores das obras originais e foram utilizadas nos ateliês, pelos 

artistas, também como material de estudo110. 

 No decorrer do século XIX ocorreram debates questionando se a metodologia 

acadêmica e o sistema de cópias seriam prejudiciais ao desenvolvimento da originalidade do 

artista. Essas discussões resultaram, em alguns casos, em reformulações sem, contudo, abalar 

completamente a estrutura de ensino111. Desse modo, as estampas de tradução foram 

ferramentas utilizadas para a formação e produção artística durante todo o período oitocentista. 

 

 
108 No caso das Academias afastadas dessas coleções, como acontecia com a Academia Imperial de Belas Artes 

do Rio de Janeiro, as gravuras que reproduziam obras de arte tornavam-se um dos principais meios de acesso aos 

parâmetros da tradição artística europeia e que tornavam possível o ensino acadêmico. O tema será desenvolvido 

no terceiro capítulo. 
109 ARGAN. Giulio Carlo. O Valor Crítico da “Gravura de Tradução”. In: Imagem e Persuasão: Ensaios sobre o 

Barroco. Companhia das Letras, São Paulo, 2004. p.18. 
110 Ibid.p.21 
111 Como aponta a pesquisadora Camila Dazzi, o final do século XIX foi marcado pelo descontentamento de artistas 

e intelectuais com os moldes que o ensino da arte estava sendo conduzido dentro das academias. Esse debate 

ocorreu em diversas instituições e adquiriu contornos particulares em cada uma delas. Um tópico que caracterizou 

o debate foi o questionamento em relação à estrutura de ensino ancorada na cópia que estariam sendo prejudiciais 

ao desenvolvimento da individualidade e originalidade do artista. Dazzi cita como exemplo as reformas ocorridas 

na École des Beaux-Arts que foram amplamente debatidas em periódicos de ampla circulação em finais do século 

XIX, divulgando as discussões e mudanças dos estatutos para outras instituições. 

DAZZI, Camila. A reforma da École des Beaux-Arts de Paris e a reforma da Academia de Belas Artes do Rio de 

Janeiro: algumas aproximações. In: Cultura Visual, n. 19, julho/2013, Salvador: EDUFBA, p. 67-80. 
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1.3.1 As estampas e as Academias de Belas Artes: a gravura de tradução e os 

artistas 

 

Artistas formados ou vinculados ao sistema acadêmico tiveram suas trajetórias 

profissionais interceptadas pelas estampas de tradução. Contato que não se deu apenas no 

período inicial de suas formações, do mesmo modo que a prerrogativa da cópia a partir de 

gravuras, também não foi um procedimento exclusivo dos iniciantes.  Esse envolvimento com 

a gravura pode ser entendido de duas maneiras:  

1) Na primeira, como comentado acima, as estampas eram utilizadas como material de 

estudo também por artistas já conceituados, um meio que facilitava a aproximação e o acesso a 

diferentes obras, assim como possibilitava a visualização de certas características das obras 

originais que se destacavam quando transpostas para o meio gráfico. Alguns deles, como será 

visto, produziram suas obras tendo imagens gráficas como suas interlocutoras, estampas que 

intermediaram a produção; 

 2) Também foi mencionada no tópico anterior, a segunda, que seria a associação entre 

artistas e gravadores para a realização de gravuras a partir de suas obras;  

 No primeiro caso, podemos observar o papel da gravura de interpretação como 

mediadora na produção de algumas obras, como é possível perceber a partir da leitura do estudo 

da pesquisadora Luciana Lourenço Paes (1984-) sobre o artista Eugène Delacroix (1798-1863).  

Em sua tese sobre as pinturas do artista francês, as Quatro Estações (1856-1863), hoje 

pertencentes ao acervo do Museu de Arte de São Paulo, a autora cita o caso do livro ilustrado 

com gravuras Antiquités d’Herculanum (1804) que foi fonte para a pintura de diferentes artistas 

e que compunha a biblioteca de pintores, como Delacroix e Jean-Auguste Dominique Ingres 

(1780-1867).112 No caso do primeiro, Paes afirma que o artista provavelmente teria se baseado 

em algumas das gravuras do livro - que reproduziam uma pintura mural de Pompéia - para a 

elaboração de uma das pinturas de sua série.  Segundo a estudiosa, é possível que o pintor teve 

conhecimento do mural por meio de gravuras, uma vez que ele não teria viajado à Itália onde 

poderia ter contato com o original113. 

Outros casos semelhantes podem ser observados nos estudos sobre as reproduções de 

obras durante os séculos XVIII e XIX, realizados por Stephen Bann (1942), como as referências 

 
112 PAES, Luciana Lourenço. As Quatro Estações Hartmann de Eugène Delacroix. 2019. (390 p.) [Tese de 

doutorado] - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP.p.48. 
113 Ibid.p.69 
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sobre o uso de gravuras inglesas no processo de elaboração das pinturas históricas do artista 

francês Paul Delaroche (1797 -1856) apresentadas ao longo de seu artigo sobre o artista: 

[...] O que é significativo do ponto de vista deste artigo é o fato de que ele [Delaroche] 

se valeu de fontes impressas inglesas no processo. Isso já foi reconhecido há algum 

tempo no caso de uma referência chave. Delaroche certamente consultou as gravuras 

na Galeria Boydell Shakespeare e tomou nota da gravura de Caroline Watson de 1792 

a partir da obra Death of Cardinal Beaufort de Sir Joshua Reynolds [...] 

Se Joana d'Arc de Delaroche foi a primeira de suas pinturas a se basear em fontes 

impressas inglesas, também foi a primeira a alcançar popularidade duradoura na 

Inglaterra, apesar de seu tema antagônico 114.  

 

Em suas publicações sobre a arte e os meios de reprodução, Bann frequentemente 

destaca Delaroche, afirmando ter sido ele um dos artistas mais reproduzidos e significativos 

para se pensar a cultura visual oitocentista.  O pintor também é um dos tópicos do seu livro 

Parallel Lines. Printmakers, Painters and Photographers in Nineteenth-Century France 

(2001). Entretanto, dessa vez, o foco de Stephen Bann está na relação entre artistas, gravadores 

e a reprodução de suas obras, assim como na distribuição e comercialização dessas imagens no 

contexto francês. Paul Delaroche e outros artistas são analisados em seus vínculos com os 

gravadores, revelando o espaço ainda ocupado pela estampa de interpretação no século XIX115. 

O autor investiga a complexidade desse sistema em que os mais recentes meios de reprodução 

de imagens, como a litografia e a fotografia, conviviam com a tradição acadêmica da gravura a 

buril compondo o que ele definiu como a economia visual do período116.   

 
114 Tradução minha. Trechos originais: 

[...]What is significant from the point of view of this article is the fact that he [Delaroche] drew upon English print 

sources in the process.  

This has already been acknowledged for some time in the case of one key reference. Delaroche had certainly 

consulted the prints in Boydell's Shakespeare Gallery, and taken note of Caroline Watson's engraving of 1792 after 

the Death of Cardinal Beaufort by Sir Joshua Reynolds. [...] 

If Delaroche's Joan of Arc was the first of his paintings to draw upon English print sources, it was also the first to 

achieve lasting popularity in England, notwithstanding its antagonistic subject matter. 

BANN, Stephen. Paul Delaroche's Early Work in the Context of English History Painting. Oxford Art Journal, 

Vol. 29, No. 3 (2006), pp. 341+343-369. Oxford University Press. P.356/359. Disponível online em: 

[http://www.jstor.org/stable/3841026]. Acessado em abril de 2021. 
115 No caso dos artistas citados, Bann analisa a reprodução da obra Hémicycle (1841) de Delaroche que foi 

traduzida pelo gravador Louis Henriquel-Dupont, a gravura concluída em 1853, foi exposta e obteve valor 

comercial no período, recebendo destaque na imprensa. Foi elogiada por críticos como Phillipe Burty (1830-1890) 

e Charles Blanc (1813-1882).  Do mesmo modo, a tradução de Paolo Mercuri da tela Jane Grey de Delaroche 

recebeu grande destaque, sendo, até mesmo, considerada um aprimoramento do original pelo crítico francês 

Théophile Gautier (1811- 1872)  

BANN, Stephen. Parallel Lines. Printmakers, Painters and Photographers in Nineteenth-Century France. New 

Haven: Yale UP, 2001. 
116 Stephen Bann define por visual economy a soma de todos os meios visuais de reprodução, levando em 

consideração não apenas os processos específicos de reprodução, seus custos, suas durações, mas também os meios 

disponíveis para publicação e sua disseminação. 

BANN, Stephen. Photography, printmaking, and the visual economy in nineteenth-century France, History of 

Photography, 2002, 26:1, p. 16-25. 

http://www.jstor.org/stable/3841026
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 A associação entre pintores e gravadores também é relatada por Robert Verhoogt em 

seu já mencionado Art in Reproduction. A reprodução das obras de arte durante o século XIX 

é analisada a partir das obras de Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), Jozef Israëls (1824-

1911) e Ary Scheffer (1795-1858)117. O autor demonstra como esses artistas buscavam 

estratégias para multiplicarem suas obras firmando contatos com gravadores e editores, 

reforçando o papel crucial das estampas de interpretação para se pensar o sistema artístico desse 

período.118  

 Os artistas mencionados receberam visibilidade, foram consagrados no meio acadêmico 

e obtiveram destaque nos Salons, nos concursos e premiações oficiais. Como demonstram essas 

pesquisas, as estampas de interpretação foram peças-chave para o funcionamento e manutenção 

desse sistema. Foram elas que facilitaram o contato e reforçaram os parâmetros da tradição 

artística, viabilizando o acesso às obras dos grandes mestres. Foram materiais didáticos para o 

ensino do desenho e acompanharam continuamente os estudos e formação dos artistas. Também 

permitiram a divulgação e consolidação de artistas que as entendiam como meio eficiente para 

construção de suas respectivas imagens como profissionais, um meio que podia ser mais eficaz 

do que as grandes exposições e, no limite, até mesmo mais do que as próprias obras originais, 

como declara o pintor francês Horace Vernet: 

A gravura é um meio de propagar e eternizar a obra do pintor. Não é a gravura, de 

fato, que na maior parte do tempo é o agente mais ativo para a reputação do pintor? 

Uma pintura é vista por um número modesto de pessoas, muitas vezes é conhecida 

por um público privilegiado. Mas se a gravura se apoderar dessa pintura, então ela irá 

para toda parte, e tal artista gozará, em todas as partes do mundo, de um sucesso 

popular, apesar dos poucos quadros que saíram da França. A gravura é, por assim 

dizer, para a pintura, o que a impressão é para o manuscrito: é a gravura que a 

multiplica que a propaga e a populariza; é ela que dá eternidade ao trabalho; que 

imortaliza o gênio do pintor119. 

 
117 O autor realiza uma investigação sobre o sistema de reprodução de obras de arte tendo como foco o contexto 

europeu, sobretudo, a Holanda, a Inglaterra e a França. Segundo ele, além desses três países se destacarem no que 

diz respeito à produção e ao comércio de imagens, também foram centros de atuação dos artistas estudados. Apesar 

de todos possuírem origem holandesa, apenas Jozef Israëls teve parte expressiva de sua atuação profissional em 

sua terra natal, Lawrence Alma-Tadema encontrou na Inglaterra o seu local de trabalho e Ary Scheffer na França. 

Desse modo, os artistas são o fio condutor para uma análise mais ampla sobre o sistema de reprodução de imagens 

no século XIX. 

VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef Israels 

and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. 
118  Segundo o autor esses três artistas foram os mais reproduzidos pela renomada galeria e casa impressora Goupil. 

O tópico sobre os editores e o comércio de estampas será desenvolvido adiante. Todos eles tiveram suas obras 

divulgadas em diferentes meios: gravuras publicadas avulsas, em catálogos, livros e periódicos ilustrados. 
119  Tradução minha. Trecho original: 

“La gravure est le moyen de propager et d'éterniser le oeuvre du peintre. 

N'est pas la gravure, en effet, qui est la plupart du temps l' agent le plus actif de la réputation du peintre? Un tableau 

n'est vu que d'un nombre fort restreint de personnes, il n'est connu très souvent que d'un public privilégié. Mais 

que la gravure s' emppare de ce tableau, alors il va partout, et il est tel artiste qui jouit dans toutes les parties du 

monde d' un succès populaire, dont fort peu de tableaux sont sortis de France. La gravures est, pour ainsi dire, au 
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Susanne Anderson-Riedel, que estuda a gravura na Academia francesa, chama a atenção 

para o fato de que, por um longo período, as estampas de interpretação foram negligenciadas 

nos estudos sobre a produção acadêmica. Foram relegadas a uma área menor dentro da 

historiografia da arte120.  O crescimento das pesquisas sobre o tema, como os estudos 

mencionados acima, modifica a questão, retirando as estampas de uma posição subalterna. 

Demonstram que artistas com orientações distintas - mas, de algum modo, conectados com a 

tradição acadêmica -, firmaram vínculos concretos com as estampas de interpretação que 

desempenharam um papel ativo em suas trajetórias profissionais e, como será visto adiante, não 

apenas no âmbito acadêmico. 

  

 
tableau, ce que l'impression est au manuscrit: c' est elle qui le multiplie, c'est elle qui le propage et le popularise; 

c'est elle qui éternise l'oeuvre; c'est elle qui immortalise le génie du peintre.” 

VERNET, Horace. Du Droit des peintres et des sculpteurs sur leurs ouvrages, Paris: Edouard Proux, 1841, p. 17. 
120 RIEDEL, Susanne Anderson. Criativity and reproduction: nineteenth Century Engraving and the Academy. 

Cambridge: scholars publishing, 2010. 
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1.3.2 As estampas e as Academias de Belas Artes: o ensino da gravura 

 

O curso de gravura, de um modo geral, chegou a compor a grade curricular das 

academias de belas artes. O ensino voltava-se à calcografia, sobretudo, o talho doce e a 

medalhística, considerados então mais consentâneos à tradição erudita da gravura121. Nesse 

modelo os gravadores eram habilitados a produzirem estampas traduzindo obras de artes para 

que assim pudessem, inclusive, reproduzir as obras dos artistas da própria instituição, bem como 

realizar estampas para abastecer seus acervos de referências.  

Contudo, conforme analisa Susanne Anderson-Riedel, em seu estudo sobre a situação 

das artes gráficas no contexto da academia francesa, apesar da existência da cadeira de gravura, 

os gravadores foram, por um longo período, apartados dos principais dispositivos acadêmicos, 

como premiações e concursos, na medida em que a gravura não possuía o mesmo status que a 

arquitetura, a pintura e a escultura. Desse modo, os gravadores encontravam-se em condições 

distantes dos artistas ligados às outras modalidades, sendo necessário um extenso processo para 

que essa condição fosse modificada.122.  

A aceitação da prática da gravura no sistema acadêmico francês, explica Anderson-

Riedel, data de 1655, quando Luís XIV convidou gravadores para participarem da Académie 

Royale de Peinture et de Sculpture. Contudo, somente no século XIX, quando fundada a seção 

de gravura no Institut de France,123 em 1803, foi que os artistas gráficos passaram a ocupar 

uma posição mais próxima aos artistas das outras modalidades, sendo incluídos aos principais 

aparatos que engendraram a instituição acadêmica124. No Institute de France foi instituída a 

section de Gravure e, logo em seguida, os gravadores passaram a disputar aos principais 

prêmios, como o Prix de Rome, marco importante para firmar a gravura no campo das belas 

artes125.      

 
121 O ensino do talho doce, sobretudo o buril e o ensino da medalhística compunham a grade curricular das 

academias. Embora outras técnicas tenham chegado a ser introduzidas em algumas academias, o buril e a 

medalhística formavam a tradição acadêmica no campo da gravura. 
122 Ibid. 
123 Após a Revolução Francesa, é criado em 1795 o Institut de France agrupando as principais academias nacionais 

francesas, entre elas a Académie des Beaux-Arts. 
124 O estudo de Susanne Anderson-Riedel se concentra no caso na academia francesa que, como comentado, foi 

um modelo significativo para diversas instituições. Contudo é necessário ter em vista a especificidade e trajetória 

de cada instituição. No terceiro capítulo será apresentado o tópico sobre o ensino da gravura na Academia Imperial 

de Belas Artes no Rio de Janeiro. Buscará contextualizar pontos relacionados às estampas de tradução no Rio de 

Janeiro. 
125 O Prix de Rome (Prêmio de Roma) foi uma bolsa de estudos atribuída pelo governo francês a estudantes que 

se distinguissem na respectiva categoria para que passassem um período estudando na Academia francesa em 

Roma. Foi criado em 1663, durante o reinado de Luís XIV. 
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A institucionalização do campo da gravura consolidou a posição dos gravadores como 

artistas, conferindo mais status às atividades gráficas. A inclusão da gravura no sistema 

acadêmico atuou para ampliar a formação dos gravadores que, antes, para aprenderem seus 

ofícios, dependiam inteiramente da oficina do mestre artesão. A participação dos gravadores 

nos concursos e premiações modificou o modo como a gravura era encarada, incentivando os 

gravadores a buscarem abordagens criativas para suas reproduções.  

No referido estudo, a principal tese defendida por Susanne Anderson-Redel é a de que, 

a partir das conquistas que permitiram a participação dos gravadores nos principais dispositivos 

das academias, ocorre o reconhecimento do valor artístico das gravuras acadêmicas, fazendo 

com que não fossem mais encaradas como cópias desprovidas de criatividade126. Para a autora, 

o reconhecimento das autoridades acadêmicas de que a gravura era um meio de pesquisa e 

criatividade teve um papel significativo para a produção gráfica do século XIX e para que 

artistas como Théodore Géricault (1791-1824), Eugène Delacroix (1798-1863) e, 

posteriormente, Edouard Manet (1832-1883), explorassem as potencialidades artísticas da 

gravura de forma independente de seus trabalhos na pintura. 

Assim, artistas formados em outras modalidades (pintura, escultura, arquitetura) 

dedicaram-se também à produção de estampas, e muitas vezes realizaram versões gráficas de 

suas obras. Esse é o caso, como mencionado acima, de Delacroix e Géricault, mas também de 

Ingres, Carle e Horace Vernet, Gros (1771-1835) Guérin (1774-1833) entre outros127. Essas 

estampas eram realizadas, com mais frequência, utilizando as técnicas da água forte e da 

litografia. Com relação a esta última, Stephen Bann atenta para o fato de que, apesar de ser uma 

técnica que foi associada à representação do cotidiano e à crítica política na imprensa, ela era 

praticada, desde 1816, na academia francesa, onde seus membros mais eminentes formaram 

uma comissão para estudar suas possibilidades128. 

Certos atributos inerentes ao meio litográfico, como a agilidade e espontaneidade do 

traço, contrapunham, de certa maneira, à tradicional e laboriosa gravura a buril129. A 

 
126 Por meio de sua análise sobre a situação da gravura de interpretação no âmbito acadêmico francês durante o 

século XIX, Susanne Anderson Riedel identifica este como um período importante para a formação do gravador, 

marcado por um processo que legitimou seu status enquanto artista e pelo reconhecimento da gravura como um 

meio criativo. 
127 BANN, Stephen. Ingres in Reproduction (in.) Art History Vol. 23 No. 5 December 2000 pp. 706- 725 
128  Idem.  Photography, printmaking, and the visual economy in nineteenth-century France, (In.) History of 

Photography, 26:1, 16-25. 2002, p.17. 
129 Bann destaca que certas características vinculadas à litografia conferiam a ela uma natureza mais subjetiva que 

se contrapunha ao rigor do buril, atrelado a tradição da gravura de reprodução, e que poderia levar anos para ser 

concluído. Nesse sentido, a litografia teria sido aliada de artistas ligados ao romantismo. O tempo reduzido para a 

produção da estampa e a aproximação com o desenho teriam auxiliado a formação de uma “iconografia 
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aproximação da litografia, assim como da água forte, com o modo de operar do desenho e o 

tempo reduzido para a elaboração da estampa, facilitava a aproximação dos artistas com essas 

técnicas, tanto no que diz respeito às habilidades do fazer técnico como as ideias de liberdade 

e originalidade que foram construídas em torno delas130.     

 Ampliava-se na Europa, no decorrer do século XIX, o debate em torno da gravura para 

ampliação de seu campo de investigação e valorização de seus aspectos “expressivos”, em 

defesa do reconhecimento da “estampa original”. 

 

1.4 O século XIX e a estampa original  

 

Houve um período em que a cópia era encarada com grande naturalidade e autonomia. 

Claudio Mubarac menciona o modo livre como atuavam os gravadores que antecederam o 

período de afirmação da estampa de reprodução. Os mestres anônimos, como ficaram 

conhecidos, “se copiam mutuamente e não hesitam em apoderar-se de desenhos e pinturas 

alheias, adicionando nelas figuras e todo tipo de informação aos seus repertórios nesse copiar, 

as interpretações são muito livres e eloquentes”131. Eram, nesse sentido, cada um à sua maneira, 

muito originais132.  

Mesmo durante o seiscentos, com o nascimento da estampa de interpretação e 

fortalecimentos dos estilos, a questão da cópia e da repetição não era entendida como algo que 

se opunha à originalidade. As discussões sobre direitos autorais ainda eram incipientes, apesar 

do referido episódio envolvendo Marcantonio Raimondi e Albrecht Dürer. O conceito de que a 

cópia ou repetição seria necessariamente inferior à primeira criação teria se desenvolvido, 

segundo Giulio Argan, como uma forma de combater o crescimento das falsificações que 

invadiam o mercado de arte durante o século XVIII.133 

 
nacionalista” relacionada às pinturas de batalha produzidas nesse período. O autor cita como exemplo, o pintor 

Carle Vernet que utilizou a litografia para recriar o gênero de naufrágios e para o registro veloz e vigoroso do 

momento dos confrontos entre cavaleiros montados em uma batalha, que teria inspirado seu aluno e amigo 

Géricault.  Ibid. 
130 Essas também foram utilizadas como um meio para reprodução de obras de arte. Um desses casos citados por 

Stephen Bann foi o de Ingres que se dedicou à produção de litografias como também teve contato com litógrafos 

que traduziram sua obra. O custo e a rapidez para a elaboração da estampa teriam sido fatores determinantes que 

o atraíram para a utilização da técnica como um meio de reprodução, embora, o artista manifestasse preferência 

pelo tradicional buril. 

BANN, Stephen. Ingres in Reproduction (in.) Art History Vol. 23 No. 5 December 2000 pp. 706- 725. 
131 MUBARC, Claudio. Anotações sobre o nascimento da gravura de estampa (mestres anônimos). Revista Ars 

(São Paulo) [online]. 2016, vol.14, n.28, pp.246-255/ p.249. 
132 Ibid. 
133  Segundo o autor a discussão teria se iniciado a partir da crítica do artista e colecionador Jonathan Richardson 

(1667 -1745) em relação ao crescimento da falsificação no mercado de arte inglês  
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O debate envolvendo a dicotomia cópia e original recebeu durante o século XIX 

contornos particulares. Foi um período que vivenciou um intenso desenvolvimento técnico no 

campo da produção e reprodução de imagens, sendo, de acordo com o estudioso Willian Ivins, 

o século que produziu impressos em maior quantidade que todos os seus predecessores 

juntos134. Nesse sentido, o pesquisador holandês Robert Verhoogt chama atenção para a 

necessidade de se pensar a arte e a reprodutibilidade nesse momento, quando novas tecnologias 

como a litografia e a fotografia conviviam como os meios mais tradicionais135. Esse foi um 

período em que uma imagem poderia ser reproduzida por diferentes técnicas. Imagens que 

variavam em seu tempo de produção, em suas qualidades e que eram disponibilizadas em 

mídias heterogêneas para um público amplo. 

Uma das questões tratadas por Verhoogt em seu livro Art in Reproduction refere-se às 

reivindicações legais para a proteção dos direitos dos artistas sobre a reprodução de suas obras, 

que se acentuaram durante o século XIX. O autor demonstra que, paralelamente ao desejo de 

artistas reproduzirem seus trabalhos, ampliava-se a necessidade de controle e defesa dos direitos 

autorais. Os artistas manifestavam seus interesses na escolha de quem, como e quais técnicas 

poderiam utilizar para suas reproduções, assim como reivindicavam pelo direito sobre elas.  

Verhoogt demonstra que esse debate em relação à autoria e aos diretos de reprodução 

adquire intensidade à medida que crescia a produção e a demanda por imagens, impulsionadas 

pela expansão do mercado. Ele destaca que essas discussões, assim como as mudanças na 

legislação relacionadas a elas, ocorrem de modo singular em diferentes países, mas que, de 

maneira geral, havia uma preocupação dos artistas para protegerem o direito sobre a reprodução 

de suas obras136. O autor demonstra que a partir dessas conquistas, os artistas puderam ter um 

 
ARGAN. Giulio Carlo. O Valor Crítico da “Gravura de Tradução”. In: Imagem e Persuasão: Ensaios sobre o 

Barroco. Companhia das Letras, São Paulo, 2004, p.16. 
134 IVINS JR, William M. Prints and Visual Communication, London, Routledge &K. Paul, 1953.  
135 VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef 

Israels and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. 
136 Sobre esse o tema dos direitos relacionados à propriedade intelectual, Robert Verhoogt afirma que durante o 

século XV, a partir do momento que os editores e livreiros investiram no processo de impressão e reprodução de 

obras de arte pela gravura, sentiram a necessidade de obter proteção legal para seus investimentos. O sistema de 

privilégios dava aos editores direitos de monopólio sobre suas publicações, enquanto permitia que a igreja e o 

estado, que concederam esses privilégios, tivessem controle e poder de censura sobre as impressões. Esse sistema 

eficaz continuou a operar internacionalmente até meados do século XVIII, quando as ideias vinculadas ao 

"Iluminismo" sobre propriedade e criação alteraram gradativamente os privilégios do editor em favor do autor. É 

desse momento a primeira lei referente ao copyright (direito de reprodução). A transformação legal do sistema de 

privilégios tradicional para o conceito de direitos de autoria moderno ocorreu principalmente durante o século 

XIX.  Nesse período o artista Horace Vernet reivindica seus direitos autorais em seu ensaio Du Droit des peintres 

et des sculpteurs sur leur ouvrages (1841), assim como o negociante de arte Ernest Gambart expressa suas ideias 

sobre o tema em seu artigo On Piracy of Artistic Copyright (1863).  
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controle maior e, inclusive, obter recursos financeiros a partir da concessão de seu direito de 

reprodução137. Desse modo, as estampas de interpretação não atuaram apenas como auxiliares 

para a construção da imagem do artista e para a difusão de seus trabalhos, mas também, junto 

com suas obras originais, apresentavam-se como um valioso recurso advindo de sua atividade 

profissional. 

Como comentado, toda essa discussão se desenrola em um momento vigoroso para a 

estampa de interpretação, um fenômeno nunca observado, motivado por inovações técnicas e 

pela expansão de mercado. Por outro lado, em paralelo, o século XIX foi marcado por debates 

que buscavam a afirmação da arte como um meio original, autêntico e, nesse sentido, 

contrapondo-se à ideia da reprodução. Essa situação, de certo modo paradoxal, torna o período 

complexo para se pensar o tema, como expõe Verhoogt: 

 

Assim, uma situação intrigante se desenvolveu durante o século XIX: por um lado, a 

reprodução da arte floresceu em uma escala sem precedentes, por outro, o período foi 

permeado como nunca por conceitos de originalidade e autenticidade. Durante o 

século XIX, o fenômeno da reprodução da arte parece estar diametralmente em 

desacordo com as visões dominantes sobre a arte. O abismo aparentemente 

intransponível entre a arte e a reprodução no período torna o tema da reprodução da 

arte no século XIX tão fascinante quanto complexo
138. 

 

Ao mesmo tempo em que as reproduções eram requisitadas pelos artistas e pelo público, 

eram rebaixadas no debate artístico, por não serem entendidas como produções originais. No 

entanto, esse conceito engendrado de originalidade está em grande medida comprometido e 

atrelado à própria ideia da cópia e da reprodução. Afinal, uma obra se legitima como original 

quando sustentada por uma rede de reproduções. Originalidade e reprodução são concepções 

que se retroalimentam e, como argumenta Claudio Mubarac:  

 

 
O crescente consenso sobre propriedade intelectual é ilustrado pelo desenvolvimento do direito internacional neste 

campo. Isso foi expresso na Convenção de Berna de 1886, que reconhecia não apenas que a propriedade intelectual 

ultrapassava as fronteiras nacionais, mas também que esses direitos deveriam ser reconhecidos pela lei em nível 

internacional. 

VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef Israels 

and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. P.15-16/48 
137 Em muitos casos artistas puderam vender seu direito de reprodução (copyright). Ibid. 
138 Tradução minha. Trecho original:  

“Thus an intriguing situation developed during the nineteenth century: on the one hand, art reproduction burgeoned 

on an unprecedented scale, on the other, the period was permeated as never before by concepts of originality and 

authenticity.During the nineteenth century the phenomenon of art reproduction seems to have been dia metrically 

at odds with the dominant views on art.The apparently unbridgeable gulf between art and reproduction in the 

period makes the subject of art reproduction in the nineteenth century as fascinating as it is complex.” 

VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-Tadema, Jozef 

Israels and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007, p.18. 
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A gravura de estampa, num intrigante e instigante paradoxo, que é essencialmente 

reprodução, foi responsável pela disseminação da ideia de originalidade nas artes. 

Obras de arte atingem o patamar de originais somente através de uma ampla cadeia 

de reproduções, num movimento que foca a origem por um viés de natureza 

interpretativa
139.   

 

1.4.1 O peintre-graveur e a estampa original 

 

O conceito Peintre-graveur foi desenvolvido pela primeira vez no catálogo homônimo 

escrito pelo artista austríaco Adam Bartsch (1757-1821). No prefácio, ao aproximar a produção 

de uma gravura a partir de um desenho ou uma pintura, à tradução de um texto para um outro 

idioma, defende que apenas o próprio artista seria capaz de captar a verdadeira essência da obra 

e manter sua unidade. Assim, conclui que a estampa realizada pelo pintor é superior àquela 

traduzida a partir de sua obra por outro artista140. O catálogo de Bartsch, publicado 

originalmente em vinte e um volumes, trazia uma relação dos artistas que ele incluía na 

categoria de “gravador-artista”, tendo como parâmetro, “grandes mestres”, como Rembrandt. 

O termo peintre-graveur carrega a distinção entre os gravadores que produziam 

“estampas originais” daqueles que atuavam no campo da estampa de reprodução. Desse modo, 

a produção gráfica de artistas como Delacroix e Géricault, assim como Manet e Degas, eram 

tidas como estampas originais, mesmo quando se tratava de versões da mesma obra realizadas 

em técnicas diferentes. 

 

Artistas como Delacroix, Gericault e Bonnington experimentaram extensivamente 

técnicas gráficas como uma alternativa à pintura; os mestres da Escola de Barbizon 

trabalhavam regularmente com o pincel e o buril, assim como os realistas e 

impressionistas, enquanto inovadores como Manet, Degas e Whistler inspiraram 

muitos contemporâneos a praticarem técnicas gráficas paralelamente à pintura.  A 

água-forte era uma das técnicas favoritas para os experimentos gráficos desses 

artistas. 

Críticos como Philippe Burty e Philip Gilbert Hamerton desenvolveram termos como 

l'estampe original e belle épreuve para sublinhar o caráter original das obras 

impressas. Essa busca pela imagem gráfica única se esforçou essencialmente para 

negar o potencial - intrinsecamente associado a todos os meios gráficos - de replicar 

e multiplicar141.   

 
139 MUBARAC, Claudio. Novas e Velhas Jornadas da Gravura de Estampa (In.) Toledo, Carolina Rosseti de (org.); 

MAGALHÃES, Ana Gonçalves; Brownlee, Peter John.  Atelier 17 e a gravura moderna nas Américas[catálogo] 

2019 Universidade de São Paulo. Museu de Arte Contemporânea; p. 136. Disponível online em: 

[http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/378] acesso em janeiro de 2021.  
140 BARTSCH, Adam von. Le Peintre graveur. Volume 1, De L'imprimerie de J.V. Degen, Libraire Place St. 

Michel; Viena, Ed. 1802, p. III-IV. 
141 Tradução minha. Trecho original: 

Artists such as Delacroix, Gericault and Bonnington experimented extensively with graphic techniques as a change 

from painting; masters of the Barbizon School regularly worked with both brush and burin, as did the realists an 

impressionist, while modern innovators such as Manet, Degas and Whistler inspired many contemporaries to 
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No final do século XIX, sobretudo, a partir das décadas de 60 e 70, ampliavam-se as 

discussões sobre o tema da originalidade na produção artística, questionavam-se algumas 

práticas acadêmicas acusadas de serem prejudiciais à criação do artista. Do mesmo modo, o 

desenvolvimento de novos meios para a produção e reprodução de imagens, como a fotografia 

na primeira metade do século e os processos fotomecânicos, aqueceram o debate artístico.  

No caso da gravura, artistas organizaram-se em defesa da revitalização da técnica da 

água-forte elegendo-a como um meio de expressão autônomo e original em contraposição ao 

buril e aos processos fotomecânicos. A espontaneidade e fluidez do desenho sobre o verniz e a 

ação dos ácidos sobre a chapa fizeram da água-forte o “símbolo da defesa de uma atitude 

experimental, porque mais direta, menos controlada.”142 Segundo essa visão, características 

intrínsecas à água forte contrastavam com o rigor e a formalidade do buril, assim como com o 

automatismo das novas tecnologias. A técnica foi a principal porta-voz da “estampa original” 

sendo adotada por diversos artistas143e integrando exposições que tinham como premissa a 

defesa da autenticidade e originalidade144. 

Um dos primeiros movimentos criados nesse sentido foi a Société des aquafortistes 

fundada na França, em 1862, pelo editor Alfred Cadart (1828–1875).  Reuniu mais de cinquenta 

membros, como o crítico e colecionador Philippe Burty (1830–1890) e artistas como Edouard 

Manet e Félix Bracquemond (1833 –1914), este último bastante engajado com o movimento de 

revitalização da água-forte. O grupo buscava divulgar novos talentos na gravura e posicionava-

se criticamente em relação à fotografia e aos processos fotomecânicos - vistos como meios de 

 
practise print-based techniques alongside painting. Etchings were a favourite medium for graphic experiments by 

artists. 

Critics such as Philippe Burty and Philip Gilbert Hamerton developed terms such as l’estampe original and belle 

épreuve to underline the original character of printed works. This quest for the unique graphic image essentially 

endeavoured to deny the potential – intrinsically associated with every graphic medium – for replicating and 

multiplying. 

VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef Israels 

and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. p.17. 
142 MUBARAC, Claudio. Novas e Velhas Jornadas da Gravura de Estampa (In.) Toledo, Carolina Rosseti de (org.); 

MAGALHÃES, Ana Gonçalves; Brownlee, Peter John.  Atelier 17 e a gravura moderna nas Américas[catálogo] 

2019 Universidade de São Paulo. Museu de Arte Contemporânea; p. 134. Disponível online em: 

[http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/378] Acesso em janeiro de 2021.  
143 Muitos desses artistas, inclusive, transitavam e colaboraram com movimentos de vanguarda relacionados com 

o que na história da arte convencionou chamar impressionismo como demostra a pesquisa de Priscila Sacchettin.   

SACCHETTIN, Priscila. Impressionismo em preto e branco: desenho e gravura em Félix Bracquemond. 2008. 

[Dissertação de Mestrado] Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2008. 
144 LEARD, Lindsay (1997). The Société des Peintres-Graveurs Français in 1889-97. Print Quarterly, 14(4), 355-

363. Disponível online em: [http://www.jstor.org/stable/41825062] acessado em maio de 2021.  
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reprodução que careciam de originalidade. Um dos pontos centrais na atuação da Société foi 

conferir à gravura o status de uma arte autônoma145. 

Por outro lado, Stephen Bann atenta para o fato de que, neste mesmo período, a água 

forte também encontrava um terreno fértil no campo da reprodução146. Ele demonstra que a 

técnica estava sendo divulgada em periódicos franceses voltados às artes, como a Gazette des 

Beaux-arts (1859- 2002) e o L’Art (1875-1907), que publicavam, com frequência, estampas de 

tradução em água forte147.  

No caso da Gazette, a publicação teve seu primeiro número lançado próximo à data de 

criação da Société des aquafortistes e, inclusive, contou como um de seus principais 

colaboradores, o crítico Philippe Burty que, como mencionado, foi membro da Société e 

engajado com a causa da “estampa original”. Bann aponta o papel desses periódicos na 

promoção da técnica e da reprodução da arte. Revela que a água forte dividia seu espaço entre 

a gravura original e aquela voltada à tradução de obras de arte. O autor nos lembra o fato de 

que o próprio Bracquemond dedicou-se às duas modalidades de estampa com o mesmo 

comprometimento148, mostrando a fluidez e interligação que havia entre essas concepções nesse 

momento.  

Sobre o aspecto impreciso dos limites conceituais que essas categorias podem adquirir, 

Claudio Mubarac desenvolve a ideia de “que há um jogo constante e não finito entre original e 

cópia, no universo das imagens repetidas, que acaba turvando as fronteiras substantivas dessas 

duas categorias”149.  

Para finalizar, ainda nesse sentido, Cadart, o fundador da Société, também atuou no 

comércio de estampas. Em seu estabelecimento encontravam-se imagens que se enquadravam 

 
145Outros movimentos que atuaram nesse sentido de promover a ideia da “estampa original”, vinculadas às 

vanguardas artísticas, sobretudo, o impressionismo foram: Grupo de Auvers (1873); Société anonyme coopérative 

des artistes peintres, sculpteurs et graveurs (1874-1886); Société des peintres graveurs (1890). 

 SACCHETTIN, Priscila. Op cit, p.16. 
146 O estudo de Bann concentra-se no contexto francês onde essas questões referentes à revitalização da água forte 

e as discussões envolvendo originalidade e reprodução foram bem delineadas e documentadas. 

 BANN, Stephen. Exit Etching: Flameng, Waltner, Gaillard. (In.) Distinguished Images: Prints in the Visual 

Economy in Nineteenth-Century France. New Havenand London: Yale University Press, 2013. p.169-216. 
147 Esses periódicos destacaram-se publicando temas ligados ao meio artístico, divulgavam exposições, sobretudo 

os Salons, promovendo técnicas, artistas e obras. Foram veículos fundamentais na divulgação de estampas de 

tradução. Ambas tiveram uma longa duração e contaram com a participação de críticos e artistas que se destacavam 

no período. A Gazette des beaux-arts foi um periódico de pequeno formato, publicou estampas de tradução em 

escalas menores se comparado com o l’Art, publicação sofisticada que apresentava estampas maiores. 
148 BANN, Stephen. Exit Etching: Flameng, Waltner, Gaillard. (In.) Distinguished Images: Prints in the Visual 

Economy in Nineteenth-Century France. New Havenand London: Yale University Press, 2013. P.174 
149MUBARAC, Claudio. Novas e Velhas Jornadas da Gravura de Estampa (In.) TOLEDO, Carolina Rosseti de 

(org.); MAGALHÃES, Ana Gonçalves; Brownlee, Peter John.  Atelier 17 e a gravura moderna nas 

Américas[catálogo] 2019 Universidade de São Paulo. Museu de Arte Contemporânea; p. 135. Disponível online 

em: [http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/378] acesso em janeiro de 2021.   
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nas categorias de “estampa original” e “estampa de reprodução”.  As técnicas utilizadas para 

elaboração das imagens eram variadas como, água forte, talho doce, litografia e fotografia, 

confirmando a complexidade das peças que estavam em jogo nas décadas finais do século XIX.  

 

1.5 A era da reprodutibilidade técnica: as estampas e a fotografia  

 

Para avançarmos no tema sobre a estampa de reprodução no século XIX, iniciaremos 

algumas discussões tendo como ponto de partida o ensaio de Walter Benjamin (1892-1940) A 

obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1936). O texto tornou-se uma referência 

incontornável em relação aos estudos sobre a imagem técnica e foi, provavelmente, um dos 

principais responsáveis por estimular o interesse de pesquisas sobre o fenômeno da reprodução 

da arte. 

A fotografia e principalmente o cinema apresentam-se como elementos centrais para o 

desenvolvimento das ideias do texto. Benjamin defende que o advento da imagem técnica e sua 

capacidade de reprodutibilidade teriam atingido a “aura” das obras de arte, fazendo com que 

estas perdessem sua unicidade. A reprodução mecânica abalaria a obra de arte em sua 

autenticidade, “ou seja, em sua existência única no local em que está, em seu aqui-e-agora”150. 

Ele argumenta que a reprodução fez com que houvesse a substituição da “existência da obra 

única por uma existência serial” e, assim, reduzisse seu “valor de culto” em detrimento do 

“valor de exposição”.  

No início do texto, Benjamim afirma que a obra de arte sempre foi suscetível de 

reprodução, apresentando uma breve descrição histórica, linear e evolutiva, das técnicas até o 

surgimento da fotografia. Para ele, a fotografia teria, em poucas décadas, “superado a litografia” 

e transformado completamente a reprodução de imagens, que doravante dispensaria a “mão do 

artista”. Assim, o século XIX é destacado como um período decisivo para se pensar a 

reprodução da arte.      

Apesar da importância do texto de Benjamin, Robert Verhoogt observa que fatores, tais 

como a diversidade das técnicas de reprodução que atuavam durante o século XIX, a percepção 

do fotógrafo enquanto artista, assim como as qualidades individuais da imagem reproduzida, 

 
150 Segundo Benjamin: “A autenticidade de algo é a essência de tudo que é transmissível desde a origem, da sua 

permanência física até seu testemunho histórico. Já que o testemunho histórico repousa na permanência, quando a 

reprodução técnica a elimina é o próprio testemunho que se esvai. Só se perde isso, mas isso é justamente a 

autoridade da coisa. Aquilo que desaparece nessas circunstâncias pode ser compreendido sob o conceito de aura. 

O que desaparece na época da reprodução técnica da obra de arte é a sua aura.”. 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (In.) CAPRISTRANO, Tadeu (org.). 

Benjamin e a obra de arte. Técnica, imagem, percepção. Ed. Contraponto, 2012. p.14-15 
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estão ausentes em seu ensaio. Ele concentrou-se na fotografia pelo aspecto do processo técnico, 

entendido como o primeiro meio “verdadeiramente revolucionário de reprodução”. Diferente 

de outros textos de sua autoria, nesse ensaio Benjamin quase não considera a presença do 

fotógrafo enquanto criador, detentor de um olhar ativo que constrói a imagem, ao mesmo tempo 

em que também não leva em consideração os valores e qualidades particulares dessas imagens. 

Nesse sentido, ele teria demonstrado pouco interesse na “aura” das reproduções151.   

Stephen Bann também desafia alguns argumentos presentes no ensaio. Sua crítica 

central se dá em relação à concepção que Benjamin apresenta de uma história teleológica das 

tecnologias de reprodução, que é linear e evolutiva. Bann se opõe à ideia de que determinada 

mídia se tornaria obsoleta em detrimento do surgimento de uma nova tecnologia, ideia que 

retiraria toda a complexidade dos diferentes processos técnicos que estavam em jogo naquele 

período.  

Bann rebate a afirmação de Benjamin de que graças à litografia foi possível ilustrar a 

vida cotidiana na imprensa, mas que rapidamente esta seria superada pela fotografia. Ele 

sustenta, que no caso europeu, durante praticamente todo o século XIX, a xilogravura foi o 

meio predominante para difusão de imagens populares e a principal técnica utilizada nas 

publicações ilustradas. Chama atenção para o fato de que a fotografia dependeu, durante muito 

tempo, da associação com as técnicas gráficas, como a xilogravura e a litografia, para que 

pudesse ser reproduzida em larga escala. Para reforçar sua argumentação, Bann escolhe, 

estrategicamente, o caso do retrato de Daguerre (1787-1851) que foi publicado, na edição de 

1851 do periódico Illustrated London News. A imagem foi publicada em decorrência do 

falecimento do principal nome ligado à criação do daguerreótipo. O retrato foi tirado de um 

daguerreótipo de Antoine Claudet (1797-1867) contudo, foi a xilogravura o meio utilizado para 

realizar a mediação da imagem fotográfica, permitindo que ela fosse reproduzida no 

periódico152.  

Do mesmo modo, ele enfatiza que a fotografia foi, em seu início, uma técnica laboriosa 

e onerosa o que tornava impraticável a reprodução das obras de arte por esse meio. Além de 

 
151 “A visão de Benjamin das técnicas reprodutivas fez com que ele prestasse pouca atenção às características 

específicas dos vários processos de reprodução, ao criador da imagem e às qualidades individuais das imagens 

dentro das tradições reprodutivas e do contexto histórico. Ele mostrou pouco interesse na "aura" das reproduções”. 

[tradução minha] 

Trecho original: 

“Benjamin’s view of reproductive techniques caused him to pay little attention to the distinctive characteristics of 

the various processes, the maker’s personality and the quality of individual images within reproductive traditions 

and the historical context. He showed little interest in the ‘aura’ of a reproduction.” 

VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef Israels 

and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. p.19-20. 
152 BANN, Stephen. Ingres in Reproduction (in.) Art History Vol. 23 No. 5 December 2000 pp. 706- 725. 
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atentar para a associação entre as técnicas gráficas e fotográficas no processo de reprodução da 

imagem, outro ponto levantado por Bann foi a dificuldade e os desafios iniciais que a fotografia 

enfrentou para registrar a complexidade das cores das pinturas assim como lidar com a 

iluminação dos locais onde estavam as obras. Isso fez com que, mais uma vez, a gravura fosse 

requisitada e as primeiras reproduções fotográficas de obras foram realizadas a partir de 

estampas de tradução e não dos originais153.  

Segundo Stephen Bann, essa lógica de obsoletismo, em que uma técnica é superada por 

outra, fez com que muitos historiadores isolassem a fotografia de outras mídias que coexistiam 

ao lado dela.  A variedade e confluência de meios técnicos tornam o século XIX um período 

complexo para se pensar o que Bann define como economia visual do período154.  

Em Parallel Lines, ele demonstra que, nesse momento, uma única obra podia ser 

reproduzida por diferentes processos técnicos, como aconteceu no caso da pintura para o mural 

L'Hémicycle des Beaux-arts (1841), realizada por Paul Delaroche. A obra foi, no mesmo 

período, traduzida para gravura, serviu de base para pintura e foi fotografada. A gravura 

realizada por Louis Henriquel-Dupont, demonstra Bann, foi muito além de uma simples 

reprodução, recebendo grande destaque na imprensa e sendo, inclusive, considerada superior à 

própria pintura de Delaroche155.  

Com relação à perda da “aura” a qual estava fadada a obra reproduzida, Bann sugere 

que a análise de Benjamin carece de atenção para lidar com a complexidade dos processos de 

reprodução que, como apresentado, envolvia diferentes agentes. Em seu ensaio sobre Ingres, 

Bann demonstra que o artista utilizou diferentes técnicas para a reprodução de suas pinturas, 

embora tivesse preferência pelo buril156. Ele destaca que o artista tinha o hábito de interferir 

constantemente no processo de seus gravadores no intuito de resolver, por meio da gravura, 

certas questões presentes em suas pinturas e, assim, aprimorar a sua imagem e de suas obras 

frente ao público157. Desse modo, as gravuras de tradução demostram ser tão significativas e 

potentes para o artista quanto a própria pintura, complementando seus esforços.     

Essas pesquisas somam-se às contribuições oferecidas pelo ensaio de Benjamin 

colaborando para o campo de estudo sobre o fenômeno da reprodução das obras de arte. 

Certamente a fotografia teve impactos significativos para a arte e a cultura visual oitocentista, 

 
153 BANN, Stephen. Distinguished Images. Prints and the Visual Economy in Nineteenth-century France. Yale 

Press, 2013. 
154 Sobre o conceito de economia visual desenvolvido por Stephen Bann ver nota 78.  
155 BANN, Stephen. Parallel Lines Printmakers, Painters, and Photographers in Nineteenth-Century France. Yale 

University Press, 2001. 
156 BANN, Stephen. Ingres in Reproduction (in.) Art History Vol. 23 No. 5 December 2000 pp. 706- 725. 
157 Ibid. 
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ensejando debates e transformações na produção artística. Contudo, ao pensá-la em uma 

atividade solipsista, retira-se a dimensão complexa e particular que permeou a reprodução e 

suas conexões com a arte durante o século XIX.   

 

1.5.1 A era da reprodutibilidade e o observador 

 

Em Técnicas do Observador, Jonathan Crary compreende a fotografia dentro de um 

universo mais amplo de dispositivos óticos desenvolvidos ao longo do século XIX, e integrados 

a um novo terreno de consumo e circulação. Ele defende que tanto a fotografia como as práticas 

artísticas ligadas à arte moderna não representaram a ruptura com uma história contínua da 

representação visual, mas seriam componentes de uma nova economia cultural de valor e 

troca158. Sua principal tese é a de que, durante o século XIX, em um período que antecede o 

surgimento da fotografia, ocorre uma reorganização do observador, uma mudança no campo 

das ciências da visão ensejada pela emergência da óptica fisiológica159. 

   A óptica fisiológica inaugura uma área do conhecimento pautada no modelo da “visão 

subjetiva”, ou seja, na compreensão da visão como um processo corporificado, que 

individualiza a experiência visual e confere uma nova autonomia ao observador. A mudança do 

observador aponta para o ponto de inflexão do modelo óptico que prevaleceu entre os séculos 

XVII e XVIII representado pela câmera escura: 

 

O que acontece entre 1810 e 1840 é um deslocamento da visão em relação às relações 

estáveis e fixas cristalizadas na câmara escura. Se a câmara escura, como conceito 

subsistiu como base objetiva da verdade visual, vários discursos e práticas - na 

filosofia, na ciência e em procedimentos de normatização social – tendem a abolir 

essa base no início do século XIX. Em certo sentido, ocorre uma nova valoração da 

experiência visual: ela adquire mobilidade e intercambialidade sem precedentes, 

abstraídas de qualquer lugar ou referencial fundante160.   

  

Crary percebe nos textos de Walter Benjamin a compreensão dessa mudança do 

observador que emerge no contexto da modernidade do século XIX: 

 

 
158 CRARY, Jonathan. Técnicas do observador. Visão e modernidade no século XIX.  Rio de Janeiro. Ed. 

Contraponto, 2012. p.22. 
159 Para analisar o advento da óptica fisiológica, Crary utiliza, sobretudo, a teoria de Goethe e textos de 

Schopenhauer. Também se embasa na “psicologia e na fisiologia do início do século XIX, nas quais a natureza da 

sensação e da percepção adquire muitos elementos de equivalência e indiferença que mais tarde caracterizarão a 

fotografia e outras redes de mercadorias e signos. Esse “niilismo” visual está na primeira linha dos estudos 

empíricos da visão subjetiva, uma visão que engloba uma percepção autônoma apartada de qualquer referente 

externo.” Ibid.p.23. 
160 Ibid. 
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Nos diversos fragmentos de seus escritos [Benjamin], deparamo-nos com um 

observador ambulante, formado por uma convergência de novos espaços urbanos, 

novas tecnologias e novas funções econômicas e simbólicas das imagens e dos 

produtos – formas de iluminação artificial, novos usos de espelhos, arquitetura de 

vidro e aço, ferrovias, museus, jardins, fotografia, moda, multidões. Para Benjamin, a 

percepção era nitidamente temporal e cinética; ele esclarece como a modernidade 

subverte até mesmo a possibilidade de uma percepção contemplativa. Jamais há 

acesso puro a um objeto em sua unicidade; a visão é sempre múltipla, contígua e 

sobreposta aos outros objetos, desejos e vetores. Mesmo o frio espaço do museu é 

incapaz de transcender um mundo em que tudo está em circulação161.  

 

Para Benjamin o observador era identificado como flâneur, “consumidor móvel de uma 

sucessão incessante de imagens ilusórias semelhantes a mercadorias”162.   

A modernidade testemunha o colapso dos modelos clássicos de visão e do espaço estável 

de representações. O processo de observação torna-se uma questão de “sensações e estímulos 

equivalentes, desprovidos de referência espacial”163. O século XIX presencia o 

desenvolvimento desse observador que vive imerso em uma variedade crescente de 

experiências ópticas e sensoriais, um consumidor de elementos efêmeros: estímulos, objetos e 

imagens.   

Esse é o panorama em que buscaremos entender o fenômeno de reprodução de obras de 

arte, momento em que uma avalanche de imagens - disponíveis em técnicas, suportes e 

tamanhos variados – se oferecia aos olhos do observador.  

Um dos principais veículos de exibição desse tipo de imagem foram os jornais ilustrados 

e, talvez, nenhuma outra mídia reúna, de modo tão particular, os componentes que 

caracterizaram a modernidade do século XIX. Refiro-me ao que Crary desenvolve sobre os 

elementos da modernidade incitarem experiências visuais que são dinâmicas, efêmeras e 

intercambiáveis, uma sucessão incessante de imagens.  

  

 
161 Ibid, p.28. 
162 Ibid. 
163 Ibid, p.32. 
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1.6. A Gravura de tradução e o século XIX.  

 

 

Figura 33. MANET, Édouard. Retrato de Emile Zola, 1868, óleo sobre tela, 146,0 x 114,0 cm., col. Musée d’Orsay, Paris. 

 

(...) uma cama de ferro com cortinas de musselina, uma mesa, um 

lavatório e uma estante estreita encostada na parede. Em seguida, havia 

fotos por todo o lugar, figuras recortadas, gravuras coloridas pregadas 

com quatro tachas, e retratos de todos os tipos de pessoas retirados dos 

jornais ilustrados164. 

ZOLA, Émile. L'Assommoir, 1877. 

 

O retrato de Émilie Zola (1840-1902) pintado por Édouard Manet traz pontos 

interessantes para darmos continuidade ao tema das estampas de reprodução no século XIX. 

Até mais do que o próprio retratado, chama a atenção na pintura o entorno em que ele 

foi representado: sentado sobre uma cadeira próxima a uma mesa repleta de objetos, como o 

 
164  Trecho original  

“C’était gentil et blanc comme dans la chambre d’une fille: un petit lit de fer garni de rideaux de mousseline, une 

table, une toilette, une étroite bibliothèque pendue au mur; puis des images du haut en bas, des bonshommes 

découpés, des gravures coloriées fixées à l’aide de quatre clous, des portraits de toutes sortes de personnages, 

détachés des journaux illustrés.” 

ZOLA, Émile. ZOLA, Émile. L'Assommoir, 1877. Domínio Público. Disponível em online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/lv000100.pdf] Acesso em janeiro de 2021. 
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tinteiro, livros e folhetos. Na parede, logo atrás da mesa, está pendurado um quadro que 

emoldura um conjunto de três estampas sobrepostas e mais ao lado uma paisagem japonesa165. 

 Esses elementos recebem destaque sendo apresentados de forma detalhada, descritiva, 

contrastando com a sobriedade de Zola, de sua vestimenta, sobretudo seu casaco que preenche 

a área mais central da composição, como um bloco de cor. O livro entreaberto que ele está 

segurando, contrasta com o casaco e, apesar de ocupar uma posição centralizada - em uma 

angulação em que as páginas estão ao alcance do olhar do espectador - não é possível identificar 

nada sobre a publicação, a não ser que se trata de uma obra ilustrada. 

Portanto, ao contrário de todo o entorno que individualiza os objetos, permitindo 

identificá-los, Zola e seu livro são menos decifráveis, fazendo com que esses elementos que os 

circundam se conectassem ao escritor, complementando o retrato. Assim, de certo modo, 

acontece uma subversão do retrato que pressupõe uma postura mais frontal do retratado que se 

expõe ao espectador, representando o entorno, em geral, de uma forma mais neutra.  Zola, como 

se interrompesse um momento de sua leitura, não encara o espectador, pouco se expõe, dando 

espaço para que seu ambiente de trabalho - com seus objetos e imagens - o pudesse 

apresentar166.   

Entre os objetos, identifica-se três imagens expostas na parede: uma estampa Ukiyo-e, 

xilogravura de Utagawa Kuniaki II (1835-1888); uma estampa reproduzindo a tela Olympia 

(1963), de Manet, e uma reprodução da pintura O triunfo de Baco (1669) de Velásquez (1599-

1660). 

 

 
165 Não foram localizadas informações sobre a técnica em que essa paisagem teria sido realizada. 
166 Como ressalta o pesquisador norte-americano Theodore Reff, em seu estudo sobre a obra de Manet, os 

elementos retratados na pintura estão relacionados às características e interesses, tanto de Zola quanto de Manet. 

Analisando certos itens presentes na tela nota-se também questões que envolviam o relacionamento entre os dois. 

Por exemplo, a publicação com a capa em tom azulado que aparece sobre a mesa, seria a cópia da primeira crítica 

de Zola dedicada a Manet, o artigo M. Manet publicado no jornal L’événement em 1866 em que ele faz elogios a 

obra Olympia.  

REFF, Theodore. Manet's Portrait of Zola. The Burlington Magazine 117, no. 862 (1975): 35-44. Disponível online 

em: [http://www.jstor.org/stable/877929]. Acessado em maio de 2021. 
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Figura 34. Detalhe apresentando o quadro de estampas na parede do Retrato de Zola. 

 

A xilogravura de Kuniaki, junto com outros elementos presentes na pintura, como a 

paisagem ao lado do quadro de estampas e o tinteiro em cima da mesa, revelam o interesse de 

Manet e Zola por objetos e imagens vinculados ao Japão. Nesse sentido, eles dialogam com 

uma prática que crescia na Europa: o consumo e o colecionismo de peças e imagens, sobretudo 

estampas japonesas, um fenômeno conhecido como “japonismo” e que teve impacto na 

produção artística do período167. 

      No que diz respeito à reprodução da tela de Manet, Olympia, Theodore Reff (1930-) 

menciona que provavelmente trata-se de uma das versões da obra realizada em água forte pelo 

próprio pintor, embora algumas fontes afirmem tratar-se de uma fotografia. Reff analisa que o olhar 

de Olympia na imagem da parede, que tenciona a testa e volta-se para o rosto de Zola, aproxima-se 

mais à gravura de Manet do que ao olhar frontal visível na pintura. De qualquer modo, essa alteração 

em relação à tela estabelece uma conexão entre Olympia e Zola168. Assim, a presença da reprodução 

exposta na parede é reforçada como um elemento significativo da composição. 

Por fim, a reprodução da tela de Velásquez, O Triunfo de Baco, parece se tratar de uma 

litografia. Segundo Reff, pela análise das características da imagem, mais do que uma litografia de 

Goya (1776-1828) a partir da obra de Velásquez (como sugerem algumas fontes), a imagem seria 

 
167 Em relação ao “japonismo” é importante ressaltar o papel das estampas gráficas para a compreensão do 

fenômeno uma vez que foram um dos principais itens de consumo e estimularam o colecionismo. Do mesmo 

modo, as gravuras ajudaram na divulgação de modas e objetos ligados ao “oriente”, por meio da publicidade e das 

ilustrações de livros, jornais e revistas. 
168 Essa conexão é reforçada pela brochura de capa azul que está sobre a mesa. Como comentado trata-se do artigo 

que Zola escreveu sobre Manet em que ele confere destaque e elogios à Olympia, alvo de polêmicas no período.  

Na ocasião da publicação dessa crítica, de acordo com Theodore Reff, Manet teria fornecido uma versão em água-

forte de Olympia para Zola. Ibid.  
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uma tradução litográfica realizada por Celestin Nanteuil (1813-1873). Essa reprodução, por sua vez, 

aponta para o interesse pela obra de Velásquez, admirado por Manet e pelos artistas próximos a ele, 

círculo identificado na história da arte, com o realismo e impressionismo.  

Essa admiração pelo pintor espanhol pode ser observada a partir de determinadas 

características presentes nas obras de Manet que fazem referência a Velásquez, assim como pelas 

cópias que o pintor francês realizou a partir de Velásquez e de outros artistas espanhóis. Uma de suas 

águas fortes traduzindo uma obra atribuída a Velásquez é retratada como um elemento significativo 

da composição, em Natureza Morta com Bouquet (1871) de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).   

 

  

Figura 35. RENOIR, Pierre-Auguste. Natureza Morta com Bouquet, 1871, óleo sobre tela, 74,0 x 59,0 cm, col. The Museum 

of Fine Arts, Houston. 
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Figura 36. MANET, Édouard. Les petits cavaliers d'après l'école de Velasquez, 1862, Água forte, água tinta, ponta seca e 

papel chinês, col. Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris. 

 

A pintura de Renoir traz alguns pontos de contato com Manet, sobretudo, em relação ao 

retrato de Zola. A estampa traduzindo a pintura espanhola, o vaso de porcelana, o leque japonês, 

os livros e o buquê de flores, tal qual representado em Olympia, parecem referenciar Manet. 

Muitos desses elementos são comuns e dialogam com os que Manet apresenta no ambiente de 

trabalho de Zola. Nas duas pinturas as estampas desempenham funções importantes para as 

dinâmicas das obras, trazendo dados para a análise.  

Assim, xilogravuras, litografias, águas fortes, fotografias, livros ilustrados surgem em 

meio a outros objetos. São itens de consumo utilizados na descrição dos ambientes e das pessoas 

vinculadas a eles, elementos que informam sobre a cultura visual europeia durante os 

oitocentos. As duas pinturas dão relevância às estampas, demonstrando como essas imagens 

conviviam e estavam presentes nas produções dos artistas. Elas são retratadas em diversas obras 

realizadas nesse período e não apenas nas artes visuais, mas também na literatura. 

A diversidade de imagens e objetos que descrevem o interior do retrato de Émile Zola 

também é uma característica presente em sua literatura. As imagens, entre elas as reproduções, 

acompanham textos do escritor que, inclusive, foi autor de artigos publicados em periódicos 

ilustrados com estampas de tradução como por exemplo o L’Artiste (1831-1904).  

No trecho do romance A Taberna (1877) apresentado como epígrafe deste subitem, Zola 

descreve um quarto em que, tal qual representado no ambiente de trabalho de seu retrato, 

convivem diferentes tipos de imagens: fotografias, gravuras coloridas e imagens retiradas de 
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jornais ilustrados. Uma diversidade de técnicas e tipos de imagens que informam sobre a cultura 

visual oitocentista e seus impactos na produção artística do período.169 

No tópico anterior foram apresentadas as relações envolvendo as estampas de tradução 

e os artistas que estavam ligados à tradição acadêmica, demonstrando o quanto essas imagens 

estiveram presentes em suas trajetórias. Contudo essas estampas também acompanharam 

significativamente aqueles artistas conhecidos por contestarem a tradição, associados, na 

história da arte, às tendências modernas.  

Neste sentido, o caso de Manet é um exemplo revelador. As estampas de tradução 

conviveram com ele de diferentes maneiras: aparecem retratadas em suas obras; ele próprio 

realizou gravuras a partir de pinturas que admirava; produziu versões gráficas de suas pinturas 

e, também consultava estampas de tradução e dialogava com elas para a produção de suas obras, 

como no caso de Le déjeuner sur l’herbe.  

 Essa última, exposta no Salon des Refusés de 1863, é considerada um marco para arte 

moderna pelas polêmicas que suscitou quando exibida. Manet, para elaboração de seu famoso 

grupo sentado - a mulher nua e os dois homens -, teve como referência a gravura de Marcantonio 

Raimondi, Julgamento de Páris, a partir da obra de Rafael. Mas como observa Hubert Damisch 

(1928-2017), Manet “provocativamente projeta os personagens da narrativa clássica em um 

ambiente contemporâneo, conferindo à figura feminina principal um olhar desafiador e 

provocativo, que visa diretamente o observador”.  Assim, no embate entre a estampa e a tela 

emergem questões acerca das provocações de Manet à tradição clássica. Foi por intermédio da 

estampa de tradução - principal veículo de difusão dos cânones e valores clássicos - que 

ocorrem os diálogos e a problematização da tradição, tão caros ao debate da arte moderna. 

  

 
169 No decorrer da pesquisa foi realizado um levantamento sobre as referências de estampas, sobretudo as estampas 

de tradução, na literatura do século XIX. A pesquisa foi realizada enfatizando autores brasileiros como será 

apresentado no próximo capítulo.  Entretanto autores europeus e norte-americanos também foram analisados. 

Localizamos referências às estampas em obras de autores como: Honoré de Balzac (1799 -1850), Alexandre 

Dumas (1802 —1870), Victor-Marie Hugo (1802 -1885), Gustave Flaubert (1821 -1880), Baudelaire, Fiódor 

Dostoiévski (1821 - 1881), Liev Tolstói (1828 -1910), Charles Dickens (1812 - 1870), Emily Jane Brontë (1818 -

1848), Eça de Queirós (1845 –1900), Harriet Elizabeth Beecher (1811 -1896). 
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Figura 37. MANET, Édouard, Le déjeuner sur l’herbe, 1863, óleo sobre tela, 207,0 x 265,0 cm. Col. Musée d’Orsay, Paris. 

Figura 38. RAIMONDI, Marcantonio (a partir de Rafael), Il giudizio di Paride (O julgamento de Páris), detalhe, c. 1517, 

gravura, col. Galleria degli Uffizi, Itália. 

 

As estampas de tradução aparecem retratadas em obras de diferentes orientações. São 

iconografias que informam que essas imagens faziam parte dos ambientes e do cotidiano da 

sociedade oitocentista, mas, principalmente, trazem questões fundamentais sobre as obras e os 

artistas que as retratam, sendo elementos significativos para o estudo da arte do período.  

Todas essas questões demonstram o potencial de se pensar as estampas de tradução no 

século XIX. Foi um período de crescimento da produção e do consumo de imagens elaboradas 

em diferentes técnicas e suportes, um fenômeno, como analisa Ivins Jr., nunca observado até 

aquele momento. 

 

 
Figura 39. Periódico reproduzindo Le Buveur de Bière a partir de Manet, xilogravura, 1873. Col. Van Gogh Museum, 

Amsterdam. 
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Nesse cenário, os periódicos ilustrados demonstram serem objetos singulares para se 

analisar questões referentes às estampas de tradução e a cultura visual do período. Foi um 

momento em que a imprensa ilustrada vivenciava transformações em sua capacidade produtiva 

e na ampliação de seu alcance. Os periódicos ilustrados revelam uma espécie de súmula dos 

acontecimentos envolvendo a indústria gráfica e a produção de imagens no período. Eram eles 

os principais divulgadores das novidades ligadas às tecnologias de produção de imagem, foram 

impressos em diferentes formatos e técnicas, assim como responsáveis por muitas dessas 

descobertas e aprimoramentos. Com relação às artes visuais, eles constituíram um espaço para 

debates, críticas sobre artistas, técnicas e exposições. Do mesmo modo, anunciavam galerias, 

leilões e obras de artes, e ainda foram um meio de publicação e divulgação de estampas de 

tradução, levando informações visuais para um público amplo.          

Assim, daqui em diante, os próximos tópicos tratarão de três fatores importantes para se 

pensar as condições das estampas de tradução no século XIX e seus vínculos com a imprensa 

periódica e a cultura visual do período:  

1) a ampliação do consumo e, portanto, o consumo de imagens; 

2) o desenvolvimento tecnológico e a situação industrial da reprodução da imagem; 

3) o desenvolvimento da imprensa e a proliferação de periódicos e suplementos ilustrados 
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1.7. O comércio de estampas: produção e consumo.  

 

 

Figura 40. MACDUFF, William. Shaftesbury. Lost and Found, 1862, Óleo sobre tela, 46.7 x 40.5 cm. Col. Museum of 

London. 

 

 
As altas vidraças transparentes deixavam ver, habilmente dispostos, estatuetas, 

desenhos, gravuras, catálogos, números do Art industriel; e os preços da 

assinatura ostentavam-se também na porta, decorada, ao meio, com as iniciais 

do editor.  

 
FLAUBERT, Gustave. A Educação Sentimental. 1869. 

 

 Na avenida principal, numa loja de estampas, há uma gravura italiana que 

representa uma Musa. Veste uma túnica e contempla a Lua, com miosótis sobre 
a cabeleira solta. Qualquer coisa me atraía constantemente para ali, passei lá 

horas inteiras. 

 

FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary, 1857. 
 

 

As vitrines são descritas nos textos de Baudelaire e surgem como um dos elementos da 

modernidade: através da “vidraça iluminada pela luz que vem de todos os lados” o flâneur 
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observa a “multidão como um rio que lhe devolve a imagem”170. A vitrine surge para Baudelaire 

como um dispositivo de experiências visuais que expõe diferentes tipos de mercadorias. Sua 

superfície diáfana reflete imagens fugidias de seu entorno, como um caleidoscópio, uma 

exposição de estímulos visuais para o deleite do flâneur171.  

 As vitrines tornam-se cada vez mais comuns nas metrópoles com o emprego do ferro e 

do vidro que marcou a arquitetura no século XIX. Walter Benjamim, em Passagens, também 

descreve as vitrines das lojas como componentes visuais que caracterizavam as galerias de 

Paris:  

 

[...] uma recente invenção do luxo industrial, são galerias cobertas de vidro e com 

paredes revestidas de mármore, que atravessam quarteirões inteiros, cujos 

proprietários se uniram para esse tipo de especulação. Em ambos os lados dessas 

galerias, que recebem a luz do alto, alinham-se as lojas mais elegantes, de modo que 

tal passagem é uma cidade, um mundo em miniatura172  

 

Um tipo especial de vitrine eram as das lojas de estampas que se tornava um atrativo 

cada vez mais comum no cenário de muitas cidades do período173.  Nos dois trechos 

apresentados acima, A Educação Sentimental e Madame Bovary de Gustave Flaubert, as 

vitrines são descritas como um display de diferentes tipos de objetos e imagens, atraindo 

observadores que lá permaneciam por longos períodos.  

A vitrine expondo diversas estampas recebe destaque em Lost and Found. Na tela de 

William Macduff (1824-1881) dois garotos humildes observam a vitrine da Graves & Co., casa 

impressora de Londres, decorada com várias estampas reproduzindo obras, como The Order of 

Release (1853) de John Everett Millais (1829-1896).  O artista utiliza a vitrine com as estampas 

como um elemento visual central para o desenvolvimento de sua obra174. 

 
170 BAUDELAIRE, Charles. O Pintor da Vida Moderna. Ed. Autêntica, 2010.  
171 Ibid. 
172 BENJAMIN, Walter. 2009. Passagens. Trad. Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, p.40. 
173  Como aponta Patricia Mainardi, as lojas que comercializam estampas, as Print Shops, existiam desde o século 

XVIII: “Na Inglaterra do século XVIII, as gráficas mantinham salões de vendas voltados para a rua com vitrines 

onde seus produtos mais recentes eram exibidos”. Porém como identifica Robert Verhooght, no século XIX 

observa-se um crescimento desses estabelecimentos que ampliam sua variedade de artigos e a infraestrutura das 

lojas. 

MAINARDI, Patricia. Another World: Nineteenth-Century Illustrated Print Culture. Yale University Press, 2017, 

Pág, 43. 

VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef Israels 

and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. 
174 Tema comum às imagens era a caridade e a filantropia, um dos garotos aponta para o retrato de Lord Shaftesbury 

(1801-1885) reconhecido pelo seu trabalho filantrópico. As estampas retratadas são elementos importantes para 

análise da pintura. 
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Robert Verhooght, referindo-se ao poder de atração e ao impacto causado pelas vitrines 

das lojas de estampas, afirma que elas eram conhecidas como “galeria dos pobres”, poor men’s 

gallerie175. Em seu estudo Art in Reproductian o estudioso cita um trecho do escritor holandês 

Johan Gram (1833-1914) sobre a vitrine da renomada loja da Goupil, em Haia: 

Todas as semanas, Haia é presenteada com uma nova exibição de chapas, águas-

fortes, gravuras e fototipos, que se ajustam à época e aos eventos do ano. A janela do 

meio é reservada para uma pintura a óleo. Todos os que passam, sejam eles um 

importante magistrado, uma senhora elegante ou uma criada envergonhada com o seu 

cesto, param aqui para ver todas as novidades, e é muito divertido deslizar entre eles 

e ouvir os sóbrios ou espirituosos comentários176. 

 

Verhooght menciona o impacto que a exposição das imagens nas lojas e casas de 

impressão causava nas ruas, tornando-se um elemento comum na paisagem urbana do 

período177.  

Van Gogh, por exemplo, como apresentado no início do capítulo, descreve seu hábito 

de observar as imagens e publicações expostas pelas casas tipográficas e menciona o quanto 

foram marcantes para formação de seu olhar.  

 

1.7.1 As casas de estampas e o negociante de imagens 

 

Nos tópicos anteriores foram apresentadas as relações existentes entre artistas, 

gravadores e fotógrafos para a realização das traduções das obras. Contudo, outras peças 

importantes nesse mecanismo foram os editores e merchants que, muitas vezes, atuavam como 

intermediários. Artistas estavam conectados a editores que os aproximava dos profissionais 

responsáveis pelas traduções, assim como eram os principais agentes a realizar o comércio de 

estampas.  

 
175 VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef 

Israels and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007, pág.242. 
176 Tradução minha. Trecho original: 

Every week The Hague is treated to a new display of plates, etchings, engravings, and phototypes, that fit the time 

and events of the year. The middle window is reserved for an oil painting.  Everyone that passes by, be they an 

important magistrate, a fashionable lady or a blushing maidservant with her basket, stops here to look at all the 

news, and it is very amusing to slip between them and to listen to the sober or witty comments. 

GRAM, Johan, 1889 apud. VERHOOGHT, 2007, Pág. 241. 
177 Ele cita como exemplo a movimentada rua Kalverstraat, em Amsterdam. A rua possuía algumas lojas de 

estampas como a consagrada Buffa. Sobre isso ele faz referência a um trecho extraído do periódico De Gids, em 

1870: “[...] basta olhar para aquela multidão que se reabastece incessantemente, que assedia as vitrines das casas 

impressoras em Kalverstraat o dia todo, cavalheiros, comerciantes, parando por um momento a caminho de casa, 

açougueiros e padeiros, vendedores e moleques [...]”. No Original: 

[…] just look upon that incessantly replenishing crowd, which besets the shop-windows of printsellers in 

Kalverstraat the whole day long, gentleman comoners, tradesmen  ̧ pausing for a moment on the way home, 

butcher’s men and baker’s men, shop boys and urchins […] 

De Gids,1870 apud. VERHOOGHT, 2007. Pág.240- 241. 
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No século XIX, com os aprimoramentos técnicos que ensejaram a formação da indústria 

gráfica178, ocorre uma expansão do comércio de estampas que atinge escala internacional. Sua 

produção e a comercialização em proporção global foram promovidas por uma rede de editores 

e revendedores de impressos. Eram eles que articulavam a produção e controlavam o mercado, 

distribuindo obras, imagens e material gráfico para diversas regiões. 

A casa de Goupil, fundada em Paris em 1827 e ativa até 1921, foi uma das pioneiras e 

um dos agentes mais influentes que compunham essa rede179. Foi responsável por distribuir 

imagens - em diferentes técnicas, materiais e formatos - para toda Europa. Ela possuía filiais 

em várias regiões,180 como os Estados Unidos que contava, desde 1848, com uma de suas 

representantes em Nova York181.    

A referida empresa lançou obras e divulgou artistas182 assim como foi responsável por 

difundir temas e técnicas. Possuía uma grande galeria onde comercializava obras de artistas 

consagrados e realizava exposições, destacando-se, principalmente, no ramo das reproduções. 

Fundada e dirigida por Adolphe Goupil (1806-1893), editor e merchant, teve como um de seus 

sócios o tio de Van Gogh (também chamado Vincent, conhecido como uncle Cent) que foi 

responsável por introduzir ele e seu irmão Theo nos negócios, contribuindo para aproximação 

e fascínio do artista pelas reproduções183. 

  

 
178 O próximo tópico tratará das transformações na indústria gráfica. 
179  RENIÉ, Pierre. The Image on the Wall: Prints as Decoration in Nineteenth-Century Interiors. Nineteenth-

Century Art Worldwide a journal of nineteenth-century visual culture 5, no. 2, Published by: Association of 

Historians of Nineteenth-Century Art Notes, 2006. Disponível online em: 

[http://www.19thcartworldwide.org/autumn06/156-the-image-on-the-wall-prints-as-decoration-in-

nineteenthcentury-interiors] Acesso em maio de 2021.  
180 A Goupil teve filiais em diversas regiões da Europa como Berlim (1852); na década de 1860 passou a operar 

também em Londres, Haia e Bruxelas. 
181 No Brasil também encontramos registros do consumo de estampas Goupil, como será visto adiante. Em sua 

dissertação de mestrado o pesquisador Fabriccio Miguel Novelli Duro, demonstra que artistas brasileiros tiveram 

suas obras traduzidas para gravura pela Goupil. Ele cita o caso do pintor Pedro Américo que teve a tela O voto de 

Heloísa traduzida, a partir de fotografia, para gravura em metal, a tradução foi realizada pela Goupil. Segundo o 

pesquisador esse episódio está relacionado com o sucesso e a penetração da obra na Europa. 

DURO,Fabriccio Miguel Novelli, Pedro Américo e a Exposição Geral de 1884: pintura histórica religiosa e 

orientalismo [Dissertação de mestrado], Universidade Federal de São Paulo, 2018, pág. 51-54. 
182 Como relatam Robert Verhooght e Stephen Bann em seus estudos, alguns artistas já elaboravam suas obras 

adaptadas para serem reproduzidas pela Goupil. 

Ver: BANN, Stephen. Parallel Lines. Printmakers, Painters and Photographers in Nineteenth-Century France. 

New Haven: Yale UP, 2001. 

VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef Israels 

and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. 
183 SMITH, Gregory White; NAIFEH, Steven. BOTTMANN, Denise [trad.]. Van Gogh: A vida. Editora 

Companhia das Letras, 2012. 
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Figura 41. Detalhe de anúncio da Goupil para o periódico Le Musée des Rieurs, cromolitografia, 1847, col. Rijksmuseum, 

Amsterdam. 

 

A Goupil é ressaltada pela bibliografia por ter sido uma das primeiras empresas do ramo 

e por seu amplo alcance, mas estava longe de ser um caso isolado184. Nesse momento, um 

conjunto de estabelecimentos e negociantes influentes destacava-se no comércio internacional 

de estampas, como por exemplo:  

Imprimeire Lemercier e a loja Chardon, sediadas em Paris; Segers & Bouwens, em Bruxelas; 

Frans Buffas & Sons em Amsterdam; Artaria & Comp; Graves & Co; Pilgeram & Lefèvre e a 

London Virtue & Co, em Londres; e a Johnson, Wilson & Co, em Nova York, entre outras. 

Também existiam editoras independentes como a galeria de arte francesa Cadert & Luquet, 

sede da Societé des Aquafortistes, que fornecia estampas por assinaturas para os amadores e 

colecionadores. 

Essas grandes empresas participaram ativamente do processo de globalização do 

mercado de arte durante o século XIX185 fazendo circular obras e principalmente 

 
184 O Musée Goupil em Bordeaux possui em seu acervo estoque remanescente da empresa: gravuras e fotografias, 

a maioria das quais são reproduções de obras de arte, especialmente pinturas que foram expostas nos Salons. 

Sobre a Goupil ver: 

- LAFONT-COUTURIER, Hélène. La maison Goupil ou la notion d'oeuvre originale remise en question. In: Revue 

de l'Art, 1996, n°112. pp. 59-69; 

-PENOT, Agnès. La maison Goupil et la globalisation du marché de l’art au XIXe siècle In: La forme des réseaux: 

France et Europe (Xe-XXe siècle) [en ligne]. Paris: Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 

2017. Diponível online em: [http://books.openedition.org/] Acesso em maio de 2017.  
185 Agnès Penot analisa esse fenômeno de globalização do mercado de arte durante o século XIX a partir da 

trajetória da Goupil e a difusão da “marca” e de suas filiais em diferentes países. 
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reproduções186. Atuaram em um momento peculiar, como identifica Robert Verhooght, pois ao 

mesmo tempo em que expandiam seus alcances e sua rede de contatos, agiam em um terreno 

de afirmação e fortalecimento do nacionalismo: 

 

Ao longo do século XIX, os negociantes locais tornaram-se cada vez mais conectados 

ao mercado internacional de arte. Ao mesmo tempo, este mercado de arte 

internacional estava colorido por divergentes contextos socioeconômicos e culturais, 

interesses nacionais de várias naturezas e modos de pensamento nacionalista, que 

envolviam instituições, negociantes de arte, editores, artistas, colecionadores e 

críticos.187 

 

 

Assim, observa Verhooght, essas empresas acabavam por se concentrar na produção e 

reprodução de obras de artistas nacionais, inclusive solicitando proteção estatal, pela 

exclusividade e pelos direitos de nacionalidade sobre obras188. Por outro lado, como nota o 

autor, comercializavam obras e estampas de outras escolas nacionais, produzidas por 

estabelecimentos de outros países, o que dava origem a uma rede de cooperação internacional 

entre as empresas. Ele cita como um dos exemplos, o caso da relação entre a Pilgeram & 

Lefèvre, de Londres, e a Buffas & Sons, de Amsterdam. A primeira foi uma das maiores 

 
186 No que diz respeito à comercialização de reproduções, cabe ressaltar, conforme aponta o pesquisador francês 

Stéphane Paccoud, que tais empresas tratavam tanto da venda de estampas gráficas como também de réplicas, ou 

seja, cópias das obras que eram realizadas com a mesma técnica que a original, geralmente realizadas pelo próprio 

artista ou sob sua supervisão. No caso das réplicas, evidentemente, que quanto maior o número dessas cópias, 

reduzia-se o valor da obra original. 

Isso não ocorria no caso das cópias por gravura, pois sendo uma tradução da obra para as técnicas gráficas, 

apresentava como resultado um produto diverso que possuía uma autonomia frente ao original, mas que, ao mesmo 

tempo, funcionava como propaganda e agregava valor à obra original. 

Os comerciantes de estampas desenvolveram nesse momento, uma série de estratégias mercadológicas para 

valorizarem suas mercadorias. Diversos fatores influíam no preço de uma estampa, como o nome dos profissionais 

envolvidos no processo de produção, as técnicas empregadas, a qualidade do papel utilizado na impressão, a 

tiragem entre outros. Um recurso muito utilizado nesse sentido, como aponta Robert Verhoogt, era a destruição 

pública da matriz, o que limitava o número de impressões, tornando essas estampas mais raras e valiosas. 

Todas essas práticas faziam parte de estratégias de mercado que eram desenvolvidas acompanhando o crescimento 

do mercado de imagens impressas.   

C.f. PACCOUD, Stéphane. “L’Empereur m’a beacoup parlé de Delaroche, il a toute ses gravures” Succès et 

diffusion du “genre historique” en Europe. In: BANN, Stephen; PACCOUD, Stéphane (Dir.). L'invention du 

passé: Histoires de coeur et d’épée em Europe, 1802-1850. Paris: Hazan/Museé de Beaux-Arts de Lyon, 2014. 
187 Tradução minha. Trecho original: 

“Throughout the nineteenth century, local print dealers became more and more connected to the international art 

market at the same time this international art market remained richly coloured by divergent national socio-

economic and cultural contexts, national interests of various natures and nationalist modes of thinking, which 

could involve institutions, art dealers, publishers, artists, collectors and critics” 

VERHOOGT, Robert. Art Reproduction and the Nation: National Perspectives in an International Art Market In. 

Art Crossing Borders: The Internationalization of the Art Market in the Age of Nation States, 1750-1914, p. 300-

327. 
188 Ibid, p. 329. 
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divulgadoras de obras e reproduções vitorianas que podiam ser encontradas em toda Europa, 

como na loja de Franz Buffas em Amsterdam189.  

Ao lado dessas grandes galerias atuavam outros tipos de estabelecimentos, como as 

pequenas vendas de rua que, geralmente, comercializavam estampas mais modestas190. Do 

mesmo modo, as estampas eram encontradas em tipografias, livrarias, exposições e leilões o 

que demonstra o dinamismo e abrangência que alcançavam essas imagens.  

 

 

Figura 42. CHARLET, Nicolas-Toussaint (artist) French, 1792 – 1845. Le Marchand de dessins lithographiques, 1819, 

litografia. 21.6 x 31.1 cm. Col National Galary. 

 

Nesse contexto, os periódicos tornavam-se instrumentos fundamentais para a expansão 

dos negócios. Era por meio deles que se anunciavam estabelecimentos e eventos ligados à venda 

de objetos de arte e estampas. Também eram responsáveis por divulgar artistas, lançar técnicas 

e alimentar o consumo. 

 
189 VERHOOGT, Robert. Art Reproduction and the Nation: National Perspectives in an International Art Market 

In. Art Crossing Borders: The Internationalization of the Art Market in the Age of Nation States, 1750-1914. 

Pág.318. 
190 MAINARDI, Patricia. Another World: Nineteenth-Century Illustrated Print Culture. Yale University Press, 

2017, Pág.44. 
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1.7.2 Das paredes aos portifólios: o consumo de estampas.  

 

Observa-se, sobretudo na segunda metade do século XIX, o crescimento das elites 

urbanas e a ampliação de atividades culturais de toda espécie, incluindo a veiculação de 

imagens191. A expansão da sociedade de consumo ampliou também o comércio de estampas de 

arte na Europa. O público europeu adquiria a prática de comprar e colecionar estampas, 

lançando modas e estimulando o comércio de imagens. Jornais e revistas anunciavam a venda 

de gravuras reproduzindo as últimas pinturas dos artistas vencedores do Salon192.  

Peter Gay (1923-2015), ao analisar o crescimento do mercado de arte durante o século 

XIX, percebe que as estampas de tradução se tornaram um meio de acesso aos objetos de desejo 

de uma classe social em ascensão. Eram itens que variavam em seus valores, qualidades, 

tamanhos e materiais, que costumavam ser mais acessíveis frente às obras originais: 

 

Obviamente, a chave para o prazer generalizado eram os preços que refletiam a 

qualidade diferenciada do produto. Quem considerasse a pintura cobiçada fora do seu 

alcance, poderia comprar uma gravura ou (a partir da segunda metade do século) uma 

fotografia ou, talvez, recortar uma ilustração do semanário da família. No século 

vitoriano, a arte, a literatura e a música estavam avançando lentamente em direção a 

uma cultura de consumo que fornecia a todos com dinheiro de sobra, não importa o 

quão pouco, uma cultura de clubes do livro, suprimentos maciços de reproduções, 

taxas de admissão reduzidas para estudantes ou famílias pobres193. 

 

Por outro lado, como demonstra Verhooght, as estampas de tradução eram desejadas 

por muitos, independentemente de seu valor reduzido em relação aos originais. Ou seja, não 

eram substitutas dos originais, mas sim complementares: 

 

Colecionar gravuras não era uma prática limitada a pessoas com orçamento restrito, 

colecionadores ricos e de elite também compravam reproduções para suas coleções 

exclusivas. O Rei Guilherme III não hesitou em comprar cópias da Buffa [loja], 

embora pudesse pagar pelas pinturas originais. Aparentemente, as reproduções não 

eram consideradas meramente substitutas baratas para pinturas. Havia um grande 

 
191 GAY, Peter. Pleasure Wars: The Bourgeois Experience; Victoria to Freud; Volume 5. New York:  W. W. 

Norton.  1998. 
192 SMITH, Gregory White; NAIFEH, Steven. BOTTMANN, Denise [trad.]. Van Gogh: A vida. Editora 

Companhia das Letras, 2012. 
193 Chamo atenção para a presença dos periódicos que o autor observa como um meio mais acessível de adquirir 

imagens.  

Tradução minha. Trecho original. 

Obviously, the key to widespread pleasure was differential prices that reflected differential quality. Those who 

found the painting they coveted out of reach could buy an engraving or (in the second half of the century) a 

photograph of it, or perhaps clip an illustration from their family weekly. In the Victorian century, art, literature, 

and music were inching their way toward a consumer culture that provided for everyone with money to spare, no 

matter how little, a culture of book clubs, massive supplies of reproductions, reduced admission fees catering to 

students or impecunious families.  

GAY, Peter. Op cit., Pág. 70. 
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público para reproduções, provavelmente mais amplo do que para pinturas. Isso se 

estendeu da elite cultural e das classes médias sociais às camadas mais baixas da 

sociedade, para quem a compra de uma pintura estava normalmente acima de suas 

possibilidades194.  

 

 O autor acredita que o público consumidor de estampas de reprodução era ainda mais 

amplo do que aquele das obras originais. Não apenas o valor era um fator que estimulava o 

consumo, mas também a variedade de tamanhos, técnicas e suportes, o que permitia que as 

estampas fossem penduradas nas paredes ou então armazenadas em portifólios específicos de 

colecionadores.     

 

 

Figura 43. DEGAS, Edgar. The Collector of Prints, 1866, óleo sobre tela, 53 x 40 cm, col. Metropolitan Museum of Art, 

New York City. 

 
194 Tradução minha. Trecho original: 

 “Collecting prints was not a practice limited to people with a restricted budget, for wealthy, elite collectors also 

purchased reproductions for their exclusive collections. King William III did not hesitate to buy prints from Buffa, 

even though he could afford original paintings. So apparently reproductions were not regarded merely as cheap 

substitutes for paintings. There was a wide public for reproductions, probably wider than that for paintings. This 

extended from the cultural elite and the social middle classes to the lower sections of society, for whom purchasing 

a painting was normally above their means. As the Pre-Raphaelite artist F.G. Stephens remarked: ‘Where the 

picture cannot go, the engravings penetrate.” 

VERHOOGT, Robert. Art Reproduction and the Nation: National Perspectives in an International Art Market In. 

Art Crossing Borders: The Internationalisation of the Art Market in the Age of Nation States, 1750-1914. Pág.321-

22. 
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Figura 44. DAUMIER, Honoré. L’amateur d’estampe, c.1860, óleo sobre tela, 57 x49,5 cm , col. Petit Palais, Musée des 

Beaux-arts de la Ville de Paris. 

 

 A oferta de imagens criou um ambiente estimulante para os colecionadores, os 

L’amateurs d’estampes que foram retratados por vários artistas, como Honoré Daumier (1808-

1879) e Edgar Degas (1834-1917). Nesse período, circulam guias e manuais voltados a esse 

público, instruindo quais estampas incluir em suas coleções. Também os periódicos foram 

espaços em que os amadores eram informados e obtinham sugestões de como iniciar uma 

coleção, sobre as novidades em relação aos temas, técnicas e locais para aquisição de estampas, 

assim como leilões e exposições195. No caso do uso das estampas como decoração dos lares, 

também os periódicos foram utilizados para informar sobre tendências de mobiliário, obras e 

gravuras para expor nas paredes196. 

 

 
195 Também o connaisseur, o especialista em gravura, encontra um terreno fértil para ampliação de sua coleção. 

Idem, Art in Reproduction. Pág.252-253.  
196 GAY, Peter. Pleasure Wars: The Bourgeois Experience; Victoria to Freud; Volume 5. New York: W. W. 

Norton.  1998. Pág. 236.  
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Figura 45. DAUMIER, Honoré. Deux Amateurs d’estampes, 1860, aquarela, 18 x 24 cm, Winterthur, Oskar Reinhart 

Collection.  

Figura 46. SCHMIED, François Louis a partir de DAUMIER, Honoré. Les Amateurs d'estampes, 1868/1920 [impresso] 

xilogravura, 21.8 × 26.1 cm, Col. National Gallery of Art.  

 

   

Figura 47. JONGHE, Gustave Léonard, Lateness. Óleo sobre tela. 

Figura 48. ALMA-TADEMA, Lawrence. My Studio, 1867, óleo sobre tela, 42.1 x 54 cm, col. Groninger Museum, 

Groningen, Netherlands. 
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1.8 O século XIX e a indústria gráfica 

 

Como mencionado, durante o século XIX ocorreram transformações técnicas e o 

desenvolvimento de novas tecnologias que impactaram a cadeia de produção da informação. A 

necessidade de tornar a produção de textos e imagens mais ágil e volumosa impulsionou o 

crescimento da indústria gráfica.  

A natureza dessas transformações pode ser sistematizada em duas frentes que se 

interrelacionam: a primeira, em relação à rede de difusão dos materiais impressos e a segunda, 

relacionada ao seu sistema de produção.  

 Na primeira, a aplicação do ferro em escala industrial e a invenção da máquina a vapor 

possibilitaram o aprimoramento do sistema de transportes, sobretudo, das ferrovias e das 

embarcações. Esse desenvolvimento possibilitou a integração entre diferentes regiões, assim 

como entre países e continentes, ampliando o alcance das trocas comerciais. O telégrafo 

também provocou um impacto profundo na modernização do setor de comunicações, 

facilitando, de modo inédito, a difusão da informação independente dos meios de transporte. 

Toda essa infraestrutura favoreceu a circulação de mercadorias, entre elas os materiais 

impressos. 

No âmbito da produção ocorreram aperfeiçoamentos em diversos aspectos que 

envolvem a cadeia de produção de textos e imagens. De acordo com o pesquisador brasileiro 

Rafael Cardoso (1964-), em seu estudo sobre o design gráfico, até o século XIX a produção de 

peças gráficas era onerosa, fazendo com que poucos tivessem acesso às publicações, 

principalmente de materiais ilustrados197.  

Mesmo que fossem mais acessíveis que as pinturas, as gravuras ainda possuíam um 

valor elevado, atingindo um público restrito. Do mesmo modo era pequena a oferta de livros, 

jornais, cartazes, revistas entre outros impressos ilustrados, fazendo com que as imagens fossem 

“verdadeiras preciosidades”198. Cardoso aponta dois fatores para justificar esse aspecto: “a 

escassez e o alto custo do suporte (pergaminho e papel feito de linho ou trapos) e a quantidade 

de mão-de-obra especializada necessária”.  

 

O primeiro obstáculo foi vencido pelo uso da polpa de madeira para fabricar papel, 

procedimento que teve início no século XVIII, mas só se generalizou após a década 

de 1840. Com a introdução de máquinas em seu processo de fabricação, o papel 

acabou por se tornar uma mercadoria abundante e relativamente barata. O segundo 

 
197 CARDOSO, Rafael. O design gráfico e sua história. Revista artes visuais, cultura e criação. Rio de Janeiro: 

Senac, 2008, p.1-7 
198 Ibid. 
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obstáculo demorou mais para ser vencido. Uma série de avanços técnicos ao longo do 

século XIX reduziu aos poucos os custos de impressão, dentre os quais cabe citar a 

mecanização das prensas, da fundição de tipos e da composição de texto199.  

 

Ainda de acordo com Cardoso, a redução dos custos para a produção do papel e a 

mecanização das prensas foram decisivos para que, entre 1830 e 1890, surgisse o que definimos 

como indústria gráfica200. 

 A mecanização das prensas foi acompanhada por outros aprimoramentos, como a 

substituição da estrutura do maquinário de madeira por ferro (tornando-a mais resistente), a 

invenção da prensa cilíndrica e rotativa e da linotipia. Do mesmo modo, o uso do papel em 

bobinas permitiu a impressão simultânea dos dois lados (frente e verso) e o desenvolvimento 

de mecanismos de dobragem automática, instrumentos que possibilitaram reduzir os custos e 

dinamizar a produção de impressos201. 

 As técnicas de produção de imagens também foram impactadas pelas transformações 

técnicas e pelas novas tecnologias. O uso do aço como matriz, no caso da gravura em metal, 

trouxe o aumento da tiragem por apresentar maior resistência à impressão do que o cobre, 

facilitando sua aplicação na imprensa. Do mesmo modo, o desenvolvimento da litografia no 

final do século XVIII202 e da cromolitografia,203 no século XIX, foram amplamente utilizadas 

para a produção de cartazes, embalagens, reproduções de obras de arte e publicações ilustradas.  

 O século XIX foi também palco do desenvolvimento de técnicas como a zincografia204, 

em 1834, e a fotografia, em 1839, ano da publicação do anúncio sobre a invenção do 

daguerreótipo, primeiro processo fotográfico patenteado205. Até conseguir autonomia para ser 

 
199 Ibid. 
200 Ibid. 
201 O emprego do papel em bobinas foi uma das grandes transformações na indústria gráfica oitocentista, 

possibilitando o aumento da tiragem e da velocidade de impressão, impactando a eficiência da produção. 
202 A litografia é descoberta no final do século XVIII, por volta de 1796, por Aloys Senefelder (1771-1834), 

dramaturgo da Bavária que buscava um meio econômico de imprimir suas peças de teatro. 
203 Cromolitografia é um método da litografia impresso em cores. Como será visto, a cromolitografia foi muito 

utilizada para produção de suplementos de periódicos e para a reprodução de obras de arte. Como define Peter C. 

Marzio, a cromolitografia também é definida como oleografia.   

Em 1837 a técnica é patenteada pelo litógrafo alemão-francês Godefroy Engelmann de Mulhouse (1788–1839). 

MARZIO, Peter C. The Democratic Art: Pictures for a 19th-century America: Chromolithography, 1840-1900. 

D. R. Godine, 1979. p.10-11. 

Segundo a pesquisadora Patrícia Mainardi os processos para introduzir cor em gravuras já se desenvolviam desde 

o século XVIII, contudo, até 1860 a introdução das cores ainda era realizada predominantemente de forma manual. 

MAINARDI, Patricia. Another World: Nineteenth-Century Illustrated Print Culture. Yale University Press, 2017. 

Pág.18. 
204 A zincografia é um processo de impressão planográfica que utiliza chapas de zinco. Alois Senefelder mencionou 

pela primeira vez o uso litográfico do zinco como substituto do calcário da Baviera. 
205 A data 1839 é apontada como marco para a história da fotografia quando Daguarre e Niépce conseguem a 

patente do daguerreotipo. Embora muitas descobertas estivessem sendo desenvolvidas por diferentes autores nesse 

momento, algumas delas não foram divulgadas ou patenteadas. As fontes costumam destacar alguns marcos como, 
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reproduzida em larga escala, a fotografia associou-se às técnicas gráficas, em processos 

fotomecânicos, como a fotogravura e a fotolitografia. Nesses procedimentos a imagem é gerada 

pelos métodos fotográficos, mas é fixada na matriz e impressa por processos gráficos. 

 Com relação à gravura em madeira, a descoberta da xilogravura de topo, provocou um 

grande impacto na indústria gráfica, principalmente no que se refere às publicações ilustradas. 

A técnica se diferencia da xilogravura de fio (que é muito anterior) pelo modo como ocorre o 

corte da madeira para a produção da matriz. Na xilogravura de topo o corte ocorre no sentido 

horizontal ao tronco. Assim, a matriz possui um aspecto mais liso, sem apresentar os veios da 

madeira, permitindo que se trabalhe com instrumentos como o buril e possibilitando traços 

extremamente delicados e precisos206.  

As implicações da descoberta foram expressivas para a produção de publicações 

ilustradas, uma vez que a xilogravura e a tipografia possuem processos de impressão 

equivalentes, permitindo a impressão da matriz junto com os tipos móveis, facilitando a 

integração entre elementos textuais e visuais. A possibilidade de reunir imagens e texto numa 

mesma página favoreceu as pesquisas no campo do design gráfico, além de reduzir o custo das 

publicações devido à otimização no uso do papel, fatores determinantes para produção de livros 

e periódicos em escala industrial. Por apresentar essas particularidades, a xilogravura de topo 

foi a técnica mais empregada pela indústria gráfica para as publicações ilustradas, na Europa, 

durante o século XIX. 

Outra característica explorada pela xilogravura de topo foi sua associação com a 

fotografia, em um processo conhecido por fotoxilografia que, como nos indica Orlando da 

Costa Ferreira, na década de 1870 representou uma “verdadeira revolução” na imprensa 

francesa207. A técnica consiste em, a partir de procedimentos fotográficos - como aplicação de 

 
além do daguerreotipo, o calotipo processo desenvolvido por pelo inglês Fox Talbot autor de The pencil of Nature 

(1844) um dos primeiros livros ilustrado com fotografias. 
206 A respeito das especificidades da xilogravura de topo, Ferreira Marçal de Andrade expõe: 

“A descoberta da xilografia de topo se deve ao inglês Thomas Bewick (1753-1828) e possibilita a produção de 

matrizes em madeira com linhas tão finas quanto aquelas que eram tradicionalmente obtidas nas chapas de cobre. 

Adicionalmente, Bewik introduz uma novidade nunca vista, na gravura em metal ou madeira: a tradicional 

estrutura linear passa a ser composta, às vezes, por linhas pretas sobre fundo branco; outras vezes por linhas 

brancas sobre fundo preto. Suas contribuições ao avanço da xilografia ocorreram num momento histórico em que 

a tipografia estava em plena expansão, tendo contribuído enormemente para a ilustração de livros e revistas – já 

que este era o processo compatível, por excelência, com a impressão tipográfica. Entre outros usos, a imprensa 

periódica europeia ilustrada – inclusive com fotografias desde os anos 1840 – passou a se valer exclusivamente da 

xilografia de topo para copiar os originais, fotográficos ou não, com grande fidelidade”.  

ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. História da Fotorreportagem no Brasil/ A Fotografia na Imprensa do 

Rio de Janeiro de 1839 a 1900. - 3 Ed.; Edições Biblioteca Nacional; Rio de Janeiro 2004.p.77. 
207 Sobre as origens da fotoxilografia Orlando da Costa Ferreira comenta: “Atribui D. Bland a invenção da 

fotoxilografia a um gravador chamado Langton, que em 1851 “descobriu como fotografar desenhos na madeira, 
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emulsão fotossensível sobre a madeira, projetar o negativo e revelar a imagem sobre a matriz. 

Assim, o gravador poderia realizar a gravação tendo a imagem fotográfica para guiá-lo208.  A 

técnica foi muito utilizada para reprodução de obras de artes, sobretudo na imprensa.  

Segundo Costa Ferreira, a fotoxilografia “seria, de fato, o primeiro elo do processo de 

multiplicação da xilogravura para distribuição internacional por meio da estereotipia ou, mais 

frequentemente, da galvanotipia.”209  Na estereotipia é feito o molde da matriz xilográfica – 

geralmente de gesso ou chumbo - e então, despejado metal em fusão, obtendo-se assim uma 

réplica da matriz que poderia ser reproduzida inúmeras vezes. Desse modo, possibilitava-se a 

tiragem simultânea das imagens em mais de uma prensa. Já na galvanotipia a réplica é realizada 

por um processo eletroquímico em que a chapa original é coberta por uma fina camada metálica 

que então é destacada e reforçada para suportar grandes tiragens210. Esses dois processos 

formam um dos principais pilares de sustentação da imprensa periódica oitocentista e que 

possibilitou a ampla circulação de publicações ilustradas. A partir desse momento, uma mesma 

imagem não apenas podia ser impressa, simultaneamente em mais de uma prensa, como 

também as matrizes poderiam ser comercializadas e impressas nos mais variados 

estabelecimentos tipográficos espalhados pelo mundo.   

A consolidação da indústria gráfica acompanha as transformações nos equipamentos e 

fábricas de outros setores industriais e ocorre de modo diverso em diferentes regiões e países. 

Durante o século XIX, a Inglaterra, França e a Alemanha, se destacaram em muitos ramos da 

indústria, sendo o setor gráfico um deles. O predomínio desses países no campo da gráfica 

expressava-se também em seus desempenhos nas grandes Exposições Universais211 onde 

 
descoberta que marcou época, se bem que somente entrasse na prática geral uns vinte anos depois. Twyman afirma 

que a descoberta pertenceu a Thomas Balton, em 1860”. 

FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra. Introdução à bibliologia brasileira. A imagem gravada. São 

Paulo: Edusp, 1994, p.60. 
208 ANDRADE, Op. Cit., p.78.   
209FERREIRA, Op cit., p.61-62. 
210De acordo com Orlando da Costa Ferreira: 

“A estereotipia e a galvanotipia são processos destinados a duplicar chapas impressoras para garantir a imobilidade 

de seus elementos ou para permitir a tiragem simultânea do texto e/ou imagens em mais de uma prensa. A 

estereotipia, que se tornou prática no fim do século XVIII, é um processo puramente mecânico: tira-se um molde 

da composição ou do condutor de imagem em relevo, e sobre este se vaza o metal em fusão, assim reproduzindo-

se o “original” no número desejado de vezes. A galvanotipia (ou eletrotipia), inventada em 1839, é um processo 

eletroquímico: em banho galvânico, o “original” recebe uma fina “casca” de cobre, que depois é destacada, 

reforçada e montada. Essas duas espécies de fôrmas podem ser niqueladas ou cromadas, para maior duração, no 

caso das grandes tiragens.”  Ibid, p.61-62. 
211 O fenômeno das Exposições Universais, as chamadas, “vitrines do progresso”, no decorrer do século XIX 

iniciadas em 1851 em Londres representavam o parâmetro de modernidade e expunham os “progressos” dos países 

que participavam. Essas feiras surgem na esteira do capitalismo industrial, e representavam “a melhor expressão 

da força e da utopia modernistas” (SCHWARCZ, 2010, p.388).  A primeira, em Londres, estabeleceu categorias 

que foram repetidas nas demais. Os produtos expostos eram divididos em: manufaturas, maquinarias, matéria-
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expunham novos equipamentos, técnicas e peças gráficas, destacando-se nesse segmento. Do 

mesmo modo foram grandes exportadores de tecnologias e materiais gráficos, como tipos, 

clichês e matrizes estereotipadas, assim como imagens e publicações. A facilidade para a 

circulação da informação e de mercadorias fez com que modelos e padrões gráficos e 

tipográficos de publicações fossem exportados e consolidados, demonstrando que a indústria 

gráfica foi, nesse momento, um forte instrumento de poder e hegemonia. 

Um dos grandes fenômenos impulsionados pela indústria gráfica foi a imprensa 

periódica. Essa mídia experienciou grande crescimento no século XIX, tornando-se o principal 

veículo de informação da época, um espaço para a afirmação de ideias e conceitos, divulgação 

de textos e imagens, também um instrumento de poder e domínio.  

 

1.9 A imprensa ilustrada e a cultura visual oitocentista 

 

 

Figura 49. NETTI, Francesco. Le lettura, c.1875 óleo sobre tela, 54 x 44 cm, Col. Pinacoteca di Bari. 

 

Terminada a partida das cartas, o boticário e o médico jogavam ao dominó e 

Emma, mudando de lugar, debruçava-se sobre a mesa a folhear L’Illustration. 

Trouxera consigo a sua revista de modas. Léon chegava-se para o pé dela, iam 
vendo as gravuras os dois e esperavam um pelo outro quando chegavam ao 

fundo da página. 

FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary, 1856. 

 
prima e belas-artes. Assim, os países expunham seus produtos e tecnologias ao mesmo tempo em que se submetiam 

a uma constante avaliação acerca de seus “progressos”. 
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Os termos estereótipo e clichê possuem suas origens derivadas de processos técnicos da 

indústria gráfica. Ambos estão relacionados à multiplicação de textos e imagens e foram muito 

explorados pela imprensa periódica durante o século XIX. Por meio deles estruturavam-se os 

parâmetros para o que seria impresso em larga escala e destinado ao consumo de massa. Como 

apresentado, a estereotipia é um processo desenvolvido para multiplicar matrizes por meio de 

um molde que permite sua reprodução.  O clichê é o produto obtido por meio desse processo, 

como também da galvanotipia ou da fotogravura.  

O estereótipo e o clichê tornaram possíveis a ampla circulação e o intercâmbio de 

imagens, possibilitando o comércio de matrizes. Assim, uma imagem poderia compor diversas 

publicações produzidas em diferentes locais. Países com a indústria gráfica mais sólida - ou 

seja, que apresentavam oferta de mão de obra qualificada, equipamentos, maquinário e estrutura 

fabril - conseguiam não apenas exportar suas publicações ilustradas, mas também os 

instrumentos que tornavam possível a reprodução das imagens isoladamente, abrindo espaço 

para que elas integrassem novos contextos, em outras publicações. Esse intercâmbio ampliava 

o alcance de determinadas imagens. 

Periódicos ilustrados como o Illustrated London News e o L’Illustration, além de 

circularem em várias regiões que não apenas em seus países de origem, após a publicação de 

suas imagens em primeira mão, vendiam seus clichês para outros editores e estabelecimentos 

tipográficos. Assim, ao mesmo tempo em que multiplicavam suas receitas, difundiam certos 

padrões e modelos iconográficos.  

Esses dois periódicos eram semanários que publicavam, junto com as notícias, assuntos 

variados, como ciências, literatura, arquitetura e belas artes. Mesmo que se dedicassem a temas 

internacionais, trazendo questões e acontecimentos referentes a outros países, a maioria dos 

tópicos voltava-se aos temas locais, sobretudo, em um período em que se fortaleciam os 

discursos em torno da afirmação das identidades nacionais. Assim, também os estereótipos e 

clichês exportados transportavam determinados discursos e fortaleciam imagens, sendo 

utilizados como instrumentos de poder e afirmação hegemônica.         

É sintomático que os termos estereótipo e clichê, que, como mencionado, possuem suas 

raízes na indústria gráfica, passaram a ser entendidos, em um sentido mais lato, com a ideia de 

senso comum e banalidade.  Foram instrumentos desenvolvidos para ampliar a quantidade e 

agilizar a produção de publicações ilustradas, tornando possível a difusão de imagens, 

propiciando que elas fossem amplamente conhecidas pelo público, tornando-as corriqueiras, 
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comuns, banais, consolidando ideias e padrões. Assim, atuaram de modo a naturalizar e enraizar 

determinados elementos visuais, tornando-os “normais” e corriqueiros, o que demonstra o 

potencial desses instrumentos gráficos e das imagens deles derivadas para a construção de 

visualidades e seus impactos para a cultura visual oitocentista. 

 

1.9.1 O século XIX e o jornal 

 

 

Figura 50. RENOIR, Pierre-Auguste. Young Woman Reading an Illustrated Journal, ca.1880, óleo sobre tela, 46.4 x 57.1 

cm. Col. Rhode Island School of Design Museum.  

 

A imprensa desempenhou um papel significativo para a sociedade oitocentista, de modo 

que seria arriscado analisar a formação sociocultural desse período sem levar em conta os 

jornais e as revistas. O crescimento da produção e do consumo desses itens, a partir dos 

aprimoramentos da gráfica, fez com que eles se tornassem veículos midiáticos fundamentais 

para se entender o século XIX. 

Em Comunidade Imaginadas, o estudioso Benedict Anderson (1936-2015) chama 

atenção para a imprensa periódica como um elemento crucial para engendrar os nacionalismos 

que caracterizaram o século XIX. Ele defende que a “condição nacional” é um fenômeno que 

surge com a modernidade desse período. O desenvolvimento da cultura impressa de massas, 
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que ele denomina “capitalismo de imprensa” é descrito como um dos principais fatores para a 

construção das nações enquanto “comunidades imaginadas”. 

  

Ela é imaginada porque mesmo os membros das mais minúsculas das nações jamais 

se conhecerão, encontrarão, ou sequer ouviram falar da maioria de seus companheiros, 

embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles212. 

 

Anderson defende que a imprensa foi um instrumento determinante para forjar essa 

imagem “viva da comunhão” uma vez que jornais e revistas auxiliaram na consolidação de uma 

gramática vernácula comum para a formação de públicos leitores monoglotas que se auto 

identificassem nos periódicos e que compartilhassem de narrativas comuns. Ele não trata da 

questão das imagens na imprensa, mas demonstra a relevância dessa mídia como elemento 

significativo para se pensar o século XIX.  

Já o historiador francês Jean Pierre Bacot (1953-) tem como foco de seus estudos a 

imprensa ilustrada oitocentista na Europa e sua relação com o nacionalismo. Ele identifica na 

Inglaterra as origens da imprensa ilustrada europeia que teria se desenvolvido a partir do modelo 

da enciclopédia do século XVIII. Segundo o autor, a imprensa ilustrada nasce mais do universo 

do livro do que da própria imprensa escrita. Surge como iniciativa do empresariado inglês 

ligado às correntes liberais em dar continuidade aos propósitos dos enciclopedistas e, por meio 

da imprensa, ensejar um programa educativo, de “disseminação de conhecimentos úteis”.   

Bacot defende que os primeiros periódicos ilustrados foram, em um momento de 

expansão da rede de transportes e desenvolvimentos técnicos, instrumentos utilizados para 

difundir os ideais iluministas e os valores do liberalismo dando condições para um projeto de 

instrução popular. Assim, foram naquele momento, instrumentos utilizados durante o processo 

de modernização. O autor chama atenção para atuação da Inglaterra nesse processo:  

 

Por mais francesa que fosse a Enciclopédia, por mais francês que fosse Girardin, que 

lançou suas primeiras revistas antes dos ingleses, a extensão desta Enciclopédia voltou 

até nós por meio da imprensa, através da Inglaterra213. 

 

 
212 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
213 Tradução minha. Do original: 

 “Quelque française que fût l’Encyclopédie, quelque français que fût Girardin qui lança ses premiers magazines 

avant les Anglais, l’extension de cette Encyclopédie nous revint par voie de presse, par l’Angleterre”.  

BACOT, Jean-Pierre, Trois generations de presse illustree au xixe siecle. Une recherche en patternit, Réseaux, 

2002/1 (no 111), p. 216-234. Disponível online em: [https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2002-1-page-

216.htm] Acesso em maio de 2020.  
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Nesse sentido, Bacot sustenta que a imprensa inglesa teria dado origem a três gerações 

de periódicos que foram utilizados como modelo para diversas publicações europeias:  

 

1) A primeira teria sido inaugurada pelo Penny Magazine (Londres, 1832) editado pela 

Society for the Diffusion of Useful Knowledge logo seguido pelo francês Magasin 

Pitoresque (Paris, 1833). Ficou marcada pelo caráter enciclopédico em que buscava a 

difusão dos “conhecimentos úteis”. Apresentava um propósito mais educativo do que 

informativo. Também apresenta propostas de conteúdo generalista, caracterizada pela 

afirmação da cultura e de um imaginário europeu; 

2)  Outra geração foi marcada pelo lançamento do Illustrated London News (Londres, 

1842) e do L’Illustration (Paris, 1843). Sem abandonar os temas culturais e instrutivos, 

essa geração caracterizou-se pela introdução das notícias e ilustrações de eventos 

cotidianos. Também se nota uma presença maior dos “temas ligados às especificidades 

nacionais impulsionados pela formação dos Impérios e abordagens de estratégias 

geopolíticas”. Por apresentarem um custo alto eram acessíveis a um público restrito; 

3) A publicação do Penny Illustrated Paper (Londres, 1861) assim como das edições 

congêneres, publicadas em diferentes países da Europa Ocidental, como o Journal 

Illustré (Paris, 1863) e La Presse Illustrée (Paris, 1866), constituíram a terceira geração 

da imprensa, marcada pelo aumento considerável do público leitor devido aos valores 

módicos dos periódicos. Com um público amplo, eles continuam o movimento de 

ampliação do domínio das “temáticas nacionais”. 

 

Ainda segundo o estudioso, uma quarta geração teria surgido na França a partir da 

publicação de suplementos semanais para jornais nacionais, como Petit Parisien (1888) e do 

Petit Journal (1890). Essa fase caracterizou-se também pelo valor acessível dos periódicos e 

por intensificar a abordagem e os discursos de fortalecimento das identidades nacionais. Assim, 

ao tomar partido do crescimento do número de leitores, o periódico torna-se uma ferramenta 

potente para a construção de imaginários coletivos relacionados à temática nacional214. 

Apesar de elaborar uma sistematização da imprensa europeia a partir dessas quatro gerações 

enfatizando a Inglaterra e a França, Bacot não perde de vista as especificidades locais e a grande 

variedade de publicações produzidas no período. Do mesmo modo, também chama atenção para 

 
214 BACOT, Jean-Pierre Bacot, La presse illustrée au XIXe siècle. Une histoire oubliée, 2005, Presses 

universitaires de Limoges. 
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o fato de que uma geração não implicava no fim daquelas que as antecederam, de modo que 

muitos periódicos sobreviveram a mais de uma geração215.  

 O tema da arte, bem como as reproduções das obras, estiveram presentes em todas as 

gerações da imprensa descritas por Bacot. Embora apresentassem propostas muito diversas, 

essas publicações informaram seus leitores sobre a arte, por meio de seus artigos, anúncios e 

reproduções. Os periódicos ilustrados foram importantes veículos para a produção e 

distribuição de reproduções de arte no século XIX, atuando ao lado, e em muitos casos, 

intermediando exposições, leilões, galerias e outros tipos de publicações ligadas à arte. 

 

 

 

Figura 51. DAUMIER, Honoré, Inconvénient d'acheter un journal, 1848, litografia, 25.88 x 20.64 cm (folha) Col. 

Rosenwald Collection. 

  

 
215 O autor partiu de uma pesquisa de inventário, contando com um vasto acervo de periódicos que o auxiliou na 

elaboração de seu panorama, permitindo observar algumas características comuns a grupos de publicações. 
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1.9.2 A imprensa ilustrada e a reprodução da arte 

 

 

Figura 52. REGGIANINI, Vittorio (1858 – 1938), Reading an Art jornal, óleo sobre tela, 46 x 36 cm. 

 

À direita, junto de um fichário, um homem de chapéu na cabeça lia o jornal, 
sentado numa poltrona; as paredes estavam cobertas de estampas e quadros, 

gravuras preciosas ou esboços de mestres contemporâneos, com dedicatórias 

[...] 

 
FLAUBERT, Gustave. A Educação Sentimental. 1869. 

 

 

Como já comentado, embora o periódico ilustrado não tenha surgido no século XIX, foi 

durante esse período que transformações técnicas e industriais tornaram esse um momento 

singular para se pensar a imprensa ilustrada: um fenômeno que teve impacto para a cultura 

visual oitocentista.  

As estampas de reprodução podiam ser encontradas em diferentes publicações ilustradas 

como livros, catálogos, álbuns, entre outros. Contudo, os periódicos são objetos peculiares, pois 

integram de um modo particular outros dispositivos relacionados ao sistema artístico como a 

exposição, a crítica e o comércio.  
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Assim, jornais e revistas publicavam regularmente imagens dos destaques dos Salons e 

vistas das exposições. Muitas vezes, as imagens acompanhavam os textos críticos dos eventos 

ou sobre os artistas que estavam participando deles. Ainda publicavam suplementos com 

reproduções de outras obras e imagens dos ateliês dos artistas. Para completar, seus anúncios 

indicavam onde encontrar determinadas obras e reproduções.  

 

    

Figura 53. Capa com ilustração “Cercle de L’union Artistique – Le Vernisage”. Publicada no Le Monde Illustré, nº 1819, 

1892, Paris. Col. Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme. 

Figura 54. Ilustração de vista de exposições, publicada no Le Monde Illustré, 1886, Col. Bibliothèque nationale de France, 

département Philosophie, histoire, sciences de l'homme. 

 

Os periódicos desempenharam um papel significativo para a formação artística de um 

público amplo e heterogêneo.   

 

Por muitas décadas, essas publicações informaram seus leitores sobre arte em palavras 

e imagens, usando inúmeras reproduções.  

Assim, o periódico ilustrado deu uma importante contribuição para a produção e 

distribuição de reproduções de arte no século XIX, uma contribuição que foi 

complementada pelas muitas ilustrações em almanaques, catálogos de exposição, de 

leilões, de museus e outros álbuns de luxo216. 

 
216 Tradução minha. Trecho original: 

“For many decades these publications informed their readers about art in words and images, using countless 

reproductions. Thus the illustrated periodical made an important contribution to the production and distribution of 

art reproductions in the nineteenth century, a contribution supplemented by the many illustrations in almanacs, 

exhibition catalogues, auction catalogues, museum catalogues and other deluxe albums.” 
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  As reproduções de obras de arte acompanharam diferentes tipos de periódicos: aqueles 

ligados à divulgação de “conhecimentos úteis”, os noticiosos, os satíricos e os especializados 

nos temas artísticos. 

Com relação aos periódicos identificados por Jean Pierre Bacot como pertencentes ao 

grupo da primeira geração, por seu perfil enciclopédico de “propagar conhecimentos úteis”, 

publicaram, durante seus longos períodos de existência, diversas reproduções de obras e 

monumentos217. Uma característica dessas publicações é que, geralmente, reproduziam obras 

dos antigos mestres, muitas delas pertencentes a grandes coleções particulares e dos museus. 

Raramente publicavam obras de artistas contemporâneos218. 

 

   

Figura 55. Capa com xilogravura reproduzindo a obra The Young Beggar, de Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682), 

publicada no periódico The Penny Magazine, n. 127 março, 1834, Londres. 

Figura 56. Página com xilogravura reproduzindo a obra de Murillo publicado na Le Magasin Pittoresque, n.27, 1834, Paris.   

  

 
VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef Israels 

and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. Pág.224. 
217Outros exemplos: The Irish Penny Journal (Irlanda); Pfennig-Magasin (Alemanha,1833); Nederlandsche 

Magazijn (Holanda,1834); O Panorama: Jornal Literário e Instrutivo (Portugal, 1837-1868); entre outros. 
218 Ibid. Pág. 226-227. 
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Figura 57. Ilustração para o artigo sobre o artista Nicholas Poussin publicado para The Penny Magazine, 1842. 

Figura 58. Capa reproduzindo obra de Nicholas Poussin publicado Le Magazin Pittoresque, 1881, Col. Bibliothèque 

nationale de France (gallica). 

 

De modo inverso, os periódicos culturais e noticiosos costumavam dedicar-se às 

exposições e artistas atuais, como os Illustrated London News (Londres, 1842), The Graphic 

(Londres,1869); L’illustration (Paris, 1843)219. Essas foram algumas daquelas publicações 

admiradas por Van Gogh que, como apresentado no início, tinha o hábito de colecionar as 

estampas e copiá-las. Essas imagens foram elementos significativos na formação do olhar do 

artista, assim como para a análise de suas obras. Do mesmo modo, foram esses os periódicos 

que publicavam gravuras a partir dos desenhos de Constantin Guys, o pintor da vida moderna, 

de Baudelaire.  

 

 
219 Outros exemplos: The pictorial times (Londres,1843-48); Le Monde ilustré (1857-1956); Illustrirte Zeitung 

(Berlim,1843-44); entre outros. 
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Figura 59. O ateliê do artista William Bouguereau, gravura a partir de fotografia publicada em L’Illustration, 24 abril de 

1886, n.265. 

Figura 60. Suplemento reproduzindo obra Une Fille des Champs de William Bouguereau, gravura a partir de fotografia, 

publicada no The Illustrated London News, 1872, Londres. 

 

 

Figura 61. The International Exhibition, Nameless and Friendless. 1862, xilogravura publicada no The Illustrated London 

News, 40 x 27,94 cm, Londres.  

Figura 62. OSBORN, Emily Mary, 1828–1925, Nameless and Friendless,1857, óleo sobre tela, 82,5 x103,8 cm, Col. Tate, 

Londres. 
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Figura 63. NAUMANN, Paul (xilogravura) a partir de ALMA-TADEMA, Lawrence, Love in Idleness, 1985, publicado em 

The Illustrated London News, 40 x 27,94 cm, Londres. 

 

 

Figura 64. ALMA-TADEMA, Lawrence, Love in Idleness, ca. 1891, óleo sobre tela, 87 x 165.5 cm, Col. Laing Art Gallery.  

 

No caso dos periódicos satíricos, embora dificilmente publicassem reproduções do 

modo convencional, dedicavam-se à crítica de exposições, muitas vezes acompanhadas por 

caricaturas de obras e artistas. Na França, um gênero conhecido como Le Salon caricatural, 

uma espécie de charge sobre as exposições, costumava ser publicado em periódicos dessa 

natureza, como o Le Charivari (1832-1837). As imagens elaboradas para as charges 

contribuíram para a popularização de algumas das obras e artistas do período220.Do mesmo 

modo, muitos desses jornais publicavam anúncios que, ocasionalmente, divulgavam estampas 

e publicações ilustradas. 

Outro tipo de periódico envolvido com a publicação de reproduções foram os 

especializados em arte, que tratavam de diferentes temas ligados ao assunto, acompanhavam as 

exposições, tinham como seus colaboradores escritores, críticos e artistas renomados, e ainda 

publicavam muitas imagens, principalmente reproduções. 

 
220 SILVA, Rosângela de Jesus. A crítica de arte de Angelo Agostini e a cultura figurativa do final do Segundo 

Reinado. 2005. 328p. [Dissertação de mestrado] - Universidade estadual de Campinas, Instituto de Artes, 

Campinas, SP. Disponível em: [http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/278620]. Acesso em agosto 

de 2018, pág. 120. 
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 Um dos pioneiros nesse segmento foi o periódico francês L’Artiste (1831-1904), 

lançado por Achille Ricourt, que publicou textos de escritores consagrados como Balzac, 

Baudelaire e Zola, entre outros, tendo o crítico francês Théophile Gautier (1811-1872) como 

redator chefe, entre 1856-1859. Consagrou-se, principalmente, pela publicação de suas 

estampas, grande parte delas em litografia, sendo um importante divulgador da técnica221. 

 

Figura 65.  FRÈRE, Pierre-Édouard, Les images, litografia publicada no periódico L’artiste, 1858, Paris. 

 

Já sua concorrente, a revista francesa Gazette des Beaux-Arts (1859-2002), fundada por 

Édouard Houssaye e pelo crítico Charles Blanc (1813–1882) foi, como demonstra Stephen 

Bann, uma importante divulgadora da água-forte. Segundo o estudioso, a Gazette foi 

responsável pela publicação de reproduções em um momento em que se buscava a própria 

revitalização da água-forte,222 demonstrando como os periódicos também foram um espaço 

significativo para a discussão e divulgação de técnicas. A Gazette dedicou-se à crítica de arte e 

à cobertura de exposições, principalmente os Salons. Publicou textos de Blanc, um historiador 

e teórico atuante no período, ligado à academia francesa.  Enquanto redator chefe, Blanc 

 
221 Cf. MOREIRA DE MELLO, Celina. L’Artiste (1831-1838): l’artiste, les Salons et la critique d’art In : 

Romantismes, l'esthétique en acte [en ligne]. Nanterre: Presses universitaires de Paris Nanterre, 2009 Disponível 

online em: [http://books.openedition.org/pupo/1538] Acesso em maio de 2021. 
222 BANN, Stephen. Exit Etching: Flameng, Waltner, Gaillard. (In.) Distinguished Images: Prints in the Visual 

Economy in Nineteenth-Century France. New Havenand London: Yale University Press, 2013. p.169-216. 
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estabeleceu um jornal acadêmico comprometido em educar o público em temas ligados à arte 

e abundantemente ilustrado com gravuras223.   

Outros exemplos de periódicos especializados que tiveram longa duração foram os 

ingleses The Art Journal (1839-1912) e The Magazine of Art (1878-1904), entre outros 

espalhados por diversos países, como na Holanda o De Kunstkronijk (1840), conforme 

demonstra o estudo de Robert Verhoogt. 

 
O objetivo dessas publicações correspondeu em grande medida à visão já formulada 

por L'Artiste: o de informar um amplo público sobre os artistas e suas obras, grandes 

museus e exposições, e outras novidades no campo das artes visuais, ou, como The 

Art Journal colocou: 'para promover os interesses do artista, do fabricante e do 

artesão', e para funcionar 'como um meio de comunicação entre os produtores de arte 

e o público'. Essas revistas abordaram principalmente a arte nacional de seus 

respectivos países, sem, no entanto, perder de vista eventos importantes no exterior, 

como as exposições.224  

 

 

 

    

Figura 66. Capa do periódico The Art-Journal, 1852, Londres. 

Figura 67. ROFFE (gravador) a partir de ACTON, John Adams (escultor), The widows Cruse, Bronze. Publicado no The Art 

Journal.  

 
223 Cf. POUR, Marcelle Hourt. Charles Blanc and the Gazette Des Beaux-Arts: 1859-1870. University of 

Michigan, Horace H. Rackham School of Graduate Studies. 
224 Tradução minha. Trecho original: 

“The objective of these publications largely corresponded with the vision already formulated by L’Artiste: that of 

informing a broad public about artists and their work, major museums and exhibitions, and other news in the field 

of the (visual) arts, or, as The Art Journal put it: ‘to advance the interests of the Artist, the Manufacturer, and the 

Artisan’, and to function ‘as a medium of communication between Artproducers and the public’. These journals 

mainly addressed their respective country’s national art, without, however, losing sight of important events abroad, 

such as exhibitions.” 

VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef Israels 

and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. Pág.232. 
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Figura 68. Anúncio do comércio de estampas de tradução publicado no The Art Union, 1840, Londres. 

 

 

 

Figura 69. ROBINSON, J. W. (gravador) a partir de COPE, W.C. (pintor) The Young Mother, publicado no The Art Journal. 
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Figura 70. Capa do periódico Gazette des Beaux Arts, 1859, Paris. 

Figura 71. Anúncio da venda da gravura de Henriquel-Dupont traduzindo a obra L’Hémicycle de Paul Delaroche. 

 

 

Figura 72. BOETZEL (gravador) a partir de LORRAIN, Claude (pintor), Mercure et Argus, publicado na Gazette de Beaux 

Arts 

 

Figura 73. JASINAKI (gravador) a partir de DAVID, Louis (pintor), Portrait de Mme Récamier, publicado na Gazette des 

Beaux Arts. 
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Assim, ao longo do século XIX, um conjunto abrangente de periódicos que traziam 

diferentes abordagens atuou na publicação de estampas de tradução. Foram imagens que, 

articuladas ao contexto de suas publicações, informaram e estimularam o consumo da arte de 

forma contínua e dinâmica, atingindo um público amplo, desempenhando um papel essencial 

para a cultura visual oitocentista.  

Isso pode ser constatado quando reproduções de periódicos são colecionadas por artistas 

impactando suas obras, ou quando são retratadas na arte e na literatura. Essas imagens não 

estavam apenas circulando de modo passivo, mas sendo consumidas, absorvidas e integradas à 

produção cultural.     

Artistas, colecionadores e museus associavam-se a editores e comissionavam suas obras 

aos periódicos para que eles fossem os principais responsáveis pelas reproduções225. Graças aos 

jornais ilustrados, obras e artistas foram distribuídos em larga escala, tornando-os mais 

conhecidos e ampliando seus alcances226. 

De acordo com Patricia Mainardi, o periódico L’Artiste foi o responsável por 

popularizar obras de artistas ligados ao romantismo, disseminando o gosto pela paisagem 

vernácula francesa a partir de suas litografias semanais227. Do mesmo modo, Stephen Bann 

analisa que a circulação de litografias em periódicos ilustrados reproduzindo monumentos e 

paisagens ligadas à Normandia foi fundamental para consolidação do romantismo na França228.  

Ainda nesse sentido, Antonio Manuel Ribeiro em sua pesquisa sobre o Archivo 

Pittoresco (1857-1868), um dos periódicos ilustrados mais característicos do Romantismo em 

Portugal, investiga o modo como a gravura reproduzindo monumentos portugueses foi 

explorado pelo jornal para o fortalecimento da arte e da identidade nacional. O autor demonstra 

que o periódico foi fundamental para articulação de uma escola de xilogravura naquele país, 

uma vez que, até então, Portugal reutilizava clichês importados de Londres e Paris, em 

detrimento da produção nacional, dificultando a produção de uma iconografia própria229.  

 
225 VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence Alma-tadema, Jozef 

Israels and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007. Pág.234. 
226 Segundo Verhoogt os jornais ilustrados foram peças fundamentais para que artistas como Jozef Israel 

ampliassem seus alcances. Ibidem. Pág.389 
227MAINARDI, Patricia. Another World: Nineteenth-Century Illustrated Print Culture. Yale University Press, 

2017, Pág.66. 
228BANN, Stephen. Distinguished Images. Prints and the Visual Economy in Nineteenth-century France. Yale 

Press, 2013, p.47-86. 
229 RIBEIRO, António Manuel. O museu de imagens na imprensa do romantismo: património arquitectónico e 

artístico nas ilustrações e textos do Archivo Pittoresco (1857-1868). Coimbra, 2014.  
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As estampas de reproduções publicadas em periódicos foram utilizadas, nesse momento, 

como um instrumento de afirmação e fortalecimento da arte e da identidade nacional, 

interferindo de forma ativa na cultura e visualidade. 

Como observa o periódico holandês Kunstkronijk de1875:  

 

Nenhum dispositivo civilizador funciona de maneira mais rápida e eficaz, como o 

periódico ilustrado hoje é concebido na França, Inglaterra e Alemanha, é uma fonte 

de civilização para todas as classes da sociedade230 

 

Assim, em um contexto de recrudescimento do nacionalismo, as reproduções publicadas 

nos periódicos auxiliaram na afirmação de identidades e no fortalecimento da arte nacional. 

Como nos lembra Verhoogt, os periódicos concentravam-se, sobretudo, em reproduções de 

artistas locais, assim como os editores e negociantes de imagens priorizavam a produção 

nacional, (inclusive, recorrendo ao Estado por proteção de direitos). 

Por outro lado, em um movimento aparentemente contrário à proteção e ao controle 

sobre a produção nacional, ocorria a atividade de expansão do mercado em escala global, 

ensejando um alcance maior para obras e artistas. Nesse cenário, as publicações ilustradas 

circularam por toda parte, contribuindo ativamente para o intercâmbio comercial.  Alcançaram 

longas distâncias e como nunca, atingiram diferentes locais. Não apenas as publicações 

participaram dessa rede internacional de distribuição, como também suas imagens 

isoladamente, ou seja, seus clichês ou estereótipos. Eles integraram o movimento de expansão 

de mercado, utilizados para ampliação dos domínios por meio da difusão de valores, modelos 

e padrões. 

Assim, um periódico como Penny Magazine, publicava de forma inédita, por exemplo, 

a reprodução de uma obra de Leonardo da Vinci (1452-1519) e, logo depois, negociava seus 

clichês com outras tipografias que podiam pertencer à mesma cidade, país ou mesmo exceder 

os limites das fronteiras.  Desse modo, a reprodução A Última Ceia, produzida pela Penny 

Magazine, em Londres, poderia integrar publicações variadas como o Archivo Popular, em 

Portugal ou então o Museu Universal, no Brasil. 

  

 
230 Tradução minha. Trecho original. 

“No civilising device works more rapidly and effectively, and as the Illustrated periodical nowadays is conceived 

in France, England and Germany, it is a source of civilisation for all classes of society.” 

De Kunstkronijk Apud. VERHOOGT, Robert. Art in Reproduction: Nineteenth-century Prints After Lawrence 

Alma-tadema, Jozef Israels and Ary Scheffer. Amsterdam University Press, 2007, p.231. 
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Figura 74. JACKSON, J. (gravador) a partir de MORGHEN, Raffaello (gravador) a partir de VINCI, Leonardo (pintor), A 

última ceia, 1834, xilogravura publicada no período The Penny Magazine, 34 x 24.5 cm (página). 

 

   

Figura 75. Página no periódico português Archivo Popular, 1838, publicando a xilogravura de J. Jackson a partir da A 

Última Ceia, 26 x 19 cm. 
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CAPÍTULO II  

As estampas de tradução e a imprensa ilustrada no Brasil 

 

2. O Museu Universal chega ao Rio de Janeiro 

 

 
Figura 76. Página com a ilustração do artigo sobre Leonardo da Vinci publicado no periódico Museu Universal, em janeiro 

de 1838, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma xilogravura assinada por John Jackson realizada a partir de outra gravura de 

Raffaello Morghen reproduzindo a obra A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de 

Janeiro.  

 

 

Figura 77. MORGHEN, Raffaello (gravura) a partir de VINCI, Leonardo da (pintura), A Última Ceia, 1800, gravura em 

metal, 52 x 92,8 cm, The Metropolitan Museum of Art, Nova York. 
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No corredor que faz seguimento ao consistório, acham-se um retrato do Sr. D. 

João VI e um quadro da Ceia do Senhor. O retrato não conserva o nome do 

artista que o executou. Bem pode ser, porém, devido à paleta feliz do nosso José 

Leandro. O quadro, cópia de uma gravura de Rafael Morghen, que, aliás, 

também a copiara de um painel de Leonardo da Vinci, é ainda do Sr. Manuel 

Pereira Reis. 

Macedo, Joaquim Manuel de, Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, 1862-

63 [grifos meus]. 

 

Em julho de 1837, o Jornal do Comércio (1827-) anunciava a chegada de um “novo 

periódico à imitação do Penny Magazine, Magazin Universel etc. publicados na Europa”. 

Tratava-se do Museu Universal: Jornal das Famílias Brasileiras (1838-1844) que, conforme o 

anúncio, prometia “um volume anual de 416 páginas ornado por pelo menos duzentas gravuras, 

executadas pelos melhores artistas de Paris e Londres”231. Todas as estampas seriam indicadas 

em um índice ao final de cada ano. Os interessados poderiam adquirir os exemplares por 

subscrição ou em folhas avulsas, sendo publicados pelos editores proprietários da Casa de J. 

Villeneuve & Cia localizada na Rua do Ouvidor, nº 65, que também eram os responsáveis pelo 

famoso e longevo Jornal do Comércio232. 

         Sobre o Museu Universal, o estudioso Rafael Cardoso avalia o impacto que ele teria 

causado no repertório visual do público carioca do período, ainda carente de imagens impressas 

e publicações periódicas dessa natureza233. O Museu era publicado semanalmente e colocou em 

circulação cerca de mil e duzentas imagens durante os seus seis anos de sua existência. O autor 

ressalta que, apesar de encontrarmos vinhetas e páginas com ilustrações simples em periódicos 

anteriores, o Museu Universal foi um marco para a imprensa ilustrada no Brasil. Ele questiona 

parte da historiografia que - referenciando a obra História da imprensa no Brasil de Nelson 

Werneck Sodré (1911-1999) - considera a revista Lanterna Mágica (1844-1845), fundada pelo 

artista e escritor Araújo Porto Alegre (1806-1879), como a publicação que teria inaugurado a 

imprensa ilustrada no país. O Museu Universal, apesar de ser anterior, não é citado na 

consagrada obra de Sodré, publicada em 1966, permanecendo ausente em grande parte das 

 
231 Anúncio publicado durante o ano de 1837 no Jornal do Comércio. 
232 O Jornal do Comércio foi fundado pelo editor, livreiro e tipógrafo francês Pierre Plancher (1779-1844) que se 

estabelece no Brasil em 1824. Na década de 1830, Plancher retorna à França e o Jornal passa a ser administrado 

por Junius Villeneuve (1804-1863) e Réol Antoine de Mougenot, ambos também de origem francesa. A editora de 

Villeneuve torna-se responsável pelo periódico até seu falecimento. O Jornal do Comércio foi um dos principais 

divulgadores da revista Museu Universal, anunciando o conteúdo de cada número lançado e dando grande ênfase 

para as estampas.   
233 CARDOSO, Rafael. Projeto gráfico e meio editorial nas revistas ilustradas do Segundo Reinado (In.) 

KNAUSS, Paulo; MALTA. Marize; OLIVEIRA, Cláudia de; VELLOSO, Monica Pimenta. Revistas Ilustradas, 

modos de ler e ver no Segundo Reinado.  Ed. Mauad; Rio de Janeiro; 2011, p. 20. 
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fontes sobre a história da imprensa brasileira, até que, finalmente, fosse mencionada por 

Orlando da Costa Ferreira em Imagem e Letra (1976)234 . Cardoso atribui tal ausência ao fato 

das imagens da revista serem produzidas na Europa e grande parte da publicação, que era 

elaborada e adaptada ao público brasileiro, ser impressa fora do país:  

Somente a cegueira nacional-desenvolvimentista que acometeu a geração de 

estudiosos ligados ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) é capaz de 

explicar a incrível omissão do Museu Universal do índice de periódicos, compilado 

por Werneck Sodré, em sua exaustiva História da Imprensa no Brasil (...) 

A consideração insuficiente dada ao Museu Universal acaba por gerar uma distorção 

grave nos estudos sobre o assunto, escamoteando o fato de que a revista surgiu na 

sociedade brasileira na tentativa de suprir uma demanda percebida por informação 

visual235.  

 

As imagens publicadas na revista provinham de clichês produzidos em oficinas 

europeias, principalmente na França e Inglaterra, que foram utilizados por várias publicações 

congêneres, acompanhando textos em diferentes idiomas. O Museu Universal dialoga com 

aquele primeiro grupo de periódicos identificado nos estudos de Bacot, citado no capítulo 

anterior, que foi inaugurado pela revista inglesa Penny Magazine e pela francesa Magasin 

Pitoresque, grandes fornecedoras de material gráfico, como tipos e clichês.  

O editorial, Prospecto-Specimen, do primeiro ano do Museu expõe o caráter 

colaborativo e os intercâmbios estabelecidos entre tais publicações. O texto aponta o 

pioneirismo inglês no “desenvolvimento desse tipo de magazine” e o exemplo do Brasil como 

uma “recém-nascida nação à civilização” a produzir uma publicação desta natureza: 

 
O Brasil, pois, se adianta a dar o exemplo a essas nações conterrâneas, como as da 

Ásia e Nova-Holanda, sendo-nos devida a simpatia e a coadjuvação nacional, não só 

por essa consideração, mas também porque nada pouparemos para realçar nosso 

Museu pela escolha perfeição e variedade dos textos e desenhos, aproveitando-nos do 

melhor de quantas obras da mesma natureza se publicam na Europa: Penny Magazine; 

Pinnock’s Guide to Knowledge; Instructor; Musée des Familles, Magasin Pittoresque 

etc, etc: de todos exigiremos tributo. De uns, as maravilhas da arquitetura com as 

alterosas torres e zimbórios, os majestosos frontispícios; de outros as ricas vistas e 

lindas paisagens de todas as regiões do globo, com o vestuário dos povos, e o que há 

de mais notável e peculiar nos seus hábitos, que nos serão explicados pelos viajantes 

e circunvagantes de maior nome236.     

 

A revista tinha um perfil enciclopédico em que buscava a difusão dos “conhecimentos 

úteis”, com propósitos mais instrutivos do que noticiosos, “aproveitando o que há de melhor de 

quantas obras da mesma natureza se publicam na Europa”. Entretanto, o editorial, ao mesmo 

 
234 Op. Cit 
235 Op. Cit.  
236 Editorial. Prospecto-Specimen. Museu Universal, jornal das famílias brasileiras. Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.1, 

jan.1837. 



143 

 

tempo em que expõe seus vínculos com outros periódicos, ressalta sua postura ativa, adaptando 

seu conteúdo aos interesses específicos do público brasileiro237. 

Como geralmente acontecia nesse tipo de publicação, os textos estavam interligados às 

imagens.  O conteúdo do Museu era, algumas vezes, tradução de artigos de revistas europeias 

ou então apresentava modificações e adaptações ao público local. Também acontecia de os 

mesmos clichês serem utilizados para ilustrar artigos de temas completamente diferentes dos 

outros periódicos. 

A gravura reproduzindo a obra A última Ceia apresentada acima, foi publicada na edição 

de janeiro de 1838 da revista. Como afirmado no final do capítulo anterior, a estampa já havia 

sido publicada, pela primeira vez, em 1834, na Penny Magazine. Os artigos que acompanhavam 

as gravuras, tanto na revista brasileira como na inglesa, eram sobre Leonardo da Vinci e traziam 

dados biográficos sobre o artista e sobre suas obras. Apesar do conteúdo similar, os textos eram 

diferentes, o da Penny é mais extenso, descrevendo de modo mais detalhado algumas 

composições do artista como, inclusive, o painel da Última Ceia.  No caso da publicação 

brasileira, o artigo informa que a estampa reproduzia a “famosa ceia” que Leonardo pintou para 

o refeitório dos dominicanos de Milão e que se encontrava deteriorada238 por conta da umidade 

da parede onde foi pintada, mas destaca que “existem muitas cópias dela, algumas muito 

belas”239. 

A estampa é uma xilogravura realizada pelo ilustrador inglês John Jackson (1801–1848) 

que contribuía para a revista Penny Magazine. Trata-se de uma cópia a partir de outra gravura 

que traduzia a pintura de Leonardo realizada pelo gravador italiano Raffaello Morguen (1758-

1833).   

A gravura de Morguen, que deu origem à imagem do periódico, também circulou pelo 

Rio Janeiro, sendo utilizada como referência para alguns artistas, conforme nos indica o escritor 

Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882) na epígrafe que abre o presente capítulo. Em suas 

crônicas publicadas no Jornal do Comércio e reunidas, posteriormente, no livro Um passeio 

 
237 O editorial expões seus planos de dar ênfase a certos temas que seriam de maior interesse ao público brasileiro 

como a agricultura: “essa principal e quase única fonte da prosperidade e desenvolvimento do Brasil, obterá um 

lugar distinto nas nossas páginas (...)”. 

Editorial. Prospecto-Specimen. Museu Universal, jornal das famílias brasileiras. Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.3, 

jan.1837. 
238 O artigo utiliza o termo destruída para se referir a obra original. Sabe-se que a pintura enfrentou diversos 

processos de restauros. A última grande restauração ocorreu em 1999. 

ZELAZKO, Alicja. Last Supper. Fresco by Leonardo da Vinci. Britannica. Disponível online em: 

[https://www.britannica.com/topic/Last-Supper-fresco-by-Leonardo-da-Vinci] Acesso em janeiro de 2021. 
239 Pintura. Leonardo da Vinci. Museu Universal, jornal das famílias brasileiras. Rio de Janeiro, n.30, p.235, 

jan.1838. 
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pela cidade do Rio de Janeiro240, o escritor descreve a Igreja de S. Pedro observando a presença 

de um quadro, cópia da Última Ceia, que foi realizado a partir da gravura de Morguen241.  

Assim, a imagem veiculada pelo periódico participa de uma ampla cadeia de 

reproduções que envolvem a pintura de Leonardo e que contribuíram para que a obra e o artista 

fossem absorvidos pelo público carioca, tornando-os mais conhecidos e presentes na cultura 

visual do período.  A obra que integrou a iconografia de igrejas, como a de S. Pedro, e foi 

referência para artistas, também decorou as paredes das residências - conforme indicam 

anúncios publicados no Jornal do Comércio242 -, e ilustrou diferentes publicações. Sua 

participação no Museu Universal pretendia espalhá-la a um público amplo. Já que a revista 

buscava ser um meio acessível que tinha como propósito incentivar a instrução popular, buscava 

ser “o jornal de todas as classes, todos os empregos, todos os sexos e todas as idades”243. O 

conteúdo que divulgava era entendido como um conjunto de “conhecimentos úteis” e 

necessários às nações “cultas e civilizadas”244.  Dentre esses conhecimentos, os temas artísticos 

e as obras de arte ocupavam um espaço expressivo do Museu.  

 Ainda em relação à estampa da Última Ceia, outro periódico, o português Archivo 

Popular (1837-1843), publicou, em sua edição de 1838, o mesmo artigo e gravura veiculados 

publicados pelo Museu. A revista produzida em Lisboa, apresentando também um perfil 

enciclopédico e educativo, circulou no Rio de Janeiro, na década de 1850245.  As duas 

publicavam conteúdos similares ou mesmo idênticos, como no caso do referido artigo. 

 
240 MACEDO, Joaquim Manuel de. Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. Edições do Senado Federal; v.42; 

Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005. Disponível em online em: 

[http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/1100] Acesso em janeiro de 2021. 
241  Nesse sentido, Luciano Migliaccio menciona que gravuras de tradução de Rafael Morguen, hoje parte do 

acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, foram utilizadas como referência pelos artistas no 

Brasil, como será visto adiante. 

MIGLIACCIO, Luciano. Olhares Cruzados: a circulação de reproduções em gravura e a formação de acervos 

de arte europeia no Brasil do século XIX (in.) MALTA, Marize; KNAUSS, Paulo (org.) Objetos do Olhar, História 

e arte. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2015. p. 25. 
242 Foi realizado um levantamento, entre 1850 e 1880, de anúncios de leilões envolvendo o comércio de estampas 

publicados no Jornal do Comércio. Nesta relação são mencionadas a venda de estampas, mas raramente 

informações sobre ela, como tema, técnica, autor são detalhadas. Entretanto, na década de 1870, a gravura da 

Última Ceia consta na listagem de dois “leilões de móveis e utensílios de casa de família”, um em 1871 em que é 

anunciada uma gravura “da dita ceia”, e em 1876, “uma fina gravura com moldura dourada. Le dernier Soupir du 

Christ”. 
243 Editorial. Prospecto-Specimen. Museu Universal, jornal das famílias brasileiras. Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.6, 

jan.1837. 
244 Esses termos são utilizados no editorial que inaugura o periódico. 

Cf. Editorial. Prospecto-Specimen. Museu Universal, jornal das famílias brasileiras. Rio de Janeiro, v.1, n.1, 1837. 
245 Como nos informa Orlando da Costa Ferreira, após o periódico Museu Universal encerrar sua publicação 

revistas portuguesas congêneres como o Archivo Pitoresco (1837-1884) e O Panorama (1837-1868) passaram a 

circular no Rio de Janeiro. 

 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira, Edusp, São Paulo; 1994. 

Pág. 210. 
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Compartilhavam clichês produzidos a partir de ilustradores que colaboravam para a Penny 

Magazine, como também pela famosa equipe de xilógrafos formada na França, Andrew, Best 

& Leloir (A.B.L.) ligada ao Le Magasin Pitoresque, entre outros246. 

 

   

Figura 78.  Página da revista Magasin Pittoresque de dezembro de 1837, com ilustração da cena Hamlet. Xilogravura 

realizada por Andrew Best Leloir a partir de Eugène Delacroix.Col. Bibliothèque nationale de France (Gallica). 

Figura 79.  Página do Museu Universal ilustrada com xilogravura de Andrew Best Leloir reproduzindo Hamlet de Eugène 

Delacroix, publicada em 22 de maio de 1841. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de janeiro. 

 

O fato de empregarem as mesmas imagens, como ocorria em diversos periódicos, não 

significava que o conteúdo textual também era o mesmo, como, por exemplo, nos artigos 

ilustrados com a estampa traduzindo a pintura Madonna della Seggiola (1514) de Rafael 

Sanzio. No artigo publicado pelo Museu, a gravura ilustrava um texto biográfico sobre o artista: 

“o pintor mais completo que jamais existiu”247. Algumas obras são citadas, mas não há nenhuma 

referência específica à ilustração, a não ser a legenda: “uma das virgens de Rafael”.  

Já no Archivo Popular, o artigo tem como foco a estampa que o acompanha e que 

reproduz “um dos melhores quadros de Rafael d’Urbino”248. O texto não se dedica à obra de 

Rafael, mas sim à sua reprodução:  

 
246 Ibid. p. 209. 
247  Biografia. Raphael Sanzio in Museo Universal, jornal das famílias brasileiras, Rio de Janeiro, vol. 1, tomo 2, 

p.89-90 5 ,1838. 
248 A virgem da Cadeira. Archivo Popular. Semanario Pintoresco. Lisboa, nº40, p.313, dez, 1837. 
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“A estampa que apresentamos, cópia escrupulosa da gravura de Morguen, foi executada por M. 

Jackson, um dos gravadores do Penny Magazine, e talvez o melhor que atualmente exista.”249  

O artigo explica a complexidade do processo de tradução de obras para a xilogravura. 

Aponta as vantagens dessa técnica para a imprensa e para produção de publicações ilustradas, 

uma vez que possui compatibilidade com a impressão tipográfica. O texto elogia as qualidades 

e habilidades de Jackson com a xilogravura de tradução, utilizando sua estampa como exemplo 

do avanço que a técnica havia alcançado no período: “É, pois, neste sentido que o hábil artista 

de propósito escolheu a estampa da Virgem da Cadeira de Morguen, para mostrar a perfeição 

a que tem chegado a difícil arte da gravura em madeira.”250    

 

   

Figura 80. Página da revista Museu Universal de 1838, reproduzindo a pintura Madonna della Seggiola de Rafael Sanzio. A 

estampa é uma xilogravura de J. Jackson realizada a partir de gravura em cobre de Raffaello Morguen e foi publicada no 

artigo sobre Rafael. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ 

Figura 81. Capa da revista Archivo Popular (1837) reproduzindo xilogravura de J. Jackson realizada a partir de gravura de 

Raffaello Morguen.   

 

Conforme apontado, a matriz xilográfica foi empregada na indústria no processo de 

estereotipia, principal base para produção de clichês. Não por acaso, o artigo seguinte da revista 

é “A Impressão Estereotipa” explicando ao leitor sobre esse procedimento que “a Inglaterra e a 

 
249 Op. Cit. 
250 Op. Cit. 
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França utilizavam para produzir publicações periódicas com estampas - do gênero do Archivo 

Popular - a preços módicos.”251. Finaliza revelando que o processo possibilitou igualmente a 

comercialização dos clichês utilizados nessas publicações para outras empresas: “E é assim que 

nós obtivemos para o nosso Arquivo as estampas do Penny Magazine, contratando com os 

proprietários a sua compra exclusiva”252.   

O artigo coloca em destaque o processo que foi um dos principais alicerces da indústria 

gráfica. A estereotipia permitiu a produção de impressos ilustrados em larga escala, 

aumentando o alcance de certas imagens como, por exemplo, da própria Madonna de Rafael, 

que durante o século XIX, se transformou em clichês utilizados em publicações que variavam 

em suporte e qualidade. A gravura sobre aço publicada no Jornal das Famílias (1863-1878) é 

outro caso nesse sentido, mais simples que a do Museu e invertida em relação à pintura de 

Rafael253.  

 
251 Informa que somente após o desenvolvimento da estereotipia foi possível “o Penny Magazine e o Magazin 

Pittoresque, principais destas publicações” ampliarem a produção e reduzirem os custos. 

A Impressão Estereotipa. Archivo Popular. Semanario Pintoresco. Lisboa, nº40, p.314, dez, 1837. 
252 Curioso ele mencionar o fato de ser uma compra exclusiva uma vez que a imagem aparece em vários jornais. 

Possivelmente, o autor se refere ao fato da compra ser exclusiva, como um meio de qualificar e valorizar suas 

imagens. Outra possibilidade seria que, a partir do momento em que o Achivo Popular adquiriu as imagens, passou 

a ter direitos de uso sobre elas. Op. Cit. 
253 Nesse mesmo periódico, há uma descrição sobre o consumo da reprodução dessa obra de Rafael no conto Os 

óculos de Pedro Antão, do escritor Machado de Assis (1839-1908), publicada em folhetim em 1874. A referência 

à obra aparece em uma passagem, quando, ao conhecer a casa, de seu falecido tio, o personagem Mendonça observa 

sobre a mesa um quadro da “madona da cadeira”: 

“— Esperar o quê? ficaremos agora a contemplar a sala? 

— Pareces-me tolo, respondi; tu queres a herança do tio, e eu quero conhecer o homem. 

A sala é um primeiro indício. Vês este painel sobre a mesa? 

Mendonça aproximou-se da mesa. 

— Vejo, disse ele, é a Madona da cadeira. 

— Cópia de Rafael. Já por aqui sabemos que o homem amava as artes. A cópia não é 

má, e a moldura é severa.” 

O fato de uma tradução gráfica da Madona da cadeira de Rafael ser ofertada aos leitores e uma cópia da tela ser 

referenciada no conto de Machado de Assis traz questões sobre a divulgação dessa obra pelo periódico e sua 

circulação no Rio de Janeiro. 

 No conto, a reprodução compunha parte do inventário do tio de Mendonça, imagem que decorava a sala do 

personagem, evidencia um hábito de consumo vinculado a ela. O escritor faz questão de especificar qual era essa 

obra que estava sobre a mesa e reforça o nome de Rafael como seu autor, a qualidade da cópia.  A presença da 

reprodução fez com que o personagem inferisse questões sobre o gosto do falecido proprietário, a obra tornava-se 

um índice de que “o homem amava as artes”.   

 Conforme mencionado, traduções da Madona da cadeira foram publicadas também em outros jornais como o 

Museu Universal e o Archivo Popular o que aponta para o papel dos periódicos na difusão de determinados artistas, 

espalhando os clichês de suas obras, contribuindo para torná-las mais conhecidas e consumidas, assentadas no 

imaginário da sociedade. 

ASSIS, Machado de; Os óculos de Pedro Antão; Publicado originalmente em Jornal das Famílias, de 5/1874 a 

7/1874. Disponível online em: 

[https://www.machadodeassis.ufsc.br/obras/contos/avulsos/CONTO,%20Os%20oculos%20de%20Pedro%20Ant

ao,%201874.htm] Acesso em maio de 2021. 
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Figura 82. Ilustração do periódico Jornal das Famílias, Rio de Janeiro em maio de 1876. A imagem reproduz a pintura 

Madonna della Seggiola de Rafael Sanzio. Gravura em aço. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Assim, o Museu Universal e o Arquivo Popular testemunharam e fizeram parte desse 

intercâmbio de imagens que marcou a indústria gráfica oitocentista.  Foram publicações que 

circularam no Rio de Janeiro em um momento de estabelecimento da imprensa ilustrada no 

Brasil e, como exposto por Cardoso, foram responsáveis por introduzirem uma iconografia para 

um público que ainda tinha pouco acesso às imagens impressas.   

Como comentado, chama a atenção nessas publicações, a grande quantidade de 

reproduções. No caso do Museu, elas ilustravam não apenas os artigos específicos sobre temas 

relacionados com as belas artes - como pintura, escultura, monumentos arquitetônicos, 

biografias de artistas -, mas também acompanhavam textos sobre outros tópicos, como perfis 

biográficos e personalidades, episódios históricos, paisagens, entre outros. Nem sempre o texto 

fazia alguma menção à imagem como, por exemplo, no artigo Napoleão em Postdam, que 

publicou a estampa traduzindo a tela do pintor francês Marie-Nicolas Ponce-Camus (1778, 

1839) sem trazer qualquer informação sobre ela. Em outros casos, apenas a legenda fazia 

referência à obra, sem que ela fosse necessariamente citada no decorrer do texto.  
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Figura 83. Página do Museu Universal na edição de 03 de agosto de 1839.  O artigo dedicado ao episódio histórico de 

Napoleão em Postdam apresenta uma ilustração que, embora não seja citada no texto, sabe-se que reproduz a tela do artista 

francês Marie-Nicolas Ponce-Camus (Paris, 1778, 1839). Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ 

Figura 84. PONCE-CAMUS, Marie-Nicolas. Napoleon before the Tomb of Frederick the Great, 1810, óleo sobre tela,  

181 x 232 cm, Col. Grand Palais (Château de Versailles). 

 

 

Figura 85. Gravura publicada no Museu Universal, em 1837, no artigo dedicado à Veneza. Na imagem há uma legenda: 

“Igreja Sta. Maria del Salute”. Apesar do artigo não fazer nenhuma menção à origem da imagem trata-se, possivelmente, de 

uma cópia da água-forte, do artista italiano Michele Marieschi (1710-1743). Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. 

Figura 86. MARIESCHI, Michele. Sta. Maria del Salute, água forte, 1741, col. Metropolitan Museum of Art. 
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Como ocorria nos periódicos congêneres produzidos na Europa, a maioria das 

reproduções era realizada a partir de obras dos chamados antigos mestres, produzidas 

principalmente entre os séculos XVI e XVIII, e raramente de artistas contemporâneos. Além de 

Leonardo e Rafael, o Museu publicou obras de artistas como Annibale Carracci (1560 -1609), 

Jean-Baptiste Greuze (1725 –1805), Michelangelo (1475 -1564), Murillo (1617 -1682), Rubens 

(1577-1640), Tiziano (1473/1490 -1576), entre outros254.  Ou seja, são esses artistas e obras 

que, junto com outros tópicos, compõem a coleção do Museu255, ou, conforme seu editorial, 

que são: 

comtemplados nesta coleção, repertório, museum, tesouro, magazin, revista pitoresca, 

enciclopédia, seja qual for a designação que lhe queiram dar, porque em realidade 

nossa publicação terá todos esses caracteres; tudo quanto as artes e conhecimentos 

oferecem de agradável e útil entra na sua alçada256. 

 

 
254 Em relação aos monumentos arquitetônicos a revista publicou artigos ilustrados com estampas, principalmente 

de templos, catedrais, castelos, torres, pontes, bustos e túmulos de personalidades, como membros da realeza 

europeia, entre outros. 
255 Chamo atenção para o foto de que parte significativa dessas publicações tenha adotado como título, o termo 

museu, ou seja, um museu formado por imagens que vão se sobrepondo ao longo de suas páginas, uma coleção de 

reproduções de monumentos, paisagens, retratos, pinturas, esculturas de diversos lugares e períodos. Esses 

periódicos constroem, ainda na primeira metade do século XIX, a ideia de um museu formado a partir da seleção 

de imagens de reprodução. Isso acontece, mais de um século antes do escritor e teórico francês Andre Malroux 

(1901-1976) formular a concepção de museu imaginário (1946) que também apresentava esse aspecto do 

agrupamento de obras que rompiam limites espaciais e temporais, graças a reprodução da imagem. No caso de 

Malraux, era a fotografia a técnica que permitia aproximar e sobrepor obras tão diversas e distantes, impossíveis 

de serem apreendidas da mesma maneira no espaço físico do museu. O autor aponta o impacto que os livros de 

arte ilustrados com fotografias teriam causado, informando um público amplo, com o alcance e a diversidade de 

obras que o museu não seria capaz de reunir. Assim, em sua reflexão, as reproduções fotográficas criavam museus 

de imagens que dialogavam com as vivências e repertórios individuais, constituindo o museu imaginário, que 

confrontava os limites da instituição Museu. 

No caso desses periódicos, foi a gravura em madeira a responsável por ensejar seus museus de imagens em que 

diferentes tipos de produções artísticas, de períodos e locais distintos pudessem coexistir. Diferente de Malroux, 

essas publicações surgem em um momento em que a própria instituição museológica se estruturava, com a 

expansão dos museus nos grandes centros urbanos. Assim, os periódicos fizeram parte desse processo, foram peças 

importantes para consolidação de um imaginário coletivo ligado às artes.   

Cf. MALRAUX, Andre. O Museu Imaginário. Trad. de Isabel Saint-Aubyn. Lisboa, Edições 70, 2011. 
256 Editorial. Prospecto-Specimen. Museu Universal, jornal das famílias brasileiras. Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.3, 

jan.1837. 
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Figura 87. Gravura publicada no Museu Universal, em 1837, no artigo dedicado ao pintor Peter Paul Rubens. O artigo 

apresenta dados biográficos de Rubens, cita algumas de suas obras dando ênfase para a pintura Descida da Cruz, que integra 

o tríptico realizado para a Catedral de Nossa Senhora, na Antuérpia. Na imagem há uma legenda com o título da pintura: 

Descida da Cruz. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ 

Figura 88. RUBENS, Peter Paul. Descida da Cruz. 1612-14, Oil on panel, 150 x 420 cm, Cathedral of Our Lady, Antwerp. 

  

   

Figura 89. Página com estampa publicada no Museu Universal em abril de 1838, artigo dedicado à escultura de Moisés 

realizada pelo artista Michelangelo, 32 x24 cm (página). Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. 

Figura 90. BUONARROTI, Michelangelo. Moisés; 1513-15, escultura em mármore, 235 cm × 210 cm, Basílica de São 

Pedro, Roma. 

 

Sobre as reproduções de obras e os temas artísticos, a pesquisadora canadense Patricia 

J. Anderson (1950) analisa o papel que a Penny Magazine desempenhou para a difusão e 
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educação da arte entre a classe trabalhadora na Inglaterra. Segundo ela, um dos principais 

objetivos do editor da revista e criador da Society for the Diffusion of Useful Knowledge (1826), 

Charles Knight, era promover a democratização da arte, oferecendo conteúdo e reproduções a 

um valor reduzido. Ele defendia que o grau de civilização e adiantamento de uma nação estava 

diretamente relacionado com a educação e divulgação da arte257. Evidentemente que seu 

programa de educação artística estava calcado em determinados parâmetros e valores da arte 

europeia, por isso a escolha de certos artistas e obras propagados pela revista. 

Seguindo o modelo da Penny Magazine, outras dessas publicações também utilizaram 

seu espaço para a divulgação de temas artísticos. O editor da revista francesa Musée des familles 

(1833-1900) Émile de Girardin (1802-1881), por exemplo, ambicionava produzir um “Louvre 

populaire” para tornar as obras dos artistas mais acessíveis. Foram essas revistas, como exposto, 

que forneceram conteúdo e material gráfico para diversas outras publicações ao redor do 

mundo.  Assim, colaboraram para a expansão de uma rede de imagens vinculadas a um 

programa de educação popular que, entre outros propósitos, estava comprometido com a 

difusão da tradição artística europeia.  

Em seu estudo sobre a Penny Magazine, Anderson expõe a repercussão causada pela 

revista analisando alguns depoimentos de leitores. Em um dos casos, o leitor confessa 

economizar em certos itens de consumo para poder adquirir a revista, em outro revela o quanto 

era carente de imagens antes da existência do periódico e destaca o impacto causado por 

algumas de suas reproduções258.   

Apesar de não ter sido localizado nenhum depoimento do público sobre o Museu 

Universal, um anúncio publicado no Jornal do Comercio em dezembro de 1847259, quando o 

Museu já não era mais publicado, solicitava seu primeiro e segundo volume, o que demostra a 

existência de uma demanda pela revista, um indício de que ela fizesse parte de alguma 

coleção260. De qualquer modo, anúncios relacionados ao comércio de arte no Rio de Janeiro 

publicados em periódicos durante o século XIX, demonstram que muitas das reproduções 

publicadas pelo Museu estavam sendo assimiladas pelo público, comercializadas em lojas e 

 
257 ANDERSON, Patricia J. Pictures for the People: Knight's ‘Penny Magazine’, an Early Venture into Popular 

Art Education. Studies in Art Education, vol. 28, no. 3, 1987, pp. 133–140. JSTOR. Disponível online em: 

[www.jstor.org/stable/1320604] Acesso em setembro de 2021. 
258 Ibid. p. 138. 
259 Anúncio de compra do primeiro e segundo número do Museu Universal [anúncio]. Jornal do Comércio, Rio 

de Janeiro, 17 de dezembro, 1847 n. 347, p.3. 
260 Outros anúncios solicitando a compra de alguma edição foram localizados. Um exemplo foi o anúncio do Jornal 

do Commercio publicado em março de 1839 que procurava a edição 47 do Museu Universal lançada em 1838. 

Anúncio de compra da edição 47 do Museu Universal [anúncio]. Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 20 de março, 

1839 n. 65, p.4.  
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leilões. O diálogo existente entre publicações ilustradas e a recepção de certas obras e artistas 

traz questões para se pensar seus impactos na cultura visual. 

 

 

Figura 91. Página com estampa reproduzindo a obra O Jovem Mendigo, publicada no Museu Universal, em agosto de 1839, 

no artigo dedicado ao artista Bartolomé Esteban Perez Murillo, 32 x24 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ 

 

 

Figura 92. Anúncio sobre a revista Museu Universal publicado no Jornal do Comércio em 24 de agosto de 1839. O anúncio 

destaca o artigo sobre o pintor Murillo e a estampa da obra O Mendigo. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ 
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Figura 93. Anúncio sobre leilão que destaca, entre os itens, um quadro com moldura dourada contendo a cópia da pintura O 

Pequeno Mendigo. Publicado no Diário do Rio de Janeiro, Folha política literária e comercial, 23 de maio de 1860, Rio de 

Janeiro, nº 59. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. 

Figura 94. Anúncio da venda do quadro O Pequeno Mendigo na Casa Bernasconi. Jornal do Comércio, 1858. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, RJ.  

 

O Museu Universal foi inaugurado cinco anos após o lançamento da Penny Magazine, 

demonstrando que editores da Casa de J. Villeneuve & Cia estavam atentos à demanda e 

atualizados sobre as mais recentes publicações ilustradas na Europa. Assim, apesar de o Brasil 

ter implementado oficialmente suas atividades de imprensa, apenas no século XIX, a primeira 

revista ilustrada produzida no país estava sintonizada com produções recentes, realizadas por 

potências da indústria gráfica, como Inglaterra, França e Alemanha.  

Deste modo, iniciar o capítulo apresentando o Museu Universal busca dois propósitos: 
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1) Conferir visibilidade a essa e outras revistas da mesma natureza que circularam no 

Rio de Janeiro em um período de inauguração da imprensa ilustrada e que foram 

pouco analisadas nos estudos sobre a imprensa no Brasil. Foram deixadas de lado, 

como suspeita Rafael Cardoso, por utilizarem imagens de clichês produzidos fora 

do país, procedimento fundamental para o entendimento da indústria gráfica 

oitocentista, que marcou diversas publicações ilustradas do período. 

2) Introduzir o tema central que será trabalhado ao longo do capítulo: a relação entre 

os periódicos e as reproduções de obras de arte no Rio de Janeiro, durante a segunda 

metade do século XIX, período em que a imprensa já se encontrava mais consolidada 

no país.  

 

Chama a atenção o fato do primeiro periódico ilustrado produzido no Brasil ter como 

uma de suas principais características a divulgação da arte. Difundiu uma iconografia que se 

disseminava de forma paralela a outras imagens de consumo, dialogando e, muitas vezes, 

encontrando ressonâncias com a produção artística e cultural do período, presentes em 

diferentes instituições e no âmbito doméstico.  

Certamente estampas reproduzindo obras não começaram a circular no Brasil apenas no 

século XIX e por meio dos periódicos ilustrados. Gravuras, livros, catálogos e outros tipos de 

publicações ilustradas eram encontrados antes. Entretanto, o estabelecimento da imprensa e, 

principalmente, o crescimento da indústria gráfica e do mercado de consumo na segunda metade 

do século, ampliaram a produção e circulação de imagens. Nesse momento encontramos uma 

oferta maior de estampas de tradução produzidas em diferentes técnicas e suportes.  

O periódico ilustrado, como exposto, era uma mídia que vivenciava grande crescimento 

na Europa durante o século XIX, demonstrando ser um espaço com potencial para divulgação 

de temas artísticos e imagens de obras. Mas como esse fenômeno se deu no Rio de Janeiro, 

capital do Império, no período em que a indústria gráfica se encontra melhor estabelecida? 

Assim, para o desenvolvimento do tema central, o capítulo percorrerá os seguintes 

eixos: 

1) A situação da produção e circulação de impressos no período colonial e, após a 

transferência da corte para o Rio de Janeiro, no início do século XIX, dando ênfase à questão 

específica das imagens reproduzindo obras de arte: as estampas de tradução; 

2) O crescimento do comércio e consumo desse tipo de estampa no século XIX; 

3) O desenvolvimento da imprensa ilustrada na segunda metade do século XIX e 

sua ligação com as estampas de tradução.  
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2.1. A Impressão e circulação de textos e imagens no Brasil 

 

 

 
TITO 

(folheando o livro) 

Oh! essa... está salva! 
EMÍLIA 

(depois de uma pausa) 

Está admirando a beleza dos versos? 

TITO 
Não senhora;  

estou admirando a beleza da impressão.  

Já se imprime bem no Rio de Janeiro.  

Aqui há anos era uma desgraça.  

V. Exa. há de conservar ainda alguns livros da 

impressão antiga... 

EMÍLIA 

Não, senhor;  
eu nasci depois que se começou a imprimir bem 

ASSIS, Machado, As Forças Caudinas, 1865261  

 

 

No Brasil, durante o período colonial, atividades ligadas à impressão não eram 

permitidas pela metrópole portuguesa. Temia-se a circulação de ideias revolucionárias, 

adotando, assim, um rigoroso controle sobre o consumo de impressos262.  A postura 

protecionista de Portugal dificultou o desenvolvimento das atividades ligadas à gráfica até 

1808, ano em que a corte portuguesa transfere-se para o Rio de Janeiro263.  

Apesar da proibição, imagens e textos circulavam e eram produzidos de forma 

clandestina. Esse foi o caso de uma tipografia em Recife que, já em 1706, realizava “a impressão 

de letras de santos e orações devotas”. No entanto, assim que descoberta, teve suas atividades 

interrompidas264.  

 
261 ASSIS, Machado de, As Forcas Caudinas; Edição de referência: Teatro de Machado de Assis, de Machado de 

Assis Martins Fontes, 2003, São Paulo. 
262 Conforme analisa a pesquisadora Renata Santos, havia o receio sobre a circulação de textos e imagens, 

principalmente, após os eventos ligados à independência dos Estados Unidos (1776) e a Revolução Francesa 

(1789). 

SANTOS, Renata. A imagem gravada: a gravura no Rio de Janeiro entre 1808 e 1853. Rio de Janeiro: Casa da 

Palavra, 2008. 
263 Laurence Hallewell (1929-), autor de O Livro no Brasil, ressalta que a primeira tentativa documentada de 

introduzir a impressão no Brasil não foi realizada pelos portugueses, mas pelos holandeses, no século XVII (entre 

1630-1655), quando ocupavam o Nordeste brasileiro, liderados por Maurício de Nassau (1604-1679). Segundo 

Hallwell, uma carta dirigida aos responsáveis pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, em 1642, 

solicitava o envio de um prelo para assessorar as exigências administrativas. No entanto, as tentativas dos 

holandeses de introduzirem as atividades gráficas foram todas frustradas e eles não tiveram tempo suficiente para 

concluir o processo antes de perderem o controle dos territórios que administravam. 

HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil. São Paulo: Edusp, 2012. 
264 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1998, p.16. 
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Outro exemplo, enfatizado pela bibliografia sobre a história da gráfica no Brasil, por se 

tratar de umas das primeiras tipografias instaladas no país, foi aquela de Isidoro da Fonseca 

(1728- c.1760) que, em 1747, teve seu estabelecimento fechado e seus bens confiscados por 

ordem régia, no Rio de Janeiro265.   

Por outro lado, havia impressos que, após serem submetidos à censura, eram 

autorizados.  Tratavam-se, em grande parte, de imagens, livros e folhetos de cunho religioso, 

mas não apenas, como nos mostram os livros ilustrados produzidos pelas oficinas da Casa 

literária do Arco do Cego, em Lisboa (1799-1801). Criada como parte de uma política de 

modernização e integração entre Portugal e Brasil, para promover atividades econômicas e 

culturais na colônia, a Casa do Arco do Cego elaborou publicações ilustradas voltadas à 

instrução dos colonos266.  

Em relação ao projeto de desenvolvimento econômico, como o interesse da metrópole 

estava voltado para a atividade agrícola, era de se esperar que a maioria das obras publicadas 

pelo estabelecimento girassem em torno dessa temática, embora também fossem elaboradas 

publicações sobre botânica, mineralogia, geologia entre outros tópicos. No que diz respeito às 

políticas culturais, o Arco do Cego foi responsável pela tradução de tratados e escritos sobre 

pintura que circularam no Brasil naquele momento, como a tradução portuguesa dos princípios 

do desenho tirados do Grande Livro dos Pintores de Gerardo Lairesse (1640-1711)267.  Publicou 

também manuais sobre as técnicas gráficas, como a edição portuguesa do Tratado de gravura 

de Abraham Bosse (1604-1676), traduzida por José Joaquim Viegas Menezes (1778-1841). 

A necessidade de publicar obras com ilustrações fez com que a instituição organizasse 

uma oficina de gravura para formar especialistas, sobretudo nas técnicas da gravura em metal 

 
265 Em 1747, chegou ao Brasil Antonio Isidoro da Fonseca, impressor de Lisboa, responsável pela criação, no Rio 

de Janeiro, de uma oficina tipográfica da qual saíram, algumas obras, dentre elas, a Relação da entrada que fez o 

Excelentíssimo,e Reverendíssimo Senhor D. Fr. Antonio do Desterro Malheiro, Bispo do Rio de Janeiro...  

considerado um dos primeiros livros impressos em território brasileiro. Esse livro foi publicado pouco tempo antes 

do estabelecimento de Fonseca ser fechado, e ter “seus bens sequestrados e queimados e de, então, ser deportado 

para Lisboa, por ordem régia”. 

FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra. Introdução à bibliologia brasileira. A imagem gravada. São 

Paulo: Edusp, 1994, p.2. 
266 A Casa Literária do Arco do Cego foi coordenada pelo botânico brasileiro, Frei José Mariano da Conceição 

Veloso (1742-1811) que, a convite do diplomata e político português D. Rodrigo (1755-1812), vai a Lisboa para 

chefiar o estabelecimento. Seguindo uma visão que marcou iluminismo português, pragmática e enciclopédica, a 

instituição publicou muitas obras ilustradas. A respeito dos trabalhos realizados por essa oficina, Orlando da Costa 

Ferreira comenta que, “(...) incluiria trabalhos literários de redação, tradução e editoração de monografias, 

sobretudo de botânica e agricultura, com um gabinete de desenho, um ateliê de talho-doce, oficina de gravação e 

fundição de tipos e uma tipografia (...) A Oficina do Arco do Cego foi extinta em 1801, e suas instalações ficaram 

incorporadas à Impressão Régia.” (FERREIRA, 1994 p. 100-02) 
267 Cf. MIGLIACCIO, Luciano. Les Muses de Tijuca: Portugais et Français à Rio de Janeiro. Brésil(s) [En ligne], 

10, 2016, mis en ligne le 30 novembre 2016. Disponível online em: [http://journals.openedition.org/bresils/2052 ; 

DOI : 10.4000/bresils.2052] Acesso em dezembro de 2018.  
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e, assim, possibilitar o projeto de instrução por meio de publicações. Apesar de ter uma vida 

curta, a oficina desempenhou um papel importante para artes gráficas no Brasil, pois, com a 

transferência da corte para o Rio de Janeiro, alguns dos gravadores do Arco do Cego 

desembarcaram no Brasil, onde se tornariam os primeiros a se dedicarem ao ensino e formação 

de mão de obra no campo da gráfica268. 

No que diz respeito à circulação de estampas de tradução no período colonial, diversos 

estudos como os de Luiz Jardim269, Hannah Levy (1912-1984)270, Guiomar de Grammont 

(1963)271, Raquel Pifano,272 Camila Fernanda Guimarães Santiago273 e Pedro Queiroz Leite274 

demonstram que parte da produção artística realizada entre o século XVIII-XIX foi permeada 

por gravuras europeias.  

Luiz Jardim identifica algumas gravuras publicadas em missais que foram utilizadas 

como referência para elaboração de determinadas pinturas de igrejas em Minas Gerais275. 

Também Hannah Levy analisa a mediação das estampas no processo de absorção de modelos 

europeus na pintura colonial, comparando algumas gravuras de tradução com obras do período. 

Segundo a autora, é certo que Manuel da Costa Ataíde (1762-1830), um dos maiores 

representantes da arte do período, teve acesso e utilizou estampas de tradução para a realização 

de suas obras. Ela cita como exemplo o caso dos seis painéis realizados pelo artista para a 

capela-mor da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que teriam como base gravuras 

presentes em uma bíblia ilustrada a partir de Rafael276.  

 
268 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira – Edusp, São Paulo; 1994. 
269 JARDIM, Luís. A pintura decorativa em algumas igrejas antigas de Minas. In: Revista do Sphan, 3, 1939: 86. 
270 LEVY, Hanna. Modelos europeus na pintura colonial. In Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, n°. 8. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1944. 
271 GRAMMONT, Guiomar. Aleijadinho e o aeroplano: o paraíso barroco e a construção do herói colonial. Ed. 

Civilização brasileira, Rio de Janeiro, 2008. 
272 PIFANO, Raquel Quinet. A arte de copiar: gravura, pintura e artista colonial. Arte & Ensaio (UFRJ), vol. 17, 

pp. 24-33, 2008. 
273 SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. Usos e impactos de impressos europeus na configuração do 

universo pictórico mineiro (1777-1830). Tese (Doutorado em História) – Departamento de História, Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte2009. 
274 LEITE, Pedro Queiroz. Um Inventário De Fontes: As Estampas E As Artes Mineiras Entre Os Séculos XVIII-

XIX. Antíteses, v.3, n. 6, 2010. 
275 Esse não é o tópico central do estudo do autor, entretanto ao identificar que determinados elementos das pinturas 

mineiras seguiam parâmetros europeus extraídos de missais ilustrados ele abre um campo para pesquisas sobre 

esse tema. 
276 Como indica Hannah Levy: “Trata-se de seis gravuras contidas em uma edição ilustrada da Bíblia, assim 

intitulada: Histoire Sacrée de la Providence et de La Conduite De Dieu Sur les Hommes Depuis le commencement 

du Monde Jusqu’aux Temps prédits dans l’Apocalypse, Tirée De l’Ancien et du Nouveau Testament, Représentée 

En cinq cent Tableaux Gravez d’aprés Raphael et autres grands maitres et Expliquée Par les paroles même de 

l’Ecriture en Latin et en François, 3 Volumes en qto. Dédiée à LReyne Par Demarne Architecte et Graveur Ord.re 

de As Majesté. A Paris chez l’Auteur rue du foin, entrant par la rue de la Harpe, au Heaume, quartier de Sorbonne. 

Il fournira les mêmes 500 planches sur telle grandeur de papier que l’on souhaittera. Um exemplar desta obra, 

datado de 1728, atualmente conservado na Biblioteca Nacional, pertenceu à Real Biblioteca.” 
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Guiomar de Grammont igualmente menciona o uso de estampas gráficas para auxiliar 

na produção de pinturas e painéis decorativos das igrejas. A autora, ao analisar a construção da 

imagem, da representação autoral e da genialidade artística em torno da figura de Aleijadinho 

(1738-1814), aponta evidências para o uso de estampas gráficas e de desenhos como um meio 

de instrução artística, utilizadas para o exercício da cópia e da emulação. Grammont demonstra 

que as estampas reproduzindo obras artísticas e monumentos já eram comercializadas, 

circulavam avulsas e nos livros, assim como foram utilizadas pelos artífices no período colonial. 

Raquel Pifano também atenta para a circulação de estampas europeias e sua utilização 

como modelo para produção artística do período. De acordo com ela, a prática da cópia fazia 

parte de um sistema de formação recorrente dos artífices, o que não significava que esses 

modelos fossem absorvidos de modo passivo e que os artistas fossem desprovidos de 

originalidade277.  O cotejamento de gravuras de tradução com painéis de algumas igrejas 

mineiras demonstra, tanto que as estampas foram referências, como que muitos artistas 

modificavam e adaptavam os modelos para atingirem determinados resultados em suas obras.278 

Por fim, Pedro Queiroz Leite, em sua dissertação, realiza um extenso levantamento de 

estampas e publicações ilustradas, como gravuras, livros, bíblias e missais utilizados por artistas 

no final do século XVIII e início do XIX. Também a historiadora Camila Santiago investiga as 

bibliotecas particulares de pintores que atuaram em Minas Gerais nesse período, buscando 

entender o papel desempenhado pelos impressos nos processos pictóricos e seus impactos na 

produção artística279. Analisando o inventário de artífices atuantes durante o período colonial e 

 
LEVY, Hanna. Modelos europeus na pintura colonial. In Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, n°. 8. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1944.p.149. 
277  A autora questiona algumas pesquisas sobre a produção artística mineira do século XVIII, que ao identificarem 

que certas pinturas presentes nas igrejas mineiras foram executadas a partir do processo de cópia de gravuras 

europeias, acabam por subestimar a autenticidade e originalidade da produção colonial. Ela defende que realizar 

uma análise dessa produção tendo em vista uma acepção moderna e romântica sobre a cópia, um procedimento 

tão corriqueiro naquele momento, demonstra um desconhecimento sobre o “ser artista colonial”.  

PIFANO, Raquel Quinet. A arte de copiar: gravura, pintura e artista colonial. Arte & Ensaio (UFRJ), vol. 17, pp. 

24-33, 2008. 
278 Conforme analisa a estudiosa Camila Fernanda Guimarães Santiago: 

“Ora, imitar imagens já aprovadas pela Igreja e pela Monarquia minimizava problemas futuros quanto a possíveis 

avaliações desses órgãos. Imitar, aqui, não significa simplesmente copiar servilmente, mas selecionar o que imitar 

e reelaborar seu modelo mediante conhecimentos das Regras da Arte, da Natureza e das criações antigas, 

concepção pertinente ao período. Ao mirar modelos gravados como fontes criativas, os artistas atualizavam-nas, 

em suas obras, a partir de concepções estéticas e habilidades que os circundavam.” 

SANTIAGO, Camila Fernanda Santiago, Os usos de gravuras europeias como modelos pelos pintores coloniais: 

três pinturas mineiras baseadas em uma gravura portuguesa que representa a Anunciação, Temporalidades – 

Revista Discente do Programa de Pós-graduação em História da UFMG, vol. 3 n. 1. janeiro/julho de 2011, p. 

189. Disponível online em: [www.fafich.ufmg.br/temporalidades] Acesso em junho de 2020.  
279  A autora realiza sua pesquisa a partir da consulta a inventários post-mortem de alguns artistas que atuaram em 

Minhas Gerais no final do século XVIII e início do XIX, como: capitão Luiz da Costa Ataíde, Manoel da Costa 

Ataíde, Marcelino da Costa Pereira, Francisco Moreira de Oliveira, Feliciano Manoel da Costa, Francisco Xavier 
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que deixaram documentos em diferentes acervos de Minas Gerais, notamos a presença desses 

materiais indicativos do consumo desse tipo de imagem280. 

Essas pesquisas integram os estudos sobre a arte brasileira e seus vínculos com as 

estampas de tradução, dialogando com outras fontes que compõem o debate. Elas identificam 

que, entre os impressos autorizados a circularem no Brasil naquele momento, constavam 

gravuras reproduzindo determinadas obras europeias que, avulsas ou em publicações ilustradas, 

foram elementos importantes para produção artística no período colonial.   

 

 

Figura 95. A visita dos anjos a Abraão. Acima a gravura extraída da bíblia ilustrada de Demarne; abaixo, a pintura de Ataíde 

para o painel lateral da capela-mor da Igreja de São Francisco, Ouro Preto. 

 

 

 
Carneiro e Caetano Luiz de Miranda, salvaguardados pelos Arquivo da Casa Setecentista de Mariana; Arquivo do 

Museu da Inconfidência - Casa do Pilar, em Ouro Preto; Biblioteca Antônio Torres, em Diamantina; Arquivo Casa 

Borba Gato, em Sabará, e Arquivo do Museu Regional de São João del-Rei. Em seu estudo ela identifica nesses 

acervos diversas publicações ilustradas com gravuras de tradução. 

C.f SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. Do impresso à pintura (In.)  Revista do Arquivo Público Mineiro, 

n.65. Disponível online em: [http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/2012D05.pdf] Acesso em 

janeiro de 2021. 
280 C.f BRANDÃO, Ângela. Inventários de artífices: fontes para a compreensão do fazer artísticos no Brasil 

Colonial. (in) Imagem Brasileira, nº8, Belo Horizonte (MG), 2015. 
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Com a mudança da corte para o Brasil, em 1808, como consequência do bloqueio 

continental estabelecido por Napoleão Bonaparte (1769-1821) na Europa, ocorrem alguns 

eventos importantes, também no que diz respeito à produção e circulação de textos e imagens. 

 O Rio de Janeiro, escolhido como residência da família real e nova sede da monarquia, 

sentiria de modo particular os efeitos das transformações ocasionadas pelo episódio.  Junto com 

a corte de D. João VI, transferia-se também todo seu aparelho burocrático. Nesse momento, são 

tomadas algumas medidas como a abertura dos portos (1808), a liberação das manufaturas 

(1808) e a mudança de status do Brasil colônia à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves 

(1815). A política joanina visava engendrar uma série de transformações na infraestrutura do 

Rio de Janeiro por meio da criação de instituições como o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, 

Escola de Comércio, Escola Real de Ciências Artes e Ofícios.  

Nesse contexto, alguns fatores são importantes para pensarmos a situação dos 

impressos: 

1) o estabelecimento de instituições que empregavam mão de obra especializada e que 

possuíam equipamentos voltados à produção de textos e imagens; 

2) a chegada de coleções de livros, estampas e outros tipos de impressos que, em alguns 

casos, tornaram-se ou estimularam a formação de acervos públicos e privados;  

3) reformulações na legislação que alteraram o pacto colonial, retirando determinadas 

restrições sobre a produção e circulação de produtos e mercadorias, entre eles os materiais 

impressos. 

A instalação da corte abriu espaço para que as atividades de impressão fossem 

autorizadas no país. Evidentemente que o processo de ampliação sobre as liberdades de 

produção aconteceu de modo gradativo e, em um primeiro momento, se deu atrelado ao controle 

e atendendo às demandas do Estado. Como observa Cláudio Mubarac a partir da leitura do 

Decreto de D. João VI autorizando o uso da imprensa no Brasil: 

 

(...) os prelos começam a funcionar como assunto de Estado. Cerimônias públicas, 

comemorações oficiais, cartas geográficas, leis e retratos de personalidades são 

instrumentos para a afirmação da corte e domínio da agora ex-colônia, que precisa 

fixar suas fronteiras geográfica e conceitualmente281 

 

  

 Nesse sentido, chamam atenção três estabelecimentos que oficializam as práticas 

gráficas no Rio de Janeiro e se destacam pela produção de textos e imagens: o Arquivo Militar, 

 
281 Decreto de D. João VI autorizando o uso da imprensa no Brasil, In. MUBARAC, Claudio. Raízes da gravura 

no Brasil. In. Imagens para uma nação [catálogo], Pinacoteca, São Paulo, 2017. 
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o Colégio das Fábricas e a Impressão Régia. Nota-se em comum entre eles a premência de 

utilização dos conhecimentos e equipamentos gráficos para a produção de documentos oficiais 

e papéis estratégicos para o estabelecimento da administração pública e funcionamento das 

instituições282. Entretanto, ao mesmo tempo em que atendiam ao Estado, forneceram uma 

estrutura incipiente - mão de obra, conhecimentos técnicos, materiais e maquinários - que foi 

significativa para estimular o desenvolvimento das atividades gráficas. 

 O Gabinete Cartográfico do Arquivo Militar, atrelado à Academia Militar, Ministério 

da Guerra e às repartições da Fazenda e da Marinha, fundado em 7 de abril de 1808, tinha como 

principal foco ser o centro de produção cartográfica do Império, uma das grandes preocupações 

do Estado por desempenhar funções estratégicas para a proteção das fronteiras.283. O Arquivo 

dedicou-se inicialmente às técnicas da gravura em metal, mas em 1826, durante o reinado de 

D. Pedro I (1798-1834), a instituição passou a abrigar o primeiro ateliê litográfico oficial284.  

 Conforme nos indica a pesquisadora Renata Santos, alguns dos profissionais que 

atuaram no ateliê do Arquivo Militar foram responsáveis pela iniciativa de fundarem 

estabelecimentos litográficos autônomos, desvinculados das demandas governamentais285. Esse 

foi o caso do litógrafo suíço Johann Jacob Steinmann (1804-1844)286, um dos principais nomes 

ligados ao ateliê do Arquivo, e do francês Pierre Victor Larée, que utilizaram suas experiências 

para administrarem seus próprios estabelecimentos, contribuindo para estruturação de um 

comércio de imagens e produtos impressos desvinculadas aos assuntos de Estado. 

O Colégio das Fábricas287 foi consequência direta do alvará de 1º de abril de 1808, 

permitindo o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas no Brasil. Organizou-se em torno 

 
282 Uma das primeiras encomendas oficiais do príncipe regente D. João VI foi a gravura da planta da nova capital. 

ARNONE, Marianne; LEE, Francis; MUBARAC, Claudio. Imagens para uma nação [catálogo], Pinacoteca, São 

Paulo, 2017. 
283  Como informa a pesquisadora Renata Santos, o Arquivo Militar: firmou-se como um “local em que pudessem 

ser feitas ratificações de fronteiras, planos de fortalezas e de campanhas, projetos para estradas e comunicações, 

melhoramentos e estabelecimento de novos portos marítimos.” 

SANTOS, Renata. A imagem gravada: a gravura no Rio de Janeiro entre 1808 e 1853. Rio de Janeiro: Prefeitura 

do Rio de Janeiro/Casa da Palavra, 2008, p.22. 
284 FERREIRA, 1994, p. 138 
285 SANTOS, Renata, op.cit. p. 79. 
286 Comenta Orlando da Costa Ferreira: 

“Basileano, Johann Jacob Steinmann (1804-1844) iniciou sua carreira litográfica em 1821, no ateliê alsaciano de 

Engelmann, indo depois aperfeiçoar-se em Paris na oficina senefelderiana.” No Brasil ficou conhecido como 

“litógrafo do Imperador”. Em 1825, o Real Arquivo Militar instala uma oficina de litografia com material 

importado da França. Como professor, chega o suíço Steinmann, aluno do próprio Alois Senefelder, o criador da 

técnica litográfica. FERREIRA, 1994, p. 329 
287 Tinha por objetivo o estabelecimento de um colégio destinado ao aprendizado das artes mecânicas e formação 

de trabalhadores capacitados para a instalação de atividades manufatureiras e a construção de novas máquinas, que 

seriam remetidas para as províncias. Após longa proibição, buscava evitar a dispersão da mão-de-obra vinda de 

Portugal e promover o surgimento de manufaturas no Brasil, uma situação singular que justificava colocar o Estado 

como seu mantenedor.  ANDRADE, 1980, p. 82-83. 
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de um grupo autônomo de artífices, gravadores portugueses. Foi uma oficina instalada no Morro 

do Castelo, integrada pela Fábrica de Cartas de Jogar e pela Estamparia de Chitas. Ela 

objetivava o ensino das artes mecânicas e a capacitação de mão de obra manufatureira. 

Destacou-se também como um centro de produção de imagens, principalmente no emprego da 

gravura em madeira e em metal, utilizando, em muitos casos, matrizes importadas288. 

            A inauguração da Impressão Régia, em 13 de maio de 1808, foi fundamental para o 

desenvolvimento da imprensa no Brasil, impulsionando a multiplicação de textos e imagens.289 

Como mencionado, a Impressão Régia foi um estabelecimento destinado à emissão de 

documentos e outras publicações oficiais, mas abriu espaço para a ampliação dos debates sobre 

a liberdade de imprensa, que resultaram no crescimento no número de tipografias e das 

atividades de impressão. A imprensa representou um espaço importante para o aprimoramento 

de instrumentos e técnicas de impressão. A licença concedida para se imprimir foi decisiva para 

que, principalmente na segunda metade do século, observássemos a estruturação da indústria 

gráfica e a proliferação de produtos impressos290. 

 O segundo aspecto apontado em relação à instalação da corte no Rio de Janeiro e os 

impressos foi a chegada de itens que fariam parte e estimulariam a formação de acervos 

públicos e privados. Junto com a família real, desembarcaram seus pertences e daqueles que a 

acompanharam. Entre esses objetos estavam obras, livros, estampas e outros tipos de 

publicações que faziam parte de suas coleções particulares e que, em alguns casos, foram o 

ponto partida para formação de acervos pertencentes a certas instituições criadas naquele 

momento.   

A Biblioteca Real, por exemplo - constituída por parte do acervo que estava em Portugal, 

enviado ao Rio de Janeiro em remessas, até 1811 - apresentava entre seus itens muitos livros 

ilustrados e imagens, inclusive estampas de tradução291. De início, apenas os estudiosos com 

autorização régia tinham acesso à Biblioteca. Entretanto, a partir de 1814, ela passa a ser aberta 

ao público. Ao longo do tempo recebeu várias doações, e fez algumas aquisições, como a 

coleção de António de Araújo e Azevedo (1754 -1817), o Conde da Barca, acervo que chegou 

 
288 FERREIRA, 1994. 
289Ibid, p.138 
290 O tópico sobre a imprensa ainda será desenvolvido no capítulo.   
291 O acervo era composto de livros de religião, história, filosofia, belas-artes e ciências naturais, além de atlas, 

cartas geográficas, estampas, itens de numismática entre outros. 

Cf. SCHWARCZ, Lilia Moritz. A longa viagem da biblioteca dos reis: do terremoto de Lisboa à independência 

do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
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com ele de Portugal, e que após seu falecimento foi adquirido pelo Estado. Seu conjunto se 

destacava pelos livros e a grande quantidade de estampas de tradução292.  

Outro exemplo é o acervo de referências da Academia Imperial de Belas Artes, que teve 

como ponto de partida as obras da Coleção Real, pertencente à corte portuguesa, e que aqui 

chegaram juntamente com D. João VI, em 1808. Parte desse acervo era formado por estampas 

de tradução que foram utilizadas como material didático para aulas e para consulta dos alunos 

e professores da Academia Imperial de Belas Artes293.  

Assim, as instituições criadas como parte do projeto de infraestrutura delineado pela 

corte, demonstraram a necessidade de formação de seus acervos de modo a levar adiante suas 

atividades. Muitas delas tiveram como ponto de partida itens, como livros, publicações 

ilustradas e estampas que, naquele momento, vieram de Portugal, acompanhando a corte.   

Por fim, outro ponto de destaque, tendo em vista a transferência da corte e a situação 

dos produtos impressos, foi a alteração das leis que protegiam o antigo pacto colonial, 

principalmente as já mencionadas: liberação sobre as manufaturas e a abertura dos portos às 

“nações amigas”.  

 O alvará para se realizar atividades manufatureiras estimulou a produção de diferentes 

produtos, atraindo mão de obra, formação técnica e incentivando a criação de novos 

estabelecimentos, o que certamente teve impacto na fabricação de textos e imagens. 

A abertura dos portos, por sua vez, modificou a configuração das relações comerciais, 

retirando a exclusividade de Portugal e ampliando a entrada e saída de mercadorias no país. 

Como naquele momento as atividades industriais ainda eram reduzidas – e os acordos firmados 

com a Inglaterra favoreciam a vinda de mercadorias inglesas em detrimento da produção local, 

o Brasil tornou-se um grande importador de produtos europeus. 

 No caso específico dos impressos, a medida auxiliou o fornecimento de maquinário e 

instrumentos, como prensas, tipos e Clichês, papel, ferramentas gráficas, necessários ao 

funcionamento de estabelecimentos voltados às atividades de impressão. Do mesmo modo, 

favoreceu a entrada de diversos tipos de mercadoria impressa, como livros, periódicos, 

publicações ilustradas, estampas etc., o que dinamizou o mercado editorial. Nesse sentido, a 

 
292 Como as estampas presentes na obra Le grand théâtre de l’univers um dos principais destaques da coleção do 

Conde da Barca que hoje compõe o acervo da Biblioteca Nacional.  Sobre a Coleção Conde da Barca ou Coleção 

Araujense. Adquirida em leilão em 1819, dois anos após a morte de seu proprietário, Antônio de Araújo de 

Azevedo, Conde da Barca. É constituída de 2.365 obras em 6.329 volumes, em sua maior parte dos séculos XVIII 

e XVII.  

Cf. CUNHA, Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha (organizadora). A coleção de estampas Le Grand Théâtre de 

L'Univers. Volume III, Tomos CII-CCXXV; Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 2011. 
293 Esse tópico, sobre a coleção de estampas da Academia Imperial de Belas Artes, será desenvolvido no próximo 

capítulo.     
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abertura foi um fator que contribuiu para a circulação e o comércio de imagens, entre elas 

aquelas que reproduziam obras de arte, que doravante tornavam-se um produto encontrado em 

maior quantidade e diversidade de técnicas, meios e suportes.  

 

2.2 Imagens cruzadas: o comércio de estampas de tradução  

 

 

Figura 96. THOMAS, Emilie (gravura) a partir de DUVIVIER, Albert (desenho) a partir de DELACROIX, Eugène 

(pintura), xilogravura traduzindo a tela A Morte de Sardanapolo, publicada no periódico francês Le Monde Illustré, 16 de 

maio de 1874. Col. Biblioteca Nacional da França [gallica]. 

 

O arranjo da sala ficou a cargo de José Lemos. O respeitável dono da casa, 

trepado num banco, tratava de pregar na parede duas gravuras compradas 

na véspera em casa de Bernasconi; uma representava a Morte de 

Sardanapolo; outra a Execução de Maria Stuart. Houve alguma luta entre 

ele e a mulher a respeito da colocação da primeira gravura. D. Beatriz achou 

que era indecente um grupo de homens abraçado com tantas mulheres. Além 

disso, não lhes pareciam próprios dois quadros fúnebres em dia de festa. 
ASSIS, Machado de; As bodas de Luís Duarte, 1873294 [grifos meus] 

 

 

O excerto apresentado acima, extraído do conto As bodas de Luís Duarte, do escritor 

brasileiro Machado de Assis (1839-1908), publicado em folhetim no Jornal das Famílias 

durante o ano de 1873, fornece alguns dados sobre o comércio e o consumo de estampas no Rio 

de Janeiro, na segunda metade do século XIX.  

 
294 ASSIS, Machado de; As bodas de Luís Duarte, In.  Jornal das famílias: publicação ilustrada, recreativa, artística, 

Rio de Janeiro, junho-julho, 1873. 
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No trecho é descrita a cena em que José Lemos prepara sua casa para a realização de 

um casamento, decorando as paredes com duas gravuras compradas no dia anterior. O autor 

não especifica, mas é provável que ambas fossem o que chamavam de “gravuras finas”295, 

produzidas por casas de renome, e que se tratasse de reproduções. O tema das estampas, descrito 

pelo narrador, desempenha uma função importante para o desenvolvimento da narrativa: uma 

delas era Sardanapolo a outra a Execução de Maria Stuart, dois assuntos históricos, como 

ressalta o personagem Lemos.   

No primeiro caso, embora não seja mencionado, é provável que a gravura fosse cópia 

da tela de 1827, de Eugène Delacroix, que uma década após o falecimento do artista, havia sido 

posta a leilão pela primeira vez, integrando, naquele momento, várias exposições, 

principalmente em Paris e Londres. Do mesmo modo, nesse período, recebeu diferentes 

traduções, tanto de “gravuras finas” como de estampas de jornais, como é o caso da xilogravura 

publicada na edição de maio de 1874 do conhecido jornal francês Le Monde Illustré, que 

também era comercializado no Rio de Janeiro296.   

Também é possível que o caso da gravura retratando a Execução de Maria Stuart fosse 

uma cópia de alguma das versões realizadas sobre o tema297. Observando imagens de periódicos 

publicadas nas décadas finais do século XIX encontramos diversas reproduções de pinturas 

sobre episódios que envolviam a rainha escocesa. As imagens foram localizadas não apenas em 

periódicos importados como o The Illustrated London News298 mas também em produções 

 
295 O termo “gravura fina” é encontrado na literatura do período para se referir às estampas realizadas por 

profissionais e estabelecimentos consagrados, impressas em papel de qualidade e para diferenciá-las daquelas 

estampas e folhas mais simples e corriqueiras, como certas litografias e imagens de jornais.  
296 A estudiosa Tania Regina de Luca afirma que periódicos de outras nacionalidades eram comercializados no 

Rio de Janeiro: “o leitor poderia adquirir caso dispusesse de recursos, periódicos europeus”. Segundo a autora 

essas publicações eram comercializadas em tipografias e livrarias como a Livraria Universal Laemmert. 

LUCA, Tania Regina de. A Ilustração [1884-1892]. Circulação de textos e imagens entre Paris, Lisboa e Rio de 

Janeiro.  São Paulo: Ed. Unesp, 2018, p. 17. 

No caso do periódico Le Monde Illustré, como será visto, foram localizados anúncios de sua comercialização 

também em leilões, assim como suas imagens (os clichês) foram utilizadas por outras publicações que circularam 

no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX.  

Na nota do Le Monde Illustré que acompanha a estampa que reproduz Sardanapolo, é mencionada a intenção de 

divulgar a obra que foi um dos grandes destaques da exposição organizada por l’Union des amis des Arts, em 1874 

(Le Monde illustré. 1874-05-16. p.299). 

Além do destaque que a pintura de Delacroix estava recebendo naquele momento, também a breve descrição que 

a personagem de Machado faz sobre a gravura que comprara para a decoração do casamento, “um grupo de homens 

abraçado com tantas mulheres”, contribui para a hipótese de que se trate da versão do artista francês. 
297 Uma das versões de pinturas retratando o episódio da execução de Maria Stuart, realizada pelo artista inglês 

Laslett John Pott (1837-1898) teve destaque na exposição de 1871 da Royal Academy of Arts, em Londres, 

recebendo na época traduções gráficas como a água forte realizada pelo Art Journal, em 1875. 
298 Segundo Tania Regina de Luca, o popular Illustrated London News era um dos periódicos comercializados pela 

Livraria Universal Laemmert. Ibid. 

No caso do tema da Execução de Mary Stuart o Illustrated London News publicou em sua edição de fevereiro de 

1861 uma xilogravura do gravador inglês William Luson Thomas (1830-1900) a partir do artista Sir John Gilbert 
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locais como o Ilustração do Brasil; Diário Ilustrado; Ilustração Brasileira; Revista Popular 

antecessora do Jornal das Famílias e a Estação, sendo que as duas últimas contaram com 

Machado de Assis como colaborador299.  

 

   

Figura 97. William Luson Thomas (gravura) a partir de Sir John Gilbert (pintura), Execution of Mary, Queen of Scots, 

extraído do periódico Illustrated London News, 23 de fevereiro de 1861.   

Figura 98. Peter Lightfoot (gravura) a partir de Laslett John Pott (pintura), Mary, Queen of Scots led to execution extraído do 

periódico The Art Journal, New Series volume 1, plate 11, page 144, 1875. A pintura de John Pott foi exposta em 1871 na 

Royal Academy of Arts, em Londres.  

 
(1817–1897). Essa mesma imagem foi publicada, posteriormente, em outros periódicos como o jornal francês 

L'Univers Illustré. 

THOMAS, William Luson, The Execution of Mary, Queen of Scots, from "Illustrated London News" February 23, 

1861. Xilogravura da coleção do Metropolitan Museum of New York.  Disponível online: 

[https://www.metmuseum.org/art/collection/search/646763] Acesso em janeiro de 2022. 
299 Esses são alguns exemplos entre os periódicos brasileiros que publicaram episódios relacionados a Maria Stuart. 

No caso do Ilustração do Brasil, a edição de 1876 publicou uma gravura que reproduz a tela Maria Stuart e 

Elizabeth d’Inglaterra (1872) do artista italiano Ernesto Fontana (1837-1918). Já a edição de 1878 apresentava o 

momento do primeiro encontro da rainha com David Rizzo, gravura que também estampou outras publicações 

ilustradas do período como o Diário Ilustrado (1887). O periódico Ilustração Brasileira publicou também na 

década de 1870 uma estampa reproduzindo a tela do artista alemão Sándor Liezen-Mayer (1839-1898) 

representando o momento da assinatura da execução de Maria Stuart. A Revista Popular traz um retrato da rainha, 

enquanto A Estação apresenta o episódio de sua partida para Escócia e, a parte dedicada à moda da revista, continha 

várias referências a peças do vestuário que eram inspiradas em Maria Stuart. Quando as imagens continham 

legendas ou notas geralmente era mencionado o episódio da execução da rainha. 
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Figura 99. Gravador não identificado a partir de desenho de Ernesto Fontana, Maria Stuart e Elizabeth da Inglaterra, 

publicado na edição de 1876 do periódico Ilustração do Brasil. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. 

 

Desse modo percebe-se que os temas tratados nas gravuras do conto de Machado de 

Assis encontram ressonâncias e cruzamentos com uma iconografia que estava em circulação e 

participando do mercado de imagens que também então se expandia no Brasil. Tal comércio 

ofertava uma variedade de produtos como: pinturas, gravuras avulsas e impressas em diversas 

técnicas, fotografias, publicações ilustradas, como livros e periódicos. No caso desses últimos, 

como será visto, além de publicarem diversas imagens, também foram peças importantes desse 

comércio anunciando e divulgando produtos, assim como os estabelecimentos onde encontrá-

los.  

 Machado cita no trecho, que as gravuras foram compradas na casa de Bernasconi, 

estabelecimento que, de fato, funcionou no Rio de Janeiro durante a segunda metade do século 

XIX.300. No jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro, a parte dedicada às informações sobre 

as movimentações dos paquetes, com os dados relacionados às importações e exportações, 

indica que a Casa Bernasconi importava da França caixas de gravuras, quadros, vidros e objetos 

para douradores301. Esses dados reforçam que o estabelecimento se dedicava aos ofícios ligados 

à molduraria, vidraçaria e ao comércio de estampas, revelando alguns aspectos desse mercado. 

 
300No Almanak administrativo, mercantil, e industrial do Rio de Janeiro, conhecido como Almanaque Laemmert, 

é mencionada a atividade dessa casa comercial que aparece, nessa listagem, na categoria: Loja de gravuras para 

estudo de desenho, estampas coloridas, molduras douradas etc De acordo com o levantamento realizado no 

Almanaque entre 1860 e 1890, o estabelecimento, em associação com Herinque Moncada (Bernasconi & 

Moncada), esteve em atividade na rua do Ouvidor, 143, até 1870, após esse ano, aparece apenas o nome de 

Henrique Moncada, mas é possível que Bernasconi continuasse atuando em outro estabelecimento. 
301 Correio Mercantil [anúncio] Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1856. 
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Figura 100. Publicidade do estabelecimento de Bernasconi & Moncada, publicado no Diário do Rio de Janeiro, em 1864. 

No anúncio é mencionado o comércio de “espelhos, gravuras, estampas, redomas e objetos de pintura, molduras e quadros de 

todos os gostos e feitios”. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. 

 

Esse não é o único caso em que esse tipo de estabelecimento é descrito na literatura de 

Machado de Assis como um local onde era possível se encontrar estampas. No conto Habilidoso 

(1885), por exemplo, o protagonista expõe uma pintura em uma dessas “casas de espelhos e 

gravuras na rua do Ouvidor”302. Outro caso interessante nesse sentido, é apresentado em Esaú 

e Jacó (1904), romance ambientado no final do século XIX em que as estampas desempenham 

um papel importante para a narrativa. Um dos capítulos descreve a compra de gravuras em uma 

loja de vidraceiro: 

 

Iam descendo pela Rua da Carioca. Havia ali uma loja de vidraceiro, com espelhos 

de vários tamanhos, e, mais que espelhos, também tinha retratos velhos e 

gravuras baratas, com e sem caixilho. Pararam alguns instantes, olhando à toa. Logo 

depois, Pedro viu pendurado um retrato de Luís XVI, entrou e comprou-o por 

oitocentos réis; era uma simples gravura atada ao mostrador por um barbante. 

Paulo quis ter igual fortuna, adequada às suas opiniões, e descobriu um 

Robespierre.303 [grifos meus] 

 

O estabelecimento descrito é modesto, vendendo gravuras a valores mais acessíveis, 

com e sem caixilho, e que ficavam dispostas em um barbante. Como mencionado anteriormente, 

no outro conto, as gravuras compradas na Casa Bernasconi pelo personagem José Lemos 

parecem ser mais valiosas. Jornais como Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro e Jornal 

do Comércio, voltados principalmente para tópicos ligados à economia e ao comércio, indicam 

 
302 ASSIS, Machado. O Habilidoso, Edição de Referência: Obra Completa, de Machado de Assis, vol. II, 

Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1994. Domínio Público, disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000166.pdf] Acesso em junho de 2019. 
303 ASSIS, Machado. Esaú e Jacó. Ministério da Cultura. Fundação Biblioteca Nacional Departamento Nacional 

do Livro. Domínio Público. Disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000030.pdf] Acesso em junho de 2019.  
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que Bernasconi comercializou um amplo sortimento de estampas304, disponíveis em técnicas 

variadas, importadas da Europa ou elaboradas por profissionais reconhecidos que atuavam no 

país como Sébastien Auguste Sisson (1824-1898)305. Do mesmo modo, os anúncios 

demonstram que o estabelecimento se dedicou ao comércio de arte de maneira geral, realizou 

exposições de artistas306, leilões307 e divulgou técnicas e novas tecnologias para produção de 

imagem, como alguns processos fotográficos308.  Nesse sentido, sua atuação aproxima-se do 

funcionamento das galerias de arte e, embora alguns anúncios utilizem o termo galeria para se 

referirem à loja, ainda não encontramos essa categoria no Almanaque Administrativo, Mercantil 

e Industrial (o Almanaque Laemmert)309. De todo modo, como será apresentado, a casa 

Bernasconi torna-se exemplo de um tipo de estabelecimento ligado ao comércio de arte que 

crescia no Rio de Janeiro a partir da segunda metade do século XIX, um dos locais onde se 

vendiam estampas310. 

 
304 De acordo com o anúncio da Bernasconi & Comp. no Correio Mercantil, publicado em fevereiro de 1855, o 

estabelecimento comercializava “grande sortimento de estampas de todas as qualidades”. 

 Correio Mercantil [anúncio], Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1855. 
305 Em anúncio publicado no Correio Mercantil em 1853, a loja de Bernasconi & Comp. divulga a venda de 

“retratos de S.M. o Imperador, copiados do daguerreótipo pelo professor de desenho A. Sisson. 

Correio Mercantil [anúncio] Rio de Janeiro, 1853. 
306 Foram localizados anúncios da loja Bernasconi sobre a venda de obras de arte como pinturas, aquarelas, 

gravuras, fotografias. Também o estabelecimento realizou exposições de obras de artistas, como por exemplo: 

“uma magnífica pintura de paisagem de Agostinho José da Mota representando o ponto de vista pitoresco da Serra 

da Estrela” (Correio Mercantil, 1856); ou “acham-se expostos na casa do Sr. Bernasconi uns belos trabalhos; é a 

reprodução fotográfica das medalhas representando suas Majestades e Altezas, obra do Sr. Luster. A reprodução 

fotográfica foi feita pelo distinto artista Sr. Guimarães.” (Diário do Rio de Janeiro, 1866); “acha-se exposta em 

Casa de Sr. Bernasconi, na Rua do Ouvidor, uma magnifica paisagem à sépia, representando uma de nossas matas 

virgens: é obra do Sr. Porto Alegre (Correio Mercantil, 1855).    
307 Os anúncios sobre os leilões promovidos pela Casa Bernasconi localizados nos jornais Correio Mercantil; 

Jornal do Comércio e Diário do Rio de Janeiro demonstram que esses eventos se dedicavam, majoritariamente, 

ao comércio de arte, leiloando pinturas, esculturas e gravuras.  
308 Exemplos nesse sentido podem ser observados em anúncios que apresentavam a exposição de processos 

fotográficos como: “Fotografia: J.F. Guimarães, de volta de sua viagem a Paris onde foi melhorar o processo de 

que ultimamente apresentara provas, comunica aos seus amigos e ao público, que expõe hoje em Casa dos Srs. 

Bernasconi & Moncada, sobre placas de porcelana , retratos feitos por aquele mesmo processo, cujos resultados 

satisfatórios, muito se avantajam ao eu até agora tem sido apresentado”  (Diário do Rio de Janeiro, 1867); “acham-

se expostos em casa dos Srs. Bernasconi e Moncada alguns retratos tirados pelo sistema intitulado - marfintipo -, 

invenção do Sr. Insley Pacheco, fotografista da casa imperial. A oficina do Sr. Pacheco acha-se expressamente 

reformada para tirar retratos em grupo de numerosas pessoas pelo sistema acima indicado” (Correio Mercantil, 

1859); “Ambro-cromotipo: o nosso sistema – ambro-cromotipo – admite qualquer vestimenta de cor sem exceção, 

reproduzindo com admirável esmero o mais caprichoso ou fantástico efeito (...) Respeitosamente pedimos ao 

benévolo público desta magnifica corte para que se digne admirar nossos trabalhos ou em nossa galeria, rua do 

Ouvidor , 40 ou em Casa dos Srs. Bernasconi & Comp., na mesma rua n.143. Joaquim Insley Pacheco” (Correio 

Mercantil, 1858). 
309 Assim, estabelecimentos congêneres ao de Bernasconi podem ser localizados, no período entre 1844 e 1889, 

no Almanaque em categorias como: Artes e Ofícios; Estamparia e gravuras; Espelheiros; Lojas de Papel; Lojas 

de Estampas e gravuras; entre outros. 
310 Nota-se por meio de artigos e anúncios de periódicos que o termo galeria se torna mais frequente no final do 

século XIX, principalmente após a década de 1870. Ainda são escassas as fontes sobre o mercado de arte no Brasil 

durante o período oitocentista. Alguns estudos sobre o tema focam no crescimento das galerias no início do século 
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Uma grande diversidade de estampas, quanto à técnica, suporte etc., e que reproduziam 

obras de arte eram encontradas em diferentes estabelecimentos comerciais.  O cruzamento entre 

fontes literárias, iconográficas, anúncios e textos jornalísticos auxiliam a escassa bibliografia 

relacionada ao tema. O diálogo entre esses materiais oferece subsídio para que se possa 

identificar alguns dos locais onde, nesse período, se compravam estampas no Rio de Janeiro e, 

assim, auxiliar na pesquisa sobre esse mercado. 

 

   

Figura 101. Anúncio de exposição de processos fotográficos expostos na Bernasconi &Moncada publicado no jornal Diário 

do Rio de Janeiro, 1867. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. 

Figura 102. Anúncio de exposição de retratos na galeria do Sr. Bernasconi publicado no periódico Correio Mercantil (RJ), 

1857. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. 

 

 

2.2.1 Onde comprar estampas no Rio de Janeiro? 

 

Era já noite, a rua do Ouvidor estava cheia de gente; os curiosos 

paravam em frente as vitrines; as moças passavam ostentando suas 

lindas toilettes, os seus chapéus ornados de fitas e flores, os seus 

capotes modernos de surah ou veludo, enfeitados com chou de rubans 

ou com uma pluma erguida ao lado, en aigrette; nos cafés as flautas, 

rabecas e harpas tocavam o crônico Bendegó; um pequeno italiano com 

um rabeca desafinada a ponto de fazer calafrios na gente acompanhava 

a antediluviana modinha: - a minha Lilia morreu...; um grupo de 

pessoas impedia a passagem na esquina com a rua Gonçalves Dias; 

outros grupos impediam a entrada na confeitaria Cailteau; o Paschoal 

iluminado à luz elétrica abrigava no meio seu labirinto de mesas 

 
XX, identificando nesse momento o surgimento das primeiras galerias de arte, como Celso Fioravante em seu 

artigo O marchand, o artista e o mercado que aponta como pioneira a fundação, em 1907, da galeria Jorge no Rio 

de Janeiro. Já a pesquisadora Maria Lúcia Bueno tem como objeto de análise a expansão do mercado de galerias 

e o comércio de arte moderna na década de 1950, mas aponta o século XIX como um marco importante para a 

expansão das galerias no contexto internacional. 

FIORAVANTE, Celso - O marchand, o artista e o mercado [in.] Arco das Rosas [catálogo], 2001. Disponível 

online em: [http://www.forumpermanente.org/event_pres/exposicoes/arte-contemporaneo-arco/artigos-

relacionados/o-marchand-o-artista-e-o-mercado] Acesso em Junho de 2020.  

BUENO, Maria Lúcia. O mercado de galerias e o comércio de arte moderna: São Paulo e Rio de Janeiro nos anos 

1950-1960, Dossiê: Sociologia da Arte Hoje. 20 (2), ago. 2005. Disponível online em: 

[https://doi.org/10.1590/S0102-69922005000200006] Acesso em junho de 2020.   

http://www.forumpermanente.org/event_pres/exposicoes/arte-contemporaneo-arco/artigos-relacionados/o-marchand-o-artista-e-o-mercado
http://www.forumpermanente.org/event_pres/exposicoes/arte-contemporaneo-arco/artigos-relacionados/o-marchand-o-artista-e-o-mercado
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algumas moças que se miravam nos espelhos que cercam as paredes 

deste estabelecimento; ouvia-se o som dos tacos batendo nas bolas, nos 

Dezoito Bilhares; os vendedores de jornais gritavam: Gazeta da 

Tarde, Novidades, Cidade do Rio! 
SOUVENIR, Na rua do Ouvidor, revista Estação, 1889. [grifos meus] 

 
 

D. AMÉ.  

 (Chegando à Rua do Ouvidor.)  

Você desce ou sobe? 
D. CLA.  

Eu subo, vou à Glace Elegante;  

depois desço. Vou ver uma gravura muito bonita, 

inglesa... 
D. AMÉ.  

Já vi; muito bonita. Vamos juntas. 

D. CLA.  

Há hoje muita gente na Rua do Ouvidor 
 

ASSIS, Machado; O Melhor Remédio, 1884311 [grifos meus] 

 

Conforme apontado, alguns acontecimentos desencadeados a partir da transferência da 

corte portuguesa ao Rio de Janeiro dinamizaram o mercado e os intercâmbios comerciais, 

impactando a produção e circulação de produtos. A abertura dos portos alterou a dinâmica das 

relações comerciais facilitando o escoamento da produção brasileira, majoritariamente agrícola, 

assim como a entrada de produtos de outras regiões.  

Como mencionado, em um primeiro momento, a importação de mercadorias da 

Inglaterra foi favorecida, observando assim, não apenas uma grande circulação de produtos, 

como igualmente de estabelecimentos e negociantes ingleses no Brasil. Com o fim do bloqueio 

continental estabelecido por Napoleão na Europa e após o Congresso de Viena (1814-15) 

cresce, nos portos cariocas, a movimentação de embarcações de outras nacionalidades, 

principalmente de origem francesa, intensificando os intercâmbios comerciais, como observa o 

jornalista e historiador Ernesto Senna (1858-1913) em seu livro dedicado ao comércio do Rio 

de Janeiro: 

 

Para o Rio de Janeiro, desde 1817, principiaram a afluir franceses, alemães, ingleses, 

italianos, não contando os portugueses, cujo êxodo para o grande país que haviam 

criado nunca teve interrupção. A imigração francesa foi artística e comercial e subiu 

tanto na primeira metade do século que a rua mais frequentada da cidade, a rua do 

Ouvidor, era ocupada quase exclusivamente por negociantes dessa nacionalidade. 

Um escritor francês, Ferdinand Denis, que deixou um interessante livro sobre o Brasil, 

vinte anos depois da abertura dos portos, comparou a nossa rua do Ouvidor à rue 

 
311 Obra Completa, de Machado de Assis, vol. II, Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1994. Publicado originalmente em 

A Estação, 31/3/1884. 
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Vivienne em Paris, em que armazéns de modas, os armarinhos e os modistas se 

acumulavam ostentando soberbas vidraças de amostras312.  
 

Senna ressalta a rua do Ouvidor caracterizando-a como importante polo comercial do 

Rio Janeiro, “a rua mais frequentada da cidade” e ocupada por negociantes, principalmente, 

imigrantes franceses.313O local destacou-se, principalmente na segunda metade do século XIX, 

por seu diversificado comércio de cafés, restaurantes, confeitarias, entre outros 

estabelecimentos como descrito no trecho apresentado acima, retirado da revista Estação, 

edição de 1889. A via foi também, como será visto, um lugar significativo para o mercado de 

estampas. 

O estabelecimento de Bernasconi mencionado no conto As Bodas de Luís Duarte, assim 

como a loja Glace Elegante, citada no excerto acima, extraído do conto O Melhor Remédio 

também de Machado de Assis, localizavam-se na famosa rua do Ouvidor. No trecho citado 

acima, duas personagens conversam enquanto caminham pela rua, uma delas menciona ir ver 

uma gravura inglesa na Glace Elegante que, tal qual Bernasconi, dedicava-se ao comércio de 

arte.  

Esses textos não são casos isolados em que o autor menciona a rua do Ouvidor como 

um local onde era possível, além de encontrar lojas que vendiam estampas, vê-las expostas nas 

vitrines. No romance Ressureição (1872), em determinado momento, a personagem, “amante 

de coisas d’arte”, fica aborrecida ao saber que uma gravura314 vista em alguma loja do Ouvidor, 

já havia sido vendida315.   

 
312 SENNA, Ernesto. O Velho Comércio do Rio de Janeiro. G.Ermakoff Casa Editorial, Rio de Janeiro, 2006 

(2ªed.), p. 24. 
313Do mesmo modo o escritor Joaquim Manuel de Macedo em suas Memórias da rua do Ouvidor, destaca a atuação 

de comerciantes, sobretudo de origem francesa, nessa conhecida via do Rio de Janeiro: “Mas estava escrito que a 

rua do Ouvidor, que aliás já contava com boas casas comerciais portuguesas e inglesas, somente havia de florescer 

e primar na cidade do Rio de Janeiro depois de tornar-se rua francesa” 

 MACEDO, Joaquim Manuel de. Memórias da rua do Ouvidor. Senado Federal, Brasília, 2005, p.93. Disponível 

online em: [https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1105/743386.pdf?sequence=4&isAllowed=y] 

Acesso em maio de 2021. 
314 A gravura representava o tema Betsabé no banho e o rei Davi a espreitá-la do seu eirado. Embora não seja 

mencionado, é provável que fosse cópia de alguma obra conhecida sobre o tema. Os pesquisadores Isaquia dos 

Santos Barros Franco e Gislane Gonçalves Silva aproximam a gravura da tela de Rembrandt, O Banho de Betsabé 

(1654). 

FRANCO, Isaquia dos Santos Barros. Letramento Literário no Ensino Médio Sobre a relação entre literatura e 

artes visuais em contos de Machado de Assis. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2018. 

SILVA, Gislane Gonçalves. As artes visuais em obras machadianas. RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 09, nº 

01, jan/jul, 2017. Disponível online em: [http://www.revlet.com.br/artigos/435.pdf] acesso em junho de 2021. 
315 Apresento, a seguir, o trecho completo: 

“- Pois bem, continuou Batista. Estamos nesse caso. Ela é extremamente caprichosa, e mais ainda que caprichosa, 

é amante de coisas d'arte. Há dias fui achá-la aborrecida. Interroguei-a; nada me quis dizer. Pela conversa adiante 

falou-me duas ou três vezes numa gravura que vira na Rua do Ouvidor, e que o dono vendera quando ela lá voltou, 

disposta a comprá-la. O assunto era o mais ortodoxo possível: a israelita Betsabé no banho e o rei Davi a espreitá-

 



174 

 

O próprio Machado de Assis teria frequentado e admirado imagens expostas nas lojas 

da renomada rua, conforme indica a estudiosa brasileira Marisa Lajolo (1944). Ela relata o 

episódio em que o escritor teria se interessado pela tela, La donna che legge (1882), do artista 

italiano Roberto Fontana (1844-1907) após admirá-la em uma loja, durante seus passeios pela 

rua Ouvidor316. Nesse caso, tratava-se de uma pintura, mas é provável que, assim como descrito 

em seus textos, ele também tenha se deparado e se interessado por outras categorias de imagens, 

de diferentes naturezas como fotografias, litografias, gravuras que eram expostas nesses 

estabelecimentos317. 

Esse tipo de casa de comércio, não era exclusividade da rua do Ouvidor, mas era ali 

onde se concentrava parte significativa desse segmento. Administradas muitas vezes por 

imigrantes, funcionavam também como uma galeria de arte, dedicando-se à comercialização de 

pinturas, esculturas, fotografias, gravuras, assim como organizavam exposições. Como 

apontado, muitas dessas casas se voltavam a outros ofícios, geralmente interligados ao ramo 

artístico como molduraria, vidraçaria, papelaria etc. Esses serviços eram ressaltados nos 

anúncios dos jornais como atividades principais, sendo a venda de obras e as exposições 

funções complementares.  

No final do século, os anúncios apresentam casas mais especializadas no ramo artístico 

como a Glace Elegante, a Casa Vieitas, Galeria Moncada, Casa Rodde, a Casa De Wilde, o 

 
la do seu eirado. Não lhe parece galante? A gravura creio que era finíssima; mas tinha, além disso, um merecimento 

para a pessoa de quem lhe falo: é que a figura de Betsabé era a cópia exata das suas feições. Vaidade de moça 

bonita. Mostrava-se tão desconsolada quando falava naquilo que facilmente percebi não ser outro o motivo do 

aborrecimento em que a fui encontrar.” 

ASSIS, Machado. Ressureição. Edição referência: Obra Completa, de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 

Rio de Janeiro, 1994. Disponível online em: [http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000137.pdf] 

Acesso em junho de 2021.  
316 Segundo Lajolo, La donna che legge de Roberto Fontana, que atualmente integra o acervo da Academia 

Brasileira de Letras, ao que parece, teria sido presenteada a Machado de Assis após alguns de seus amigos 

perceberem o interesse do escritor pela obra. Na edição de 18 de abril de 1895 do jornal A Gazeta de Notícias, foi 

publicado o Soneto Circular, composição de Machado de Assis realizada a partir da pintura, que seria uma forma 

de agradecimento do autor a seus amigos pelo presente. 

LAJOLO, Mariza (org.). Histórias de Quadros e Leitores, Ed. Moderna; 2006; p.9. 
317 O próprio artista Roberto Fontana, autor da pintura de Machado de Assis, teve muitas de suas obras reproduzidas 

por gravuras e oleografias que possivelmente foram comercializadas no Brasil. Embora não tenha sido localizada 

nenhuma documentação nesse sentido, foram encontradas, em alguns periódicos brasileiros como o Ilustração do 

Brasil (1876-1880) e o Diário Ilustrado (1887), reproduções de obras do artista italiano  realizadas a partir de 

clichês de outros periódicos, como da revista italiana L'Illustrazione Italiana (1873-1962) que forneceu material 

iconográfico para diferentes publicações ilustradas. Nota-se que Fontana se valeu de diferentes meios para 

comercialização de seu trabalho e divulgação de seu nome, além de seus trabalhos em pintura, também contou 

com uma rede de reproduções de suas obras. Encontramos, no final do século XIX, uma tela do artista sendo 

comercializada em uma loja da rua do Ouvidor ao mesmo tempo em que reproduções desse mesmo artista 

circulavam em periódicos no Rio de Janeiro. Esse cruzamento permite observar uma sintonia entre os objetos 

artísticos que estavam sendo comercializados e as reproduções que circulavam nos jornais.  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000137.pdf
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Atelier Moderno, entre outras318. Esse último igualmente localizado na rua do Ouvidor, fundado 

em 1889 por Manuel Ribeiro e pelo gravador Villas Boas, foi elogiado em periódicos, como o 

Diário do Comércio e Revista Ilustrada319 devido às exposições, pelo espaço amplo e 

iluminação adequada, realizando mostras com artistas como Rodolfo Bernardelli (1852-1931), 

Henrique Bernardelli (1857-1836), José Maria de Medeiros (1849-1925), Victor Gensolen 

(1859-?), entre outros.  

Também a Casa De Wilde, localizada na rua Sete de Setembro e administrada pelo 

marchand belga Laurent de Wilde, foi reconhecida pela crítica por suas exposições 

denominadas de Salão De Wilde320, assim como pela venda de obras de arte. O Sr. Wilde, 

inclusive, foi comparado pelo dramaturgo Arthur Azevedo (1855-1908), ao galerista francês 

Aldophe Goupil, fundador da famosa galeria Goupil apresentada no capítulo anterior, que se 

notabilizou, sobretudo, pela venda de estampas de reprodução.321 Do mesmo modo, Machado 

de Assis cita em uma de suas crônicas reunidas em Balas de Estalo, que costumava se 

aconselhar com Sr. De-Wilde sobre questões artísticas como obras e molduras, o que demonstra 

que o escritor tinha contato com o galerista e possivelmente frequentava sua loja322.  

Esses estabelecimentos afirmam-se como locais onde era possível comprar estampas e 

outras obras de arte no Rio de Janeiro. As peças podiam ser tanto produções nacionais ou 

também importadas, como é o caso da gravura inglesa do conto de Machado de Assis, assim 

como de sua pintura italiana323. 

 
318 Cf. SILVA, Maria Antonia Couto da. A Repercussão das Exposições Individuais de Pintura no Brasil da Década 

de 1880. 19&20, Rio de Janeiro, v. IX, n. 2, jul./dez. 2014. Disponível online em: 

[http://www.dezenovevinte.net/criticas/exposicoes_1880.htm] Acesso em janeiro de 2020. 
319 Os dois periódicos publicaram artigos sobre a fundação do Atelier Moderno, ambos trazem a questão do espaço 

e da iluminação afirmando que até aquele momento o Rio de Janeiro não contava uma galeria adequada para a 

exposição e comércio de arte. A Revista Ilustrada chama atenção também para a importância da Casa De Wilde 

como galeria, mas lembra de seu espaço acanhado. Também o Diário do Comércio menciona a galeria De Wilde, 

mas além do espaço, destaca que não estava localizada na rua do Ouvidor e que, portanto, estava “fora de mão” 

para os interessados em admirar e comprar obras de arte. 

 F.- Belas Artes. Diário do Comércio. Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1889. 

X. – Belas Artes. Revista Ilustrada. Rio de Janeiro, 1889. 
320 Sem nome. Salão De Wilde. A Estação. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1885. 
321 “Enquanto o público é todo política, ocupemo-nos de pintura, leitor amigo. Dá cá o braço: quero levar-te à casa 

do De Wilde, o nosso Goupil”. 

AZEVEDO, Arthur. De Palanque. Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1885. 
322 ASSIS, Machado. Balas de estalo. Universidade da Amazônia, p.54. Domínio Público. Disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000189.pdf] Acesso em maio de 2020.  

Publicado originalmente na Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, de 02/07/1883 a 04/01/1886. 
323 Como apontado, consultando os periódicos voltados aos temas econômicos como o Jornal do Comércio, 

Correio Mercantil e Diário do Comércio é possível analisar a movimentação dos portos e a relação de itens de 

exportação e importação, identificando a chegada de caixas de gravuras e quadros que eram solicitadas por esses 

estabelecimentos. Nos periódicos analisados não é possível constatar a origem dessas obras, apenas que chegaram, 

geralmente, a partir de portos portugueses ou de Havre. Entretanto, a partir dos anúncios de jornais e da literatura 

é possível notar uma grande valorização de estampas inglesas e francesas.   
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Figura 103. Anúncio do Atelier Moderno publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1889. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional, RJ. 

Figura 104. Cartão de publicidade da Casa Especial De Wilde. 

 

Com relação ao comércio de publicações ilustradas - livros, catálogos, revistas e jornais 

-, não foram localizados documentos que comprovassem a venda desses itens nesses locais. A 

única exceção foi o catálogo da Exposição Geral da Academia Imperial de Belas Artes de 1884, 

o primeiro ilustrado com litografias reproduzindo as obras expostas, o livro foi realizado e 

editado por Laurent De Wilde, podendo ser encontrado em sua loja324. Assim, é provável que 

outros catálogos e publicações especializadas em arte também fossem ali comercializados. 

Se não é possível afirmar que periódicos fossem vendidos nessas lojas, como salientado, 

eles foram peças fundamentais para divulgação e comércio desses estabelecimentos, sendo seus 

principais anunciadores, publicando resenhas e divulgando exposições, obras e artistas. 

Também publicavam imagens reproduzindo artistas que, muitas vezes, compunham os estoques 

dessas lojas, dialogando, dessa forma, com o que estava sendo consumido nas galerias, desse 

modo estavam sintonizados com a demanda e o mercado.  

Esse é o caso, por exemplo, do referido artista italiano Roberto Fontana, que tinha telas 

comercializadas por esses estabelecimentos, como aquela admirada e adquirida por Machado 

de Assis. Enquanto isso, anúncios e reproduções de suas obras circulavam em jornais ilustrados, 

como o Ilustração do Brasil e o Diário Ilustrado.   Tal sincronismo, como veremos, aponta 

 
324 O catálogo foi produzido a partir dos desenhos que os artistas expositores fizeram de suas obras e de acordo 

com a apresentação deveria ser uma memória das obras que compuseram mostra. 

WILDE, Laurent de (org.) Catalogo Illustrado da Exposição Artística na Imperial Academia das Bellas Artes do 

Rio de Janeiro, 1884. 
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para o papel dos periódicos na divulgação da arte, como agentes atuantes no comércio, no 

lançamento de tendências, modas e para a formação de um gosto ligado às artes visuais. 

 

 

Figura 105. FONTANA, Roberto. La Donna che Legge, 1882, óleo sobre tela, 77 x 55 cm, col. Academia Brasileira de 

Letras, RJ. 

 

    

Figura 106. Ilustração “Quadro do Sr. Roberto Fontana, premiado na exposição de Brera, em 1876. Desenho do Sr. 

Michetti”. Página do Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 19 de julho de 1877. A imagem reproduz a tela, As fábulas de 

Esopo, de Roberto Fontana. Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. 

Figura 107. Gravura reproduzindo a tela de Roberto Fontana no periódico Diário Ilustrado, Rio de Janeiro, 5 de junho 1887 

Col. Fundação Biblioteca Nacional, RJ. 
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Havia diferentes tipos de comércio onde era possível comprar estampas. Outro exemplo 

nesse sentido eram as oficinas e ateliês particulares de litografia, xilogravura e os estúdios 

fotográficos, que funcionavam de forma autônoma, ou, então vinculados a algumas tipografias 

e editores. No Almanaque Laemmert é possível localizarmos alguns desses estabelecimentos e 

os profissionais atuantes na segunda metade do século. Dedicavam-se à produção de selos, 

chapas, sinetes, emblemas, tipos, vinhetas, retratos, paisagens e outras imagens, como estampas 

de tradução.  

Em seu livro sobre a imagem gravada no Brasil oitocentista, a pesquisadora Renata 

Santos informa que as primeiras oficinas litográficas a terem suas atividades desvinculadas aos 

ofícios do governo e a se dedicarem ao comércio de imagens foram fundadas por profissionais 

ligados ao Arquivo Militar. Como mencionado, um desses casos foi o de Jacob Steinmann que 

teria extrapolado os limites de seu contrato com o Estado e se projetado como artesão 

independente, abrindo um estabelecimento na Rua do Ouvidor, responsável pelo comércio de 

estampas: “vistas do Rio de Janeiro e das províncias do Brasil, cenas de costumes, de indígenas 

e negros, retratos e reproduções de obras de arte”. Do mesmo modo, Pierre Victor Larée, após 

o fim de seu contrato no Arquivo Militar, funda sua litografia igualmente na Rua do Ouvidor 

comercializando diversas imagens e destacando-se no campo da caricatura325. 

Esses estabelecimentos se multiplicam a partir da segunda metade do século, sobretudo 

as oficinas litográficas e os estúdios fotográficos326. Já as oficinas de xilogravura eram menos 

numerosas, como informa Orlando da Costa Ferreira. De acordo com ele, não foram muitos os 

xilógrafos que atuaram no Rio de Janeiro desde a transferência da corte, grande parte deles 

eram imigrantes voltados à pequena xilogravura comercial e às publicações ilustradas327.   

 
325 SANTOS, Renata. A Imagem Gravada: a Gravura no Rio de Janeiro Entre 1808 e 1853. Rio de Janeiro, Ed. 

Casa da palavra, 2008. 
326 No caso das litografias, de acordo com levantamento realizado no Almanaque Laemmert, o número de casas 

cresce cerca de dez vezes mais no período entre 1845 e 1870. Outros exemplos de litografias que funcionaram 

nesse período foram: as casas de Sébastien Auguste Sisson (1824-1898); o de Paulo Robin (-1897) que atuou em 

vários estabelecimentos associando-se a outros profissionais como Alfred Martinet (1821-1875) e Angelo Agostini 

(1843-1910); também Heaton & Rensburg (1840); Ludwig & Briggs (1843), Brito & Braga (1848); Paula Brito 

(1850); a oficina de George Leuzinger. No campo da fotografia alguns dos profissionais atuantes foram J. F; 

Guimarães (1841-1924), Joaquim José Insley Pacheco (1830-1912); Marc Ferrez (1842-1923); Victor Frond 

(1821-1881); José Henrique Christiano Jr. (1830-1902); Leuzinger, Alberto Henschel (1827-1882) entre outros.  
327 Segundo o autor o número de gravadores em madeira aumenta a partir da década de 1840, mas decai no final 

do século, sendo parte do emprego da xilogravura, principalmente vinhetas, substituída pela zincografia. Alguns 

exemplos de profissionais e oficinas de xilogravuras atuantes no Rio de Janeiro no século XIX são: C.H Furcy, 

Eduard Hulsenmann; Henri Domère; Henrique José Aranha; José Villas Boas (1857-1934); Manuel Joaquim da 

Costa Pinheiro (1832-1903); Alfredo Pinheiro (1858-1901); Modesto Brocos (1852-1936); Ad. Hirsch, entre 

outros. 

FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra, EDUSP, São Paulo, 1994. P.137-233. 
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Frequentemente as oficinas dedicavam-se a mais de uma técnica. Como mencionado no 

capítulo anterior, o século XIX foi um período de intenso desenvolvimento técnico e de 

tecnologias para produção de imagens, momento em que não apenas técnicas distintas 

coexistiram e encontraram seus espaços no mercado, como também se associavam em novos 

processos, como é o caso dos procedimentos fotomecânicos. Assim, ainda que profissionais e 

estabelecimentos se especializassem e fossem reconhecidos por determinados processos 

técnicos, era comum se envolverem e comercializarem imagens de diferentes naturezas. Do 

mesmo modo, as oficinas e ateliês afirmavam-se como um espaço para pesquisa e divulgação 

de inovações no campo da gráfica, realizando exposições como a organizada pelo fotógrafo 

Insley Pacheco (1830-1912) e registrada pelo periódico Mosquito, em 1872328.   

  

 
328 Como apresentado acima, as pesquisas e novidades técnicas desenvolvidas pelos artistas gráficos eram, muitas 

vezes, apresentadas em exposições sendo observadas em anúncios de periódicos como o do Diário do Rio de 

Janeiro de 1867, que divulgava os aperfeiçoamentos fotográficos de F. J. Guimarães e o do Correio Mercantil de 

1858, expondo a ambrocromotipia realizada por Insley Pacheco exposta em sua oficina e na Casa Bernasconi.  
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Figura 108. Anúncio publicado no Correio Mercantil, em 1858, divulgando o “recente processo fotográfico da “ambro-

cromotipia” realizada pelo estabelecimento de Insley Pacheco. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 109. Capa com ilustração “exposição de quadros, fotografias e vários objetos de arte em casa do Pacheco”; O 

Mosquito, Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1872. Col. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. 
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 Um exemplo de estabelecimento que investiu na produção de diferentes categorias de 

imagens e publicações, englobando diversas oficinas, foi a Casa Leuzinger. Descrita por 

Ernesto Senna como um caso de “grande sucesso para as artes gráficas do Brasil”, foi fundada 

na década de 1840, pelo editor suíço George Leuzinger (1813-1892) a partir da aquisição de 

uma papelaria e pequena oficina de encadernação para, então, expandir os negócios, 

implementando a oficina de estamparia, litografia e fotografia329. Também de acordo com 

Senna, a casa comercializava publicações, gravuras e litografias importadas da França330, assim 

como exportou para outros países suas imagens, sobretudo vistas do Rio do janeiro, auxiliando 

na disseminação dessa iconografia331. Apesar de manter uma produção local, a casa também 

mandou imprimir publicações fora do país, mantendo conexões com a consagrada Maison 

Lemercier, de Paris 332.  

Parte dos profissionais que atuavam no campo da gráfica vincularam-se, ou mesmo, 

atuaram como editores e livreiros, envolvendo-se com diversas publicações ilustradas333. As 

mesmas estampas que eram comercializadas avulsas podiam também compor jornais, álbuns, 

livros e revistas.  As litografias do artista Sébastien Auguste Sisson, por exemplo, são 

encontradas em produtos distintos, que eram comercializadas em outros estabelecimentos além 

 
329 SENNA, Ernesto. O Velho Comércio do Rio de Janeiro. G.Ermakoff Casa Editorial, Rio de Janeiro, 2006 

(2ªed.), p 104-105. 
330 Ibid; p. 106. 
331  Ernesto Senna registra o episódio em que George Leuzinger envia um fotógrafo de seu estabelecimento para 

acompanhar a expedição coordenada pelo engenheiro alemão Franz Keller-Leuzinger (1835-1890) pelos rios 

Madeira e Mamoré, produzindo clichês da flora, fauna e paisagens das regiões também fotografias de povos 

indígenas, suas aldeias e instrumentos. Ainda de acordo com Senna, a casa Leuzinger enviou quatro panoramas 

para a Exposição Universal de Paris de 1867, sendo premiado com um deles tomado da ilha das Cobras. As 

imagens foram reproduzidas em fotogravuras pela “Casa Goupil, de Paris, com geral aceitação.” 

Muitas dessas imagens, como será visto, foram também reproduzidas e divulgadas em periódicos do período.  

SENNA, Ernesto. Ibid, p. 110. 
332A Lemercier foi uma editora e uma das maiores casas litográficas da capital francesa, foi responsável por 

imprimir estampas a partir de desenhos e pinturas de artistas como Félix Taunay (1795-1882); Joseph Alfred 

Martinet (1821-1875); Friedrich Hagedorn (1814-1889) e daguerreótipos produzidos pela Casa Leuzinger. A 

maioria das imagens solicitadas à Lemercier por Leuzinger tratava-se de paisagens do Rio de Janeiro.   

TURAZZI, Maria Inez. Iconografia e Patromônio: O catálogo da Exposição de História do Brasil e a fisionomia 

da nação, Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 2009. 

De acordo com Renata Santos utilizar a Lemercier para realizar a impressão de algumas de suas obras era parte da 

estratégia de Leuzinger para ter um ponto de distribuição de seus produtos na França. 

SANTOS, Renata, A Primeira Missa e a Reprodutibilidade da Imagem (In.) Victor Meirelles Novas Leituras; Ed. 

Studio Nobel; 2009, p.141. 
333 Como chama atenção Renata Santos citando o conservador, gravador e historiador francês Maxime Préaud 

(1945), o termo que editor é uma concepção moderna: “significando atualmente o editor científico e o sujeito ou 

comunidade que organiza uma obra destinada à publicação, as noções que antecedem são mais antigas. No Antigo 

Regime encontrava-se o termo marchand de estampas, e não editor de estampas. O mesmo fato aplicava-se para 

o editor de livros, para o qual se encontrava apenas a designação geral de livreiro. A função de difusor da obra não 

era então distinta linguisticamente do publicador; materialmente, ela só se diferenciará lentamente, em resposta às 

necessidades econômicas.” 

PRÉAUD apud SANTOS, ibid; p.140. 
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de sua própria oficina, como na Casa Bernasconi, e em outras lojas334.  Suas litografias, como 

os retratos da família imperial, eram, geralmente, realizadas a partir de fotografias, desenhos ou 

pinturas. A tradução para o meio litográfico tornava possível a reprodução em uma escala 

maior, aumentando o alcance e o acesso a essas imagens. Se a venda das estampas avulsas por 

si só já oferecia possibilidade de um público amplo, quando inseridas em produtos de 

comunicação de massa, como os jornais e revistas ilustradas, elas amplificavam ainda mais o 

potencial de audiência. Como veremos, além das grandes tiragens, o periódico ilustrado se 

afirmava como um meio mais acessível de contato com a arte quando confrontado a outros 

produtos visuais 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
334  Na literatura, Machado de Assis, em seu texto Ideias de Canário (1889), descreve um tipo de comércio em que 

diversos itens eram vendidos, entre eles um retrato litografado por Sisson: 

“A loja era escura, atulhada das cousas velhas, tortas, rotas, enxovalhadas, enferrujadas que de ordinário se acham 

em tais casas, tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal, era interessante. 

Panelas sem tampa, tampas sem panela, botões, sapatos, fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha e de pelo, 

caixilhos, binóculos, meias casacas, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luvas, vasos sem nome, 

dragonas, uma bolsa de veludo, dois cabides, um bodoque, um termômetro, cadeiras, um retrato litografado pelo 

finado Sisson, um gamão, duas máscaras de arame para o carnaval que há de vir, tudo isso e o mais que não vi ou 

não me ficou de memória, enchia a loja mas imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas de 

vidro, igualmente velhas.” 
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Figura 110. SISSON, Sébastien Auguste Sisson (gravador) a partir de fotografia de Victor Frond, retrato da Família Real, 

1860, litografia, 52,9 x 62,6. Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. Coleção Brasiliana/ Fundação Estudar. 

Doação da Fundação Estudar, 2007. 

 

 

Figura 111. Litografia de Auguste Sisson publicada no periódico Revista Popular, 1861, Rio de Janeiro. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 112. SISSON, Auguste S., D. Pedro com a família, litografia, 1864. Col. Museu Imperial  

Figura 113. MOREAUX, François-René, Família Imperial, 1857, óleo sobre tela, 117 x 120 cm, Col. Museu Imperial. 
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Por integrarem publicações ilustradas, outro local onde essas imagens podiam ser 

encontradas eram as livrarias. 

O mercado livreiro, de acordo com o estudioso inglês Laurence Hallewell (1929), 

começa a se expandir no Rio de Janeiro, de forma gradual, mas constante, a partir da instalação 

da corte. Contudo, ainda em 1820, o consumo de livros era pequeno, sendo superado pelo de 

“gravuras inglesas encontradas em quantidade razoável, tanto as sérias como as cômicas”335. 

Ele atribui a escassez de livros e outras publicações à censura ainda vigente naquele momento 

também, a alta taxa de analfabetismo da população contribuía para a baixa demanda.  

Já na segunda metade do século, há um crescimento significativo de livrarias. Como 

observa Hallewell, geralmente esses estabelecimentos eram coordenados por editores, em sua 

maioria imigrantes, que detinham o monopólio do mercado336. Muitos desses livreiros, 

fundaram e controlavam suas próprias tipografias e oficinas gráficas, ou então, firmaram 

contato com profissionais locais. Em outros casos, abriram filiais de seus negócios, como fez o 

editor francês Baptiste Louis Garnier (1823-1893) fundando, em 1844, a Garnier Frères, um 

dos maiores empreendimento do setor livreiro do período, responsável pela edição de livros de 

autores como Araújo Porto Alegre (1806-1879), Joaquim Manuel Macedo (1820-1872), José 

Alencar (1829-1877), Machado de Assis, entre outros337.  

 Como afirma Ernesto Senna, o estabelecimento de Garnier foi “moldado pela feição 

dos grandes livreiros europeus”. Ele não montou oficinas próprias, mandando imprimir suas 

edições em tipografias externas, principalmente na França338. Era uma prática comum de 

editores e livreiros imprimirem determinadas publicações em tipografias europeias por conta 

 
335 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil. Edusp, São Paulo, 2012, p. 100. 
336 Hallewell chama a atenção para o panorama geral do comércio no Rio de Janeiro naquele período que era 

dominado por imigrantes, segundo ele, até 1863 menos de um quinto das empresas comerciais pertenciam a 

brasileiros, o que também ocorria no mercado editorial e livreiro. Ele observa a forte atuação dos franceses nesse 

setor que estavam em busca de novos mercados e tiveram forte presença no Brasil, alguns exemplos são: Plancher; 

Villeneuve; Mongie e Garnier Frère.  

Nesse contexto, ele destaca a atuação do editor e livreiro brasileiro Paula Brito com seu estabelecimento iniciado 

na década de 1830, que se tornou um dos preferidos da elite intelectual e local de encontro da sociedade Petalógica, 

reunião do movimento romântico, encontrando assim, espaço em um mercado dominado por imigrantes. Op. Cit. 

p. 167, 168; 220. 
337 Op. Cit. p. 219-226. 
338 Senna e Hallewell afirmam que Garnier foi criticado na época por não valorizar a indústria e a mão de obra 

brasileira imprimido suas edições fora do país, priorizando obras e profissionais franceses. Op. Cit. 

SENNA, Ernesto. O Velho Comércio do Rio de Janeiro. G.Ermakoff Casa Editorial, Rio de Janeiro, 2006 (2ªed.), 

p 46. 
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do menor custo e da oferta de mão de obra, o que ocorria mesmo quando possuíam suas próprias 

oficinas339.    

 A maior concorrente de Garnier, a livraria fundada pelos editores alemães, os irmãos 

Eduard Lemmert (1806-1880) e Heinrich Lemmert (1812- 1884), também iniciou como filial 

da empresa europeia. Contudo, na década de 1830, torna-se um negócio próprio, a Livraria 

Universal. Em 1837, o estabelecimento investe no setor gráfico, implementando a Tipografia 

Universal, responsável por várias publicações, inclusive as famosas folhinhas Laemmert, 

publicações anuais, de alta tiragem, reconhecida também por seus calendários e suas 

ilustrações, contendo, muitas vezes, reproduções de obras340.  

 

 

 

Figura 114. Parte do anúncio das folhinhas Laemmert publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1871. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Figura 115. Trecho do anúncio das folhinhas Laemmert publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1871. 

No trecho é anunciada a Folhinha imperial brasileira com um “elegante quadro colorido com vistas de Friburgo, Nuremberg, 

dos monumentos de Gutemberg, o grande astrônomo Kepler, os pintores A. Durer e Ticiano” e a Folhinha Pittoresca das 

damas: “dois belos quadros coloridos com vistas etc. em papelão. Ambas estas folhinhas são muito próprias para presentes.” 

Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

 

 
339 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil. Edusp, São Paulo, 2012, p. 225. 
340 Cf. DONEGÁ, Ana Laura. Folhinhas e Almanaque Laemmert: pequenos formatos e altas tiragens nas 

publicações da Tipografia Universal, In. Revista Seta v. 6 (2012): XVII Seminário de Teses em Andamento. 
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Outros estabelecimentos citados por Hallewell, que rivalizavam com a grande livraria 

de Garnier foram a já mencionada Casa Leuzinger, também a livraria e tipografia do belga Jean 

Baptiste Lombaerts (1821-1875) e de seu filho Henri Gustave Lombaertes (1845-1897), a H. 

Lobaerts & Cia, que se notabilizou no comércio de publicações, livros, periódicos importados, 

principalmente franceses.341  

Com relação às estampas de tradução, as livrarias as comercializavam principalmente, 

por meio de publicações ilustradas. Nesse sentido, é curioso que Ernesto Senna, em seu livro 

sobre o comércio no Rio de Janeiro, na parte do texto dedicada à casa Garnier, destaque dentre 

as inúmeras obras publicadas pelo estabelecimento, “A Biblia Sagrada, traduzida por Antônio 

Pereira de Figueiredo, ilustrada com trinta gravuras sobre aço, abertas por Williams, segundo 

os grandes mestres Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano, Vernet, Murillo, Poursein e Vanloo, 

primorosamente impressa pelo conhecido artista Blot, em Paris”342. É revelador o fato de que 

justamente uma publicação ilustrada com estampas de tradução, seja ressaltada pelo autor como 

um exemplo entre, os milhares de impressos realizados pela casa. Do mesmo modo, como será 

apresentado, editores e livreiros tiveram um papel importante para a produção e o comércio de 

periódicos ilustrados. 

Como pode ser observado, esses estabelecimentos podiam abarcar outras atividades, 

além do comércio de livros, operando em muitos casos como oficinas para a produção, edição 

e encadernação de textos e imagens343. Ainda, funcionavam como espaço de socialização, 

reunido artistas e intelectuais, assim como organizando eventos e exposições.  

 
341 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil. Edusp, São Paulo, 2012, p. 251-252.  

De acordo com Orlando da Costa Ferreira a H. Lombaerts& Cia (1848-1904) era responsável por uma das maiores 

litografias montadas na época, localizada na rua do Ourives, o estabelecimento, assim como o de Leuzinger, 

iniciou-se como loja de encadernação para expandir seus negócios no setor gráfico. Foi responsável pela 

publicação de revistas de arte já que como informa Ferreira, Henri Lombaert era um grande apreciador. 

 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra, EDUSP, São Paulo, 1994. P.412.   
342 SENNA, Ernesto. O Velho Comércio do Rio de Janeiro. G.Ermakoff Casa Editorial, Rio de Janeiro, 2006 

(2ªed.), p 55. 
343 Por estes estabelecimentos integrarem tipografias e oficinas gráficas seus nomes aparecem relacionados a 

diversas categorias do Almanaque Administrativo Laemmert, além do campo destinado às livrarias, como: 

tipografias, litografias, gravadores etc., o que demostra a fluidez que havia entre essas categorias nesse momento, 

dificultando a atividade de sistematizá-las. 
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 Grande parte dos estabelecimentos citados, como a casa Bernasconi; a Glace Elegante; 

a casa De Wilde; a Garnier; Laemmert, se envolveram com outro tipo de atividade comercial 

que também englobava a venda de estampas: os leilões. 

 A afirmação do leilão enquanto atividade comercial se dá no Brasil, ao longo do século 

XIX, também como uma forma de absorver o aumento do fluxo de mercadorias que passaram 

a circular após a abertura dos portos344.  É nesse momento que diversos produtos passam a ser 

comercializados em leilões, havendo a necessidade de maior regulamentação dessa atividade345. 

Do mesmo modo, o leilão foi, principalmente no final do século, um espaço importante para o 

comércio de arte, como demonstra a pesquisadora Caroline Fernandes: um local de 

sociabilidade, reunindo um público diversificado, formado por amadores e especialistas, um 

espaço onde colecionadores encontravam-se, fomentavam debates e determinavam valores346.  

  Periódicos, como o Jornal do Comércio e Diário de notícias, frequentemente 

anunciavam a realização desses eventos. A origem dos itens era diversa: estabelecimentos que 

encerravam suas atividades e leiloavam seus acervos, famílias que embarcam para a Europa e 

colocavam a venda seus bens, entre outros motivos347.  Assim, pinturas esculturas, gravuras 

 
344 FERNANDES, Carolina. Caminhos do objeto: a afirmação do leilão e os primeiros capítulos de uma história 

do comércio no Brasil oitocentista. (In.) Revista Mosaico, v. 10, p. 67-80, 2017. 
345 Segundo a pesquisadora Carolina Fernandes: “O aumento do número de agentes de leilão e sua atuação no 

mercado brasileiro gerou a necessidade de regulamentação dessa atividade, efetuada inicialmente por meio de 

decreto em 1851. Porém, somente na década de 1930 a profissão de leiloeiro seria finalmente regulamentada(...) 

A profissão do leiloeiro só viria a ser regulamentada em território brasileiro no século seguinte. Porém, a atividade 

dos agentes de leilão foi prevista pelo Código Commercial do Império de 1850 (BRAZIL, 1878), como um dos 

agentes auxiliares do comércio, juntamente com os corretores, feitores, guarda-livros e caixeiros; trapicheiros e 

administradores de armas de depósito; além dos comissários de transporte. Tanto na imprensa como na 

documentação oficial produzida nas primeiras décadas do século XIX, o termo utilizado para designar o 

profissional responsável pela atividade do pregão é propriamente agente de leilão. A palavra leiloeiro só começa 

a ser utilizada em anúncios datados do final do oitocentos, quando a prática do leilão já era exercida como atividade 

prioritária ou mesmo exclusiva por alguns comerciantes.” Ibid. p,68. 
346 Conforme aponta a autora o leilão se apresentava como um espaço importante para a difusão e divulgação de 

obras assim como para o debate artístico,  para a discussão de parâmetros e valores: “Durante a virada do século 

XIX para o XX, o leilão, como espaço de conhecimento que reunia diversos sujeitos com diferentes relações e 

competências relacionadas às artes, ocupou lugar central no debate sobre o valor artístico dos objetos no 

Brasil(...)Esse trânsito favoreceu a criação de novas demandas para produção, exposição, mas também de 

comercialização de objetos artísticos no cenário brasileiro.” 

FERNADES, Caroline. Comércio de arte e construção do saber artístico em leilões no Brasil (séculos XIX e XX). 

In. KNAUSS, Paulo; MALTA, Marize (organizadores). Outros objetos do olhar: história e arte. Niterói: 

LABHOI/UFF, 2016, p.66, disponível online em: 

[http://www.labhoi.uff.br/sites/default/files/outros_objetos_do_olhar.pdf] Acesso em junho de 2021. 
347 No caso dos leilões realizados com pertences de famílias que partiam para outros países, geralmente, os jornais 

publicavam anúncios expondo todos os itens leiloados (moveis, objetos, obras etc.) determinados pelos cômodos 

da casa onde costumavam ficar. Assim, pinturas e gravuras surgem em meio a mesas, cadeiras, camas e outros 

móveis.  

As estampas podiam ser citadas sem nenhuma informação específica como: duas belas gravuras; quatro bonitos 

quadros com gravuras etc. Ou então, os anúncios apresentavam algumas características sobre a imagem leiloada, 

seja em relação à moldura (duas lindas gravuras com moldura dourada), à procedência (duas finas gravuras 

inglesas; duas finas gravuras francesas com molduras douradas), ao tema (uma gravura da Ceia; vista da Itália; 
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eram comercializadas em meio a móveis e outros objetos. Do mesmo modo, coleções de livros 

e periódicos ilustrados integravam os itens comercializados pelos leilões348, eventos que se 

afirmavam como mais um espaço importante para a compra de estampas naquele tempo.   

 Por fim, o comércio de rua, principalmente os quiosques e os mercadores ambulantes 

destacavam-se como um meio para aquisição de estampas. Os primeiros funcionavam em 

pequenas construções que originalmente se dedicavam ao mercado de textos e imagens, 

vendendo livros e revistas para, então, se expandirem, voltando-se também a outros 

segmentos349. 

 Do mesmo modo, vendedores ambulantes comercializavam diversas mercadorias, entre 

elas: estampas avulsas, livros e periódicos ilustrados350. Esse tipo de comércio, iniciado ainda 

no período colonial, era praticado, muitas vezes, por escravizados, mas também trabalhadores 

livres, em maior quantidade no final do século, após abolição, quando se nota uma atuação 

maior de imigrantes nesse tipo de comércio.  

Ernesto Senna menciona também a atuação dos tropeiros na venda de imagens. Na parte 

de seu texto dedicada a Casa Leuzinger, ele informa que o estabelecimento forneceu estampas 

e litografias para esses comerciantes: 

 

 
Sagrada Família; Retrato de Napoleão III; cenas campestres; moças; paisagem etc.); ou em relação ao artista (uma 

rica gravura de Van Dick; duas gravuras de Paulo e Rafael; quadros Les idylles du roi, avec gravures de Gustave 

Dorè etc.).  
Todos os exemplos citados acima foram retirados de um levantamento realizado com anúncios de leilões, 

publicados no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, durante as décadas de 1870 e 1880. O levantamento além 

de comprovar a comercialização de estampas de tradução nos diversos leilões da época, também oferece alguns 

dados sobre os artistas e as obras que estavam em circulação. O cruzamento entre esses anúncios e outras fontes 

trazem informações sobre o consumo de estampas do período, tema do próximo tópico.   
348 No anúncio publicado no Jornal do Comércio em 7 maio de 1870, “M. P. Bastos Junior competentemente 

autorizado por uma Exma. Família que se retirou para a Europa no último paquete” comunica o leilão que continha 

entre os itens uma galeria de quadros, pinturas, livros, revistas como:  volumes da “Histoire de l avie de Saints, 

avec gravures”; “Oeuvres  completès de Jean Jacques Rousseau, avec gravures, e edition d’amateurs”; e  periódicos 

como “6 volumes de Le Monde Illustrés”; “ dois volumes do Jornal das Famílias” e “4 volumes da Revista 

Popular”.   
349 Como expõe a pesquisadora Margarida Neves, ao longo do século XIX os quiosques passaram a vender diversos 

objetos e alimentos.  

Cf. NEVES, Margarida. As vitrines do progresso. Rio de Janeiro: PUC-Rio/FINEP/CNPq, 1986, p.8-10. 
350 Em sua dissertação sobre a gravura no período joanino a pesquisadora Francis Melvin Lee apresenta um tópico 

sobre o comércio de estampas na primeira metade do século XIX: “No período joanino, livros e estampas tinham 

caminhos comerciais senão coincidentes, na maioria das vezes congruentes. O modo de fazer comércio e mesmo 

os comerciantes era frequentemente os mesmos, incluindo a venda avulsa, em porta em porta, por produtos levados 

por negros de ganho em balaios.” A autora descreve que as estampas podiam também ser comercializadas por 

“quitandeiras ou vendedoras ambulantes” em tabuleiros conforme representado em desenhos de artistas como 

Henry Chamberlain (1796-1844). 

LEE, Francis Melvin. Instruir de maneira intensa e imediata: circulação e uso de estampas no Brasil joanino. 

2014. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
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Recebia a casa [leuzinger] mensalmente grande quantidade de estampas, litografias 

de Paris, as quais eram especialmente vendidas aos tropeiros que vinham do interior 

com gêneros do país e que no regresso faziam grande aquisição vendendo-as com 

bons lucros pelo caminho.
351  

  

Na segunda metade do século, se faz presente com maior intensidade um tipo específico 

de ambulante: o vendedor de jornais. Descrito no trecho da revista Estação que abre esse tópico, 

ele percorre as ruas, entre os estabelecimentos, com suas notícias, anúncios e imagens. O 

escritor brasileiro Aluísio Azevedo (1857-1913) em A Condessa de Vésper (1882) demonstra 

como a venda de jornais nas ruas, também foi meio de divulgar e fazer propaganda de suas 

imagens, despertando a atenção dos transeuntes: “E um pequeno italiano, com um maço de 

folhas de baixo do braço, gritava no seu mau português ‘Jornal da tarde! traz o retrato da bela 

condessa russa! Quarenta réis!’”352.  

A venda de periódicos nas ruas, era uma estratégia para ampliar recursos e auxiliar as 

subscrições, principal forma de comercialização dessas publicações. O editorial da revista, 

Ilustração do Brasil (1876-1880), de 1876, por exemplo, expõe essa tática quando revela aos 

seus leitores que passaria a comercializar o periódico também nas ruas e, assim, conseguir 

receita suficiente para financiar a produção de suas imagens, grande parte delas, reproduções 

de obras353.  

 O vendedor de jornal, cada vez mais comum na cena urbana, transita pelas ruas 

atravessando estabelecimentos, cruzando e interagindo com pessoas, obras, objetos que muitas 

vezes se relacionavam com o conteúdo dos produtos que ofertavam: as notícias dos últimos 

acontecimentos, crítica das exposições e peças teatrais mais recentes, lançamentos de livros, 

periódicos, anúncios de lojas, leilões, diversos produtos. Também traziam imagens ou, pelo 

menos, indicavam o caminho onde encontrá-las. 

 

 
351 SENNA, Ernesto, Op.cit, p.106 
352 Publicado incialmente em folhetins na Gazetinha com o nome Memórias de um Condenado, no período de 1º 

de janeiro a 7 de junho de 1882. Sua segunda edição foi realizada pela Tipografia do Liberal Mineiro, em 1886; a 

terceira edição, lançada com o título de Condessa Vésper, foi realizada no Rio de Janeiro por H. Garnier, em 1902. 

Outro caso interessante em relação ao comércio de rua e as imagens pode ser observado no romance Casa de 

Pensão publicado em folhetim 1883, também de Aluísio Azevedo. Nesse texto, a personagem que caminhava pela 

rua, descobre que seu filho havia morrido ao ver o retrato dele em uma imagem, provavelmente de jornal, em 

algum comércio de rua. O episódio é a analisado pelo estudioso Tadeu Chiarelli em seu artigo sobre a presença da 

fotografia na literatura brasileira do século XIX. 

Cf. CHIARELLI, Tadeu. Fotografia e modernidade no espelho turvo da literatura. Brasil, séc. XIX. 

ArteBrasileiros. 21 de outubro de 2020. Disponível online em: [https://artebrasileiros.com.br/opiniao/fotografia-

e-modernidade-no-espelho-turvo-da-literatura-brasil-sec-xix/] Acesso em janeiro de 2022.  
353 Autor não informado. Aos nossos leitores [editorial], Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, ano 1, n.07, 19 de 

outubro de 1876. 



190 

 

 

Figura 116. Ilustração “Vendedor de Jornais”, publicada na coluna “Tipos e Costumes”, no jornal Brasil Ilustrado, Rio de 

Janeiro, 1887, p.112.Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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2.2.2 Imagens cruzadas: o consumo de estampas no Rio de Janeiro 

 

 

Figura 117. Gravador não identificado, a partir de MUNKACSY, Mihaly (pintura) Getting Ready for Daddy's 

Birthday,1885, xilogravura publicada no periódico A Estação, Rio de Janeiro; 37x27cm (página).  

Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 

 

ATO PRIMEIRO 

Sala de visitas em casa de Valentina. Duas portas de cada lado e duas janelas 

de sacada ao fundo. À esquerda do espectador, sofá; ao lado deste, poltrona. À 
direita, escrivaninha, com preparos para escrever. 

Cadeiras, consoles com porta-joias, estatuetas, quinquilharias etc. Nos 

intervalos das portas, gravuras ricamente emolduradas. Reposteiros de lã 

em todas as portas e cortinas de rendas às janelas. Piano. Tapete. Lustre de 
gás. É dia.  

(Percorrendo a cena e mostrando a sala, trazendo Carvalho pela mão.) 

 Veja: nada falta aqui! Chinoiseries, bocetas, e reposteiros de rendas! 

 Espelhos, lindas gravuras em suntuosas molduras!  

AZEVEDO, Arthur, A Joia, 1874 

 

 
 

TITO 

Tenho lido isso nos livros, mas ainda não me convenci... 

EMÍLIA 
Há de ir um dia à minha casa. 

TITO 

É dado saber por quê? 

EMÍLIA 
Para ver uma gravura que lá tenho na sala:  

representa o amor domando as feras. Quero convencê-lo.  

ASSIS, Machado, As Forças Caudinas, 1865 
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O comércio e a oferta de estampas que circularam no Rio de Janeiro durante o século XIX, 

estavam estreitamente interligados a outro fator: a expansão do mercado consumidor.   

 Sendo as estampas uma mercadoria diversificada, produzida em diferentes qualidades, 

tamanhos, suportes e mídias, também eram absorvidas de diversas maneiras. Umas dessas 

formas foi pela decoração dos lares, atividade que ganhava força nesse momento. 

A estudiosa brasileira Marize Malta, em sua pesquisa sobre a cultura visual oitocentista, 

investiga as práticas relacionadas ao emprego de móveis e objetos decorativos nas residências 

do Rio de Janeiro, durante a virada do século.  Segundo a autora até o século XIX, com exceção 

dos espaços religiosos e das casas aristocráticas, os móveis eram raros e muito simples354. As 

casas apresentavam um interior austero, com poucos acessórios e quase nenhuma imagem nas 

paredes355.  

No decorrer do século XIX, com o aumento na circulação de mercadorias, também se 

multiplicaram os itens de decoração e o estímulo ao consumo. Foi nesse momento, com o 

avanço industrial, sobretudo na Europa, e a expansão do capitalismo que centros urbanos 

passaram por uma reorganização de seus espaços, definindo novas relações e modos de 

sociabilidade que tiveram impacto na vida doméstica. 

 A reforma de Paris (1852-1870) encabeçada por Georges-Eugène Haussmann (1809-

1891), o Barão de Haussmann, é um exemplo desse processo. Modificou completamente a 

configuração da antiga cidade medieval, traçando novas retículas viárias, demolindo pequenas 

passagens, substituindo-as por largas avenidas, grandes boulevards, praças e parques356.  O 

espaço urbano na modernidade firmou-se como local do consumo, do lazer, das modas, das 

multidões, tal qual descrito por Baudelaire, em Pintor da Vida Moderna. Esse modelo de 

cidade, organizado de modo a ampliar o controle social, mas ao mesmo tempo estimular a 

vivência urbana, foi adotado por diferentes centros urbanos.   

 
354 MALTA, Marize. O olhar decorativo, ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro, Ed. Mauad, 2011, p.15. 
355 Em seu estudo sobre a cultura impressa no período joanino, a pesquisadora Francis Melvin Lee faz uma análise 

sobre o uso de imagens para decoração dos lares na primeira metade do século XIX. A partir de relatos e fontes 

iconográficas, desenhos e pinturas de artistas como do arquiteto português Joaquim Cândido Guilhobel (1787-

1859); do inglês James Haderson (1783-1848); e do artista francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848), entre outros. 

A autora demonstra que as casas, desse período, possuíam um interior “espartano” com poucos móveis e paredes 

austeras, com quase nenhuma imagem. Em algumas das obras analisadas por ela, é possível observar poucos 

objetos nas paredes, como espelhos simples ou alguma imagem sacra que, algumas vezes, aparecia encoberta por 

tecido. 

LEE, Francis Melvin. Instruir de maneira intensa e imediata: circulação e uso de estampas no Brasil joanino. 

2014. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. P 250-272. 
356 MARINS, Paulo César Garcez. Habitação e Vizinhança: limites da privacidade no surgimento das metrópoles 

brasileiras. (IN.) SEVCENKO, Nicolau (org.). História da Vida Privada no Brasil: república da Belle époque a 

era do rádio. Comp. das Letras, São Paulo, 1998, p134-135. 
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O contraponto para essa vida citadina foi reforçado no âmbito privado pelo ambiente 

doméstico, “valorizando o intimismo, o resguardo do indivíduo e da família, propiciando 

construção de singularidades, identidades e uma cultura visual própria.”357 

Conforme demonstra o pesquisador brasileiro Flávio Carreiro de Santana, o lar 

desempenhou um papel importante para a afirmação da família burguesa enquanto instituição 

a conquistar grande poder no século XIX. Foi, principalmente a partir da vida doméstica que 

foram definidos, assim como mantidos, valores e modos de conduta que perpetuaram a imagem 

e o status desse grupo social358.      

Nesse sentido, Lilia Schwarcz analisa a disseminação, no século XIX, de manuais de 

“bons costumes”, livros de regras que auxiliaram na normatização de diversos aspectos da vida 

social, tendo como parâmetro os códigos de “etiqueta” e “civilidade” herdados das cortes 

europeias359. Esse gênero literário tratava de tópicos como higiene, vestimenta, hábitos de 

estudo, de leitura, lazer, assim como a organização e decoração do lar, tema que recebia grande 

atenção naquele momento. Segundo Schwarcz, esse tipo de literatura teve ampla recepção entre 

a “boa sociedade”360 carioca do segundo reinado361. 

 
357 MALTA, Marize, Op. Cit, p.15. 
358 Segundo o autor a afirmação e manutenção de determinados valores, normas de conduta teve com a educação 

privada, no ambiente doméstico, sua principal base de suporte. 

 SANTANA, Flávio Carreiro de. Majestosa Educação: Família e civilidade no segundo reinado do Brasil 1840 a 

1889. [tese de doutorado] Universidade de Coimbra, 2014. 
359 Segundo a estudiosa: “No final do século XVIII, pouco antes da revolução que convencionou todo o mundo 

ocidental, a elite francesa adotou algumas regras e padrões à mesa, assim como regulou condutas e posturas para 

os locais públicos e sobretudo, de grande convivência social. É certo que tais regras não tem origem nesse momento 

apenas na corte francesa, mas é lá que, em nome da “etiqueta” e da “civilidade”, começou a normatizar dos grandes 

e pequenos detalhes da vida social cotidiana (...) Mas, se a voga partia da corte, ela  serve de modelo para outras 

classes e países, sendo difundida e assimilada de formas diferentes, conforme o locas onde se insere. Trata-se de 

um código específico de comportamento, mais tarde denominado civilizado, que se surgiu inicialmente nas grandes 

cortes europeias, a partir do século XIX, disseminou-se por estratos e espaços mais amplos. O comportamento 

nobre e cortês passa a ser comparado aos modos rudes do camponês, e a postura oposta à deste é recomendada e 

ensinada a adultos e crianças. Paralelamente a conformação desses padrões toma força, a partir de finais do século 

XVIII, mas sobretudo durante os séculos XIX e XX, um novo gênero literário dedicado às boas maneiras e 

comportamento”. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz As barbas do imperador D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010, p.195-197. 
360De acordo com Marize Malta a “boa sociedade” carioca do século XIX: “inclui homens e mulheres, livres e 

brancos, partícipes do mundo político imperial e responsáveis por sua ordenação, que se reconheciam e se faziam 

reconhecer como integrantes do almejado “mundo civilizado”, como apontou Ilmar de Mattos, que a relaciona 

com a classe senhorial que se fundamentou na formação política do Estado imperial e lhe deu suporte. MATTOS, 

Ilmar Rohloff d. O tempo Saquarema: a formação do Estado Imperial. 5 ed. São Paulo: Hucitec, 2004. A noção é 

ampliada por Maria do Carmo Rainho, alargando o vínculo com o mundo da política, incluindo grandes 

negociantes, bacharéis, banqueiros, altos funcionários e profissionais liberais. A autora aponta a importância da 

aparência para a noção de boa sociedade, em que seus membros são “aqueles que por meio da aparência, e não 

apenas do dinheiro e do poder, deixam visíveis as diferenças que marcavam o abismo existente entre a boa 

sociedade e a sociedade comum, abismo do prestígio, do estilo de vida, do acesso ao mundo.” RAINHO, Maria 

do Carmo Teixeira. A cidade e a moda: novas pretensões, novas distinções, Rio de Janeiro, século XIX; Brasília: 

Ed. UnB, 2002.; MALTA, Marize. Op. Cit. p.16 
361  SCHAWARCZ, Lilia Moritz. Op. Cit; p. 197-205. 
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Em relação à decoração, Marize Malta defende que, de modo concomitante à oferta de 

mercadorias e intrinsecamente ao consumo, é forjada a construção de um “olhar decorativo”, 

ou seja, um olhar que é instrumentalizado e continuamente instruído sobre o ato de decorar362. 

Para tal, foram utilizados diversos recursos como manuais domésticos, guias de decoração, 

jornais, revistas, livros e imagens, como meios de educar o olhar. As imagens, avulsas ou em 

publicações, foram instrumentos eficazes, exemplificando as orientações escritas e norteando 

as escolhas363.   

As estampas, entre elas as de tradução, atuaram, nesse sentido, de duas maneiras: como 

item decorativo, imagens de consumo para expor nas paredes, junto com outros objetos 

artísticos e como recursos visuais que auxiliaram na construção desse olhar decorativo, ou seja, 

como ilustração de guias, manuais e publicações específicas. Em certos casos, podiam englobar 

essa dupla função, ou seja, apresentavam o apelo decorativo e de forma indireta reforçavam 

esses valores. 

 Esse parece ser o caso da reprodução da tela do artista húngaro Mihaly Munkácsy 

(1844-1900) publicada na edição de fevereiro de 1885 da revista A Estação (1879-1904) que 

abre esse tópico. Na imagem, uma mulher arruma a mesa de jantar com um arranjo de flores, 

enquanto é observada pelas filhas. A mais nova, sentada no chão, olha as pétalas caídas sobre 

o tapete com motivos florais. O entorno da cena é detalhadamente decorado com móveis, 

tapetes, vasos e quadros nas paredes364. Acompanha a imagem uma nota publicada na coluna 

“As Nossas Gravuras” informando que pinturas de interiores eram a especialidade desse artista 

e que aquela era “cópia de um de seus melhores quadros”365.  

A gravura era publicada ocupando a página inteira, prática comum dos jornais para 

permitir que a imagem fosse destacada e emoldurada. Do mesmo modo, o assunto da imagem 

aborda a questão da decoração do lar, tanto pela atividade desempenhada pela mulher, como 

por seu entorno detalhadamente mobiliado, dialogando com as orientações decorativas em 

voga. 

 
362MALTA, Marize, Op. Cit, p.15 
363 Ibid., p.45 
364 Sobre a gravura publicada na revista, Marize Malta ressalta o foco de atenção do quadro, o arranjo de flores, 

envolve o olhar de todas: “a mãe olha para frente, arranjando as flores e buscando a melhor composição entre elas; 

as filhas, nas cadeiras olham para cima, focalizando mãe e flores, aprendendo a arte do adorno floral e a construir 

a analogia maternidade, lar, mulher e flores; e a filha menor sentada ao chão olha para baixo e capta o detalhe das 

pétalas que caíram e pousam sobre as folhas desenhadas do tapete, aprendendo a diferenciar o mundo natural do 

artificial, a dimensionar as representações, a ajustar o olhar para o mundo decorativo(...) 

Diferente do que a cena sugere, os arranjos florais costumavam ser feitos em lugares destinados a serviço, em 

copas ou fora de casa, em varandas e quintais. Ao inserir essa cena em ambiente tão sofisticadamente desenhado, 

o ato corriqueiro, doméstico e familiar reclamou por outro tipo de olhar: o olhar decorativo.” Ibid; p. 125. 
365 Nossas gravuras. A Estação, Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1885, p.14. 
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Outras reproduções de Munkácsy, assim como de outras cenas domésticas, retratando 

atividades ligadas ao lar, em ambientes criteriosamente paramentados, foram veiculadas pela 

publicação366. Geralmente essas obras, como indicavam em suas legendas, eram de artista 

premiados ou haviam participado de exposições recentes, dialogando com uma parte da 

produção artística desenvolvida no período que se voltava à pintura de gênero, tema que recebia 

destaque nos salons. 

 

   

Figura 118. MUNKÁCSY, Mihaly, A Visita, c.1880, óleo sobre de tela. 

Figura 119. Reprodução da tela de Mihaly Munkácsy A Visita publicada na revista A Estação, Rio de Janeiro, 18 de 

dezembro de 1888, 37 x 27 cm (págnina). Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

A revista, como será visto, era voltada ao público feminino e tinha como foco a moda, 

divulgando vestuário de orientação francesa, assim como móveis e objetos de decoração 

também de origem europeia. Publicava anúncios de lojas, muitas delas situadas em Paris, 

ilustrações de moldes de costura para roupas e peças decorativas, como mesas, cadeiras, vasos, 

molduras etc. Apresentava diversas ilustrações com mulheres trajando a última moda 

parisiense, inseridas em cenários domésticos, decorados de acordo com a situação e o cômodo 

da casa. Também publicou reproduções de quadros europeus a partir de estereótipos do jornal 

alemão Illustrirte Frauen Zeitung367. 

 
366 Na edição da revista de dezembro de 1888 foi publicada a reprodução da tela A Visita de Mihaly Munkácsy, na 

coluna “As Nossas Gravuras” é destacado que: “os belíssimos quadros de gênero que brotam dos pincéis de 

Munkacsy, quadro que elegem para assunto cenas de felicidade doméstica, idílios da família, imagina-se que o 

eminente artista húngaro se propôs a demonstrar, de acordo com M. Leigthon, presidente da Real Academia de 

Belas Artes de Londres, que o verdadeiro naturalismo na pintura não se opõe aos mais severos princípios de moral, 

nem as conveniências sociais.”. 

“As Nossas Gravura” In. A Estação, Rio de Janeiro, n. 24, 18 de dezembro de 1888, p.288. 
367 O tópico as obras de arte e a moda nos periódicos ilustrados voltará a tratar da revista A Estação. 
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 A Estação, que teve duração de mais de três décadas e boa recepção entre o público 

carioca, junto com outros periódicos de ampla circulação, livros, guias e manuais domésticos,368 

divulgou textos e imagens que auxiliaram na consolidação de determinados valores 

relacionados ao ambiente doméstico, instruindo e informando esse olhar decorativo. 

 

 

Figura 120. Página com ilustração de toilettes em cena doméstica com dois quadros de paisagem na parede ao fundo. 

Publicado na revista A Estação, Rio de Janeiro, n.24, 1883, 37 x 27 cm (página). Col. FBN. 

 

 
368 Marize Malta menciona que diversos manuais e guias domésticos, chamados também de gramática de 

ornamentos circularam no Rio de Janeiro durante a segunda metade do século XIX. De acordo com ela esses 

materiais eram elaborados a partir das ideias e parâmetros divulgados nas grandes Exposições Universais, 

apresentavam regras e valores para a educação do olhar, sobretudo das mulheres, “as donas de casa”, que deveriam 

ser as principais responsáveis pela decoração e organização do lar. Os guias podiam ser importados ou então, 

produções nacionais, como o Noções da Vida Doméstica, de Felix Ferreira, voltado para a educação feminina, era 

uma adaptação do livro francês de madame Eugènie Hippean, e foi publicado também em fascículos no periódico 

A mãe de Família. Outros exemplos, são os manuais de Gonzaga Duque, A dona de Casa, assinado pelo 

pseudônimo Sylvinio Junior, e os livros de Julia Lopes de Almeida, Livro das Donas e donzelas e Livro das noivas. 

Esses materiais são analisados por Marize Malta no segundo capítulo de O olhar decorativo, nele a autora apresenta 

essas e outras publicações e investiga as aplicações dos valores e regras divulgados por eles, nas residências da 

elite, a boa sociedade carioca, durante a virada do século XIX. Ela demonstra quais regras deveriam ser seguidas 

para a composição dos cômodos das casas de acordo com os parâmetros apresentados nesses materiais, ou seja, 

quais móveis eram adequados para cada ambiente, que imagens e obras expor nas paredes entre outras 

informações. 

Cf. MALTA, Marize. Décor e salteado: manuais para decorar a vida doméstica (In.) O olhar decorativo, 

ambientes domésticos em fins do século XIX; ed. Mauad, Rio de Janeiro, 2011, p 35-64. 
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A educação do olhar para o lar envolvia aplicação de determinadas noções estéticas, 

direcionava as escolhas de móveis específicos para cada ambiente, tapetes, cortinas, tecidos, 

obras e tipos de imagens para expor nas paredes de cada cômodo369. Do mesmo modo, estava 

contido ao olhar decorativo uma dimensão simbólica e moral, definindo quem eram os 

moradores e os papéis que deviam desempenhar para o funcionamento da casa.  

Assim, mais do que apenas selecionar objetos e preparar ambientes, a organização 

doméstica estava envolvida com a afirmação e representatividade dos valores que definiam a 

família burguesa. A seleção e composição de objetos, móveis, roupas foram meios de afirmação 

social:  

 

Decorar uma casa, no século XIX, tornou-se atividade necessária e complexa. 

Acompanhado seus “iguais” em outros países civilizados, os brasileiros se 

empenharam no embelezamento e na arrumação de suas moradas, comportamento 

fundamental no processo civilizador pelo qual passou a boa sociedade dos centros 

urbanos, em especial a residente no Rio de Janeiro, que contribuiu de modo 

significativo na construção da cultura visual oitocentista. A boa sociedade carioca se 

identificava pela aparência de suas casas. Os interiores das casas começaram a ser 

(re)vistos, assumindo valores de imagem. 

Para que o país participasse dos benefícios da modernidade capitalista, era preciso se 

transformar e adotar imagens que condecorassem seu desejo de aparentar nova 

condição no mundo. Das várias ações empreendidas no processo civilizador, a adoção 

de capacidades visuais especificas faria com que muitos brasileiros pudessem 

enxergar o padrão civilizado almejado e de adequar a ele
370

. 

 

Como expõe Marize Malta, é inerente ao olhar decorativo o paradigma da civilização 

europeia oitocentista, empreendido pelo processo civilizador371. Nesse sentido, a casa foi tida 

 
369 Como será visto, Marize Malta, demonstra a partir da consulta aos guias e manuais domésticos que havia 

orientações para exibição de imagens, certos temas, molduras e tamanhos eram adequados para determinados 

cômodos. Ibid. 
370 Ibid, p.223. 
371 Conforme desenvolvido pelo sociólogo alemão Norbert Elias (1897-1990) em seu texto Processo Civilizador, 

o termo civilização adquiri um contorno específico no século XIX determinando uma nova fase do processo 

civilizador. Nesse momento o ocidente passa a entender-se enquanto civilização e torna-se transmissor, “porta-

estandarte” de seu modelo, entendido como superior, impondo-o outras sociedades: “na verdade, uma fase 

fundamental do processo foi concluída no exato momento em que a consciência de civilização, da superioridade 

de seu próprio comportamento e sua corporificação na ciência, na tecnologia ou na arte começaram a se espraiar 

por todas as nações do ocidente (...) E a consciência de sua própria superioridade, dessa “civilização”, passa a 

servir pelo menos às nações que se tornaram conquistadoras de colônias e, por conseguinte, um tipo de classe 

superior para grandes segmentos do mundo não europeu, como justificativa de seu domínio (...) ” Para Elias,  as 

regras de “boas maneiras” são parte desse processo de civilizar, buscando refinar as maneiras, controlar gestos, 

dominar as pulsões, um meio de distinção e de eliminar tudo que é tido como “bárbaro ou primitivo”. 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994, v I, 

p.67.  
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como um espaço privilegiado para o ato de “civilizar”, partindo do princípio de que o processo 

de educação devia começar pelo lar372. 

Como comentado, no decorrer do século XIX as estampas acompanharam as práticas de 

decorar, fosse por meio da ilustração veiculada por publicações especializadas, ou divulgando 

uma iconografia que instruía o olhar; fosse por integrarem, junto com outros objetos artísticos, 

os itens decorativos. Nesse último caso, os guias e manuais apresentavam orientações 

específicas sobre como lidar com a exposição das imagens no ambiente doméstico. 373 

Ao lado de pintura, também gravuras, litografias e fotografias integravam o grupo dos 

itens artísticos indicados pelos guias domésticos. O livro A dona de casa de Sylvinio Junior, 

pseudônimo do crítico Gonzaga Duque (1863-1911), por exemplo, na apresentação de um de 

seus modelos de decoração para salas de visitas, sugere adornar as paredes com “quadros a óleo, 

água forte ou gravura, sempre em molduras largas”. Em outro momento, ele aconselha decorar 

o teto com “grandes cromos de flores e aves”, mas alerta ter cautela: “é preciso ter cuidado para 

não cair no ridículo decorativo (...)”374.  

Ainda que, em alguns casos, as estampas fossem solicitadas como uma alternativa por 

serem mais acessíveis – afinal, nem todos tinham condições de adquirir pinturas –, elas também 

conquistavam espaço na decoração de modo independente, ancoradas em seus próprios 

valores375.  

 
372 Segundo Flávio Carreiro Santana havia um projeto de civilizar a nação a partir dos domínios do privado. “A 

família representava o principal laboratório da boa educação, pelo menos essa era a convicção na sociedade 

oitocentista. Aspectos da correlação entre família e civilidade podem ser observados nas diferentes literaturas, 

normativas ou tratadísticas, de época, que asseguravam e reforçavam tal interação.” 

SANTANA, Flávio Carreiro de. Majestosa Educação: Família e civilidade no segundo reinado do Brasil 1840 a 

1889. [tese de doutorado] Universidade de Coimbra, 2014.  
373 Conforme nos apresenta Marize Malta, partindo da análise desses materiais, cada ambiente da casa exigia peças 

e mobiliários adequados. O mesmo se dava em relação às imagens, alguns temas eram mais apropriados para 

determinados locais, por exemplo: o vestíbulo ou antessala, considerados cômodos neutros e de recepção, não 

deveriam expor os retratos dos moradores; quadros de natureza-morta e paisagem eram convenientes em salas de 

jantar; o salão de visita deveria expressar o gosto artístico e o poder de seus proprietários, os temas das obras 

deveriam refletir conhecimento de arte e a personalidade de seus moradores, as molduras largas e douradas, por 

sua vez, valorizavam as imagens. 

Do mesmo modo, ambientes mais reservados, como o gabinete de trabalho, a biblioteca e os dormitórios também 

eram adornados por objetos artísticos. No caso dos primeiros, as obras de arte eram apreciadas por instigarem a 

“contemplação, alegrarem os olhos, elevarem o espírito e enobrecerem o pensamento.” MALTA, Marize, Op. Cit, 

p. 81-91. 
374 SYLVINIO JUNIOR. A dona de casa. Rio de Janeiro: Domingos Magalhães, 1894 Apud. MALTA, Marize, 

Ibid, p.85. 
375 Como demonstrado no capítulo anterior, havia na Europa um mercado bem estabelecido de estampas de maneira 

geral e estampas de tradução, impressas em várias técnicas. Observou-se casos em que mesmo havendo condições 

de aquisição de pinturas e telas originais, interessava-se pela versão impressa por suas propriedades particulares. 

No Brasil também se observa a estruturação de um mercado de estampas/ estampas de tradução independe dos 

outros objetos artísticos. 
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Os guias e manuais revelam uma variedade de tipos de imagens que estavam sendo 

absorvidos e atuando na decoração dos lares. Não por acaso, a revista Estação, que tinha entre 

suas propostas divulgar as principais tendências decorativas, durante o período que esteve ativa 

publicou ilustrações de produtos específicos para expor e armazenar diferentes categorias de 

imagens, como quadros para fotografia (porta-retratos), molduras e pastas.  

 

     

Figura 121. Ilustrações de tipos de “molduras para fotografia” publicadas na revista A Estação.  

 

Se esses guias demonstram que havia uma orientação em relação ao uso das estampas 

para decoração da casa, convocando-as para ornarem as paredes dos ambientes, outros 

documentos atestam que tais imagens foram de fato absorvidas pela decoração e, nesse sentido, 

dialogam com as diretrizes propostas por essas publicações. Uma dessas fontes, como 

mencionado, é a literatura produzida durante o século XIX que, assim como forneceu recursos 

para investigarmos o comércio de estampas no Rio de Janeiro oitocentista, nos apresenta 

elementos significativos para pensarmos no consumo dessas imagens. 

 O trecho exposto no início desse tópico, retirado de Forças Caudinas, de Machado de 

Assis é um desses casos: Emília sugere a Tito irem à casa dela para que pudessem ver a gravura 

O amor domando as feras, exposta em sua sala, indicando seu uso como objeto de decoração. 

Conforme tem sido apresentado, referências ao consumo de estampas, não apenas relacionado 

à decoração, são frequentes nos textos de Machado de Assis. A descrição dos ambientes é uma 

característica de sua escrita e traz questões sobre como os personagens se relacionavam com o 

entorno, com seus objetos decorativos. 



200 

 

 Em Almas Agradecidas, por exemplo, os móveis e outros itens, entre eles quadros de 

estampas, são vistos como meios de avaliar o gosto e a riqueza dos moradores: 

 

 

Magalhães assentou-se numa cadeira de braços, enquanto o porteiro assoava 

silenciosamente o nariz e tomava uma pitada de rapé, que lhe não ofereceu. Magalhães 

examinou detidamente as cadeiras, as estantes, os quadros de gravuras, os capachos 

e as escarradeiras. A sua curiosidade era minuciosa e sagaz; parecia estar avaliando o 

gosto ou a riqueza de seu ex-colega
376. 

 

 

Conceber as peças decorativas como depositárias do gosto e poder de quem as possuí, 

demostrando distinção e identidade, eram valores que permearam os instrumentos de educação 

do olhar para a decoração377. As estampas eram consideradas objetos de afirmação do gosto e 

denotavam conhecimento artístico. Os temas, as técnicas, os suportes, as molduras, os artistas 

ajudavam a formar a reputação dos moradores.  

Machado de Assis não especifica se os quadros de gravuras que Magalhães observava 

eram de estampas de tradução, o que seria possível já que, como observado, esse tipo de imagem 

estava presente em vários de seus textos.  

Nos textos do dramaturgo Arthur Azevedo, as referências relacionadas a essa categoria 

de estampa são diretas e demonstram que elas eram absorvidas e incorporadas à decoração das 

casas como um item de destaque, que reforçava a personalidade dos moradores. No conto A 

Cozinheira (1893), uma “finíssima gravura de Goupil” realçava e conferia riqueza à sala:  

 

Ela mandou iluminar a sala, e foi para o piano assassinar miseravelmente a marcha da 

Aída; ele, deitado num soberbo divã estofado, saboreando o seu Rondueles, 

contemplava uma finíssima gravura de Goupil, que enfeitava a parede fronteira, e 

lembrava-se do dinheirão que gastara para mobiliar a ornar aquele bonito chalé da rua 

do Matoso.
378

 

 

 

A famosa galeria francesa Goupil, como mencionado destacou-se no comércio de 

gravura de tradução, reunindo artistas renomados que atuaram para a consolidação da marca. O 

 
376 ASSIS, Machado, Almas Agradecidas, texto publicado originalmente em março do 1871 no Jornal das 

Famílias. 

ASSIS, Machado. Histórias Românticas, Rio de Janeiro: Edições W. M. Jackson, 1938. 
377 MALTA, Marize. Op.Cit. 
378 AZEVEDO, Arthur. A cozinheira In. Contos Fora de Moda. Disponível online em: 

[https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/0042-00745.html] Acesso em janeiro de 2021.  
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nome Goupil379 era um qualitativo para caracterizar as estampas. Assim, era oportuno, sempre 

que possível exibi-lo para valorizar a imagem daqueles que as possuíam.   

Já em Os dez por cento, Azevedo, ao descrever o ambiente de uma casa de jogos 

inaugurada por dois banqueiros, menciona que as paredes ostentavam “suntuosos espelhos e 

quatro enormes gravuras de Jazet ricamente emolduradas”:  

 

Os dois sócios não se furtaram a despesas; o antro estava mobiliado e alcatifado com 

certo luxo; os móveis eram do Moreira Santos. 

Na sala de frente, em cujas paredes se ostentavam dois suntuosos espelhos e quatro 

enormes gravuras de Jazet, ricamente emolduradas, havia um magnífico bilhar. 

Na sala de jantar, a mesa, posta para um banquete, agradava aos olhos, pela risonha 

promiscuidade das flores, dos frutos, das porcelanas e dos cristais.
380

 

 

 

Jazet refere-se ao artista francês Jean-Pierre-Marie Jazet (1788 -1871), conhecido por 

suas gravuras de tradução, parte delas, inclusive, produzidas pela Goupil. Curioso perceber 

essas referências nos textos de Azevedo, quando nos deparamos com o fato de que ele próprio, 

como veremos, reuniu várias dessas imagens em sua coleção, formada no final do século 

XIX381.  

No trecho da peça A Joia, apresentado no início do tópico, a maneira direta como a sala 

de visitas de Valentina é descrita por Arthur Azevedo se assemelha ao estilo de um guia ou 

manual decorativo.  Os itens utilizados para apresentar a sala estavam de acordo com as 

principais orientações divulgadas nesses materiais de como deveria ser o ambiente, levando a 

personagem a exclamar “nada falta aqui!”, peças como: mesas, aparadores, mobiliário de 

assento, objetos artísticos, cortinas, tapete, piano e “lindas gravuras em suntuosas molduras”. 

Esses mesmos elementos, com algumas variações, são observados em anúncios de 

jornais de leilões realizados nesse período, a partir dos pertences de famílias da elite carioca. 

 
379 Em Memorial de Aires (1908) de Machado de Assis, a referência à marca Goupil, também é utilizada para 

caracterizar e valorizar as gravuras que a personagem havia recebido pelo correio: 

“Não podendo escrever as viagens, contar-lhes-á um dia, se cá vier. Pede notícias dela e do padrinho, pede-lhes os 

retratos, e manda-lhes pelo correio umas gravuras (...) diz muitas cousas longas, lembra os tempos de infância 

e de estudo, e no fim insinua-lhe que venha contar-lhe as viagens. As gravuras são da casa Goupil.” 

ASSIS, Machado, Memorial de Aires, Coleção L&PM Pocket, 1998.  
380 AZEVEDO, Arthur. Os dez por cento. Disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000107.pdf] Acesso em janeiro de 2020. 
381 O colecionismo, como veremos, também foi um meio de absorção das estampas de tradução no Brasil durante 

o século XIX. 

A coleção que Arthur Azevedo organizou tinha como característica a grande presença de estampas de tradução, 

muitas delas imagens de jornais.  Trataremos do tema sobre a coleção de estampas de Arthur Azevedo no próximo 

capítulo. 

A coleção de Azevedo é tema da tese de Frederico Fernando Souza Silva: 

SILVA, Frederico Fernando Souza. Arthur Azevedo: o crítico de arte como colecionador / o colecionador como 

crítico de arte. 2016. Tese (Doutorado em Teoria, Ensino e Aprendizagem) - Escola de Comunicações e Artes, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 



202 

 

Nesses anúncios, os itens leiloados eram apresentados separados pelos cômodos da casa onde 

costumavam ficar. Comparando o cômodo de Valentina, em A Joia, com um desses anúncios 

publicados no Jornal do Comercio (1870)382, percebemos que há no tópico referente à sala de 

visita do anúncio, um paralelismo com o mobiliário descrito no texto de Azevedo. Ambos 

apresentam itens comuns que definem a estrutura geral do cômodo, e estavam de acordo com 

as principais concepções decorativas divulgadas no período.  São citados no anúncio: mesas, 

cadeiras, sofás, enfeites, o espelho, o piano, “lindas e grandes gravuras com molduras 

douradas”. 

 

 

Figura 122. Detalhe do anúncio de leilão publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro 1870. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Por sua vez, tais elementos decorativos, com suas variações e peculiaridades, são 

percebidos e encontram ressonâncias também em diferentes iconografias produzidas na época: 

publicações ilustradas, publicidade, pinturas e fotografias. Observa-se, a partir das diferentes 

fontes iconográficas, a recorrência e diálogo, não apenas relacionados aos itens que 

 
382 Trata-se apenas de um exemplo, entre vários, de anúncios de leilões publicados no Jornal do Comércio e no 

Diário do Comércio. No levantamento realizado, observou-se que, de maneira geral, cômodos correspondentes de 

diferentes casas apresentavam equivalências em seus mobiliários e objetos. Também se notou, partindo do estudo 

de Marize Malta sobre os guias domésticos, que as famílias que tiveram seus pertences leiloados, geralmente 

seguiam as diretrizes divulgadas por essa literatura relacionada a decoração. Por fim, percebeu-se a grande 

presença de estampas de tradução leiloadas o que indica que era frequente o emprego na decoração dos ambientes 

domésticos, assim como é significativa a presença de livros e revistas ilustradas nesses anúncios. 
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caracterizavam o cômodo da casa (no caso a sala de visita), como também à representação de 

certas práticas ligadas a ele, por exemplo, o hábito de tocar piano ou a aula de música, códigos 

comuns às “boas maneiras” de mulheres da “sociedade”383.  

Nesse cruzamento entre imagens e textos emergem questões importantes para se pensar 

a cultura visual do período. O espelhamento ocasionado pelo confronto de documentos, textos, 

anúncios e imagens reflete o modo como certos itens e comportamentos estavam sendo 

naturalizados no cotidiano da sociedade carioca.  

Objetos decorativos, como demonstrado, longe de serem inertes, foram peças de 

afirmação social e de identidade. Dentre eles, as imagens ocuparam uma posição singular:  

valiosas peças de decoração, mas também, em muitos casos, portadoras e disseminadoras de 

uma iconografia que desempenhou um papel ativo para a consolidação e naturalização de 

determinados valores e modos de comportamento. 

Não à toa, uma parcela da produção artística que se destacava nesse momento, foi aquela 

identificada com pintura de gênero, ligada aos espaços domésticos, aos temas do cotidiano. 

Vários artistas concentraram-se e especializaram-se em assuntos domésticos, como o húngaro 

Mihaly Munkácsy, autor da tela reproduzida pela revista Estação. Também no Brasil artistas 

como Aurélio Figueiredo, Rodolfo Amoedo, Henrique Bernardelli, Oscar Pereira da Silva, entre 

outros se dedicaram a essa temática. Esse tipo de produção recebeu visibilidade a partir de sua 

exibição em exposições, mas talvez tenha se tornado ainda mais conhecida e atingido um 

alcance maior a partir de sua ampla rede de reproduções, ou seja, em: estampas, embalagens, 

cartazes e imagens de jornais e revistas.  

Foram todas essas imagens que sustentaram a iconografia que dizia respeito a 

determinada vida doméstica, tornando-a natural e legitimando-a. Atuaram para acionar o olhar 

decorativo, ou seja, para a formação de um olhar estético que orientou o gosto da sociedade 

oitocentista.  

Subjaz, silenciosamente, à estruturação do gosto, à escolha de mobiliários, objetos, 

roupas e obras de arte a afirmação dos valores e papéis da sociedade burguesa e que sustentavam 

o processo civilizador384. Não é por acaso que encontramos ecos entre as descrições de 

ambientes extraídos da literatura, os anúncios de jornais e determinadas produções visuais. Tais 

reverberações são portadoras de visualidades, revelam os componentes do olhar que está por 

trás desses produtos. 

 
383 SANTANA, Flávio Carreiro de. Op, Cit. 
384 ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994, vI 
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  De acordo com Hal Foster, a visualidade trata da percepção enquanto fator social, é a 

dimensão cultural da experiência visual. A visualidade é apreendida social e historicamente, ou 

seja, leva em consideração fatores políticos, culturais e sociais, atendendo a determinações 

discursivas de um grupo ou sociedade. Não se limita apenas à visão, enquanto operação 

fisiológica que envolve corpo e psique, e ao domínio dos recursos e objetos visuais, também 

atua sobre as maneiras de ver, englobando os mecanismos discursivos e de poder385.  Para 

Nicholas Mirzoeff a visualidade está intrinsecamente envolvida com uma prática discursiva de 

manipulação e regulação do real que produz efeitos materiais386.  

Nesse sentido, ao se buscar a intertextualidade entre os diversos tipos de produções 

escritas e visuais produzidas no período, percebe-se o estabelecimento de um jogo de espelhos 

que cria paralelismos e reflete certos aspectos comuns a todos eles. Os espelhamentos apontam 

para elementos que são visíveis e que permitem pensarmos nos pontos de contato entre essas 

produções. Esses elementos, decifrados durante o confronto, dialogam com outros aspectos que 

não são tão aparentes, ou seja, questões que estão subjacentes a essas produções e que dizem 

respeito à estruturação da sociedade carioca durante os oitocentos. Assim, é nos interstícios 

entre o visível e o invisível que emergem os aspectos da visualidade e nos permite entender 

absorção e impactos dessas produções no âmbito da cultura visual daquele período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
385 FOSTER, Hal (org.). Vision and visuality. Seattle: Bay Press, 1988 

 
386 MIRZOEFF, Nicholas. The right to look. In: Critical Inquiry, vol. 37, n. 3, 2011. 
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Figura 123. Detalhe de ilustração publicada na revista A Estação, n.24, 28 de fevereiro de 1879. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 124. SILVA, Oscar Pereira da; Hora da Música, 1901, óleo sobre tela, 65 x 50 cm, Pinacoteca do Estado de São 

Paulo. 

 

 

Figura 125. Ilustração “Uma Visita Incômoda”, a partir de HOFF, Carl Heinrich (pintura).  Gravura publicada na revista A 

Estação, n.14, 31 de julho de 1882, 37 x 27 cm. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 
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Figura 126. FIGUEIRADO, Aurélio. Menina ao Piano, 1892, Óleo sobre tela, 60 x 90 cm, Col. Particular. 

 

 

Figura 127. Tem gosto para música, Gravura a partir de BEYSCHLAG, Robert Julius (pintura) publicada na revista A 

Estação, n.5, 1881, 37 x 27 cm. Col. Fundação Rui Barbosa. 

   

Figura 128. AMOEDO, Rodolfo; Prelúdio, óleo sobre madeira, s.d, 24 x 32,5 cm. 

Figura 129. Ilustração toilettes, moças com piano, publicada da revista A Estação, n.20, 1886, 37 x 27 cm. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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Figura 130. Oscar Pereira da; Aula de canto na casa de Alexandre-Levy,1887, Óleo sobre tela. Museu Imperial de Petrópolis, 

RJ. 

Figura 131. Ao piano. Imagem retirada da revista Ilustração, Paris, 1891. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

 

 

Figura 132. FERREZ, Marc. A princesa Isabel e a baronesa de Muritiba, 1886, Fotografia; 9,2 x 12,6 cm; col. Coleção João 

de Orleans e Bragança, Instituto Moreira Salles. 
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Retomando o exemplo da sala de visita, percebemos pontos de encontro entre a literatura 

e produção visual no que diz respeito a apresentação do cômodo e de alguns hábitos vinculados 

a ele. A sala de Valentina descrita por Arthur Azevedo possui itens comuns aos cômodos 

representados, por exemplo, na fotografia da princesa Isabel de Marc Ferrez e em pinturas como 

Hora de Música e Aula de canto na casa de Alexandre-Levy de Oscar Pereira e Prelúdio de 

Rodolfo Amoedo.  

Resguardado as idiossincrasias de cada obra, notamos a prevalência da presença de 

objetos decorativos como móveis, piano, bibelôs e quadros emoldurados. Esses mesmos itens, 

como demonstrado, estão presentes nos anúncios de leilões dos pertences de casas de membro 

da elite urbana carioca. Assim, apontam para o fato de que faziam parte do universo de consumo 

de um grupo social, de sua caracterização e afirmação de seus valores. Tal qual os objetos 

decorativos que caracterizam os ambientes retratados nessas imagens, outros elementos 

interligados a eles, como as vestimentas bem como as práticas desempenhadas nesses espaços 

(como tocar piano) também apresentam congruências entre as imagens e reforçam a 

caracterização e afirmação desses valores sociais.  

Conforme colocado, todas essas produções estavam em consonância com as diretrizes 

de manuais de “boas maneiras” e guias de decoração que circularam no Rio de Janeiro naquele 

momento. Norbert Elias defende que essas publicações foram alguns dos instrumentos que 

fizeram parte do processo de civilizar. Buscavam refinar maneiras, controlar pulsões, orientar 

a formação do gosto de modo a diferenciar-se e afastar-se de tudo tido como “bárbaro e 

primitivo” e, portanto, inferior e não “civilizado”.  Refletiam o ideário de civilização defendido 

pelo ocidente durante o século XIX387.Como colocado, imagens publicadas em periódicos 

encontram, do mesmo modo, dialogam com essa iconografia, caso, por exemplo do mencionado 

Estação que, além de suas ilustrações de moda ambientadas em diversas situações domésticas, 

apresentou um grande volume de estereótipos de obras de europeias ligadas às cenas domésticas 

e que ganhava visibilidade naquele momento. Assim, a revista ajudou a disseminar os clichês 

de parte da produção de artistas europeus, informando um público amplo. Agia de modo 

paralelo ao circuito artístico, às grandes exposições, amplificando o a alcance de determinadas  

 
387 O tema será desenvolvido adiante. 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994, vol. I 
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As obras de arte e as imagens de maneira geral foram elas próprias objetos decorativos, 

itens de consumo que adentraram o lar. Porém, longe de serem objetos inertes. Parte da 

produção artística desempenhou um papel ativo na elaboração de uma iconografia que dizia 

respeito a determinada vida doméstica, participando do seu processo de normatização. Atuaram 

para consolidar um olhar decorativo, um olhar estético que orientou a sociedade carioca.   

Nesse cenário, a posição do periódico ilustrado é interessante, pois foi um instrumento 

que englobava diferentes facetas do processo decorativo. No caso da revista Estação, por 

exemplo, ela apresentou anúncios de objetos de decoração, ilustrações de moda em situações 

domésticas, também publicou textos e folhetins (tanto Machado de Assis como Arthur Azevedo 

foram colaboradores da revista), e ainda divulgou estereótipos de pinturas europeias ligadas às 

cenas cotidianas, produção que ganhava visibilidade naquele momento. Assim, a revista ajudou 

a disseminar os clichês de parte da produção de artistas europeus, informando um público 

amplo. Agia de modo paralelo ao circuito artístico, às grandes exposições, amplificando o poder 

de alcance de seus dispositivos e instituições. Publicou estampas que, geralmente, ocupavam 

toda a página, se oferecendo para ocuparem as paredes da casa, imagens que elas mesmas 

informavam e decoravam.  

 

2.2.2.1 O consumo de imagens: diálogos, textos e imagens  

  

A presença das estampas expostas nas paredes não foi exclusividade das residências da 

“boa sociedade” carioca. Do mesmo modo, elas não ficaram restritas às práticas decorativas. 

Conforme apresentado, o século XIX foi um período vigoroso para a produção de imagens, um 

momento de intenso desenvolvimento técnico e de novas tecnologias que ampliaram a 

quantidade e variedade dos recursos visuais.   

Nesse vasto universo, as estampas de tradução se apresentavam como um tipo específico 

de imagem que, conforme apontado, encontraram um público interessado e um mercado bem 

estabelecido. Assim como outros materiais impressos, elas eram realizadas por diversos 

processos técnicos e disponibilizadas em formatos e produtos que possibilitavam várias formas 

de absorção.  Um desses modos de consumo foi o jornal ilustrado, mídia que, como veremos, 

ganhava dimensão principalmente na segunda metade do século XIX e que se afirmava entre 

outros produtos relacionados ao consumo de imagens. 
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O cruzamento entre fontes textuais e iconográficas fornece elementos para uma 

concepção mais ampla das peças que estavam agindo e impactando a visualidade no Rio de 

Janeiro durante a segunda metade do século XIX. É preciso compreender e investigar as 

particularidades da reprodução das obras de arte pela imprensa ilustrada, dentro de um 

panorama extenso de imagens que estavam em circulação naquele momento. A produção 

literária, conforme demonstrado, contribui para esse entendimento, permitindo perceber 

algumas práticas ligadas ao consumo e o modo como as imagens estavam sendo integradas à 

cultura visual oitocentista.  

Conforme observa Marize Malta:      

 

A ampliação da circulação de imagens impressas de diversas categorias e de tantos 

objetos decorativos marcou emblematicamente a cultura oitocentista brasileira - 

especificamente aqueles sujeitos que tinham acesso a mercadorias e podiam ler e 

comprar livros e periódicos.  Essas formas mais ágeis de contato com o mundo 

representado visualmente tiveram forte ressonância sobre o imaginário dos habitantes 

do Rio de Janeiro.  A maior afluência dessas imagens - revistas ilustradas, por 

exemplo, - encontrou paralelismo na elaboração decorativa dos ambientes residenciais 

e de seus móveis, exacerbando o gosto pelo aspecto decorativo. 

Além dessa afluência de imagens pictóricas e tridimensionais, foi significativa a 

produção literária cuja narrativa carregava forte apelo visual, despertando igualmente 

a imaginação para a visualidade que sugeriam
388

. 

    

Tadeu Chiarelli chama atenção para a literatura brasileira como sendo um dos mais 

valiosos índices sobre o papel desempenhado pelas imagens em vários setores da vida brasileira. 

O foco de sua investigação é a fotografia e a imagem fotográfica que, no século XIX, 

conquistava, aos poucos, e compartilhava com outras tecnologias, espaço no cotidiano da 

sociedade brasileira, atuando de diversas maneiras. 

 

A presença da fotografia e da imagem fotográfica na literatura brasileira por certo é 

um dos índices mais precisos sobre o papel relevante que a fotografia aos poucos foi 

ocupando em vários setores da vida brasileira, quer junto às camadas brancas da 

população, quer no cotidiano de pessoas negras livres ou libertas (caso do personagem 

Amaro, de Bom Crioulo, de Adolfo Caminha). Não se trata de afirmar que a literatura 

da época tenha espelhado de forma direta a presença da fotografia na sociedade 

brasileira, mas que esse reflexo surge trabalhado e transformado pela própria 

literatura, entendida como um espelho turvo, que concederá à fotografia e à imagem 

fotográfica não apenas a posição de exemplo de “modernidade” no Brasil da época, 

mas, em alguns casos, lhe dará o papel de personagem importante (em O Mulato, de 

 
388 MALTA, Marize. O trompe l’oeil da imaginação: decoração, literatura e cultura visual no século XIX. 19&20, 

Rio de Janeiro, v. I, n. 3, nov. 2006. Disponível online em: 

[http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_trompeloeil.htm] Acesso em junho de 2020. 
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Aluísio Azevedo, por exemplo) ou de personagem fundamental (como em Dom 

Casmurro, em Machado de Assis).
389

 

 

Essa concepção sobre a literatura não apenas conceder à fotografia e à imagem 

fotográfica a posição de exemplo de “modernidade” no Brasil, mas, em alguns casos, lhe 

conferir “o papel de personagem importante ou de personagem fundamental” poderia ser 

estendida, também, para outras categorias de imagens e tecnologias disponíveis e que estavam 

atuando naquele momento.  

Desse modo, como colocado, o confronto entre a produção literária, outros textos e 

fontes iconográficas oferece subsídio para uma análise mais ampla sobre consumo de imagens 

no Rio de Janeiro. Nesse contexto, buscaremos identificar a questão específica das reproduções 

de obras de arte no jornal ilustrado, para assim, destacarmos as particularidades de investigá-

los no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. 

É possível observar a variedade de recursos visuais e o modo como estavam sendo 

absorvidos e naturalizados no cotidiano, por exemplo, na crônica, Dia de Gala do jornalista 

brasileiro Pedro Rabelo (1868-1905), publicada no Diário do Comércio, em abril de 1889.  

Ele inicia o texto relatando o hábito que tinha de olhar uma folhinha:  

 

Faço isso todas as manhãs, ao levantar, as vezes maquinalmente, praticando assim 

uma coisa que estou há muito habituado (...) é que ali está sempre a sorrir-me - por 

cima do calendário em que há uma infinidade de quadrinhas insulsas – um agradável 

rosto de mulher, um adorável rosto de mulher bonita, eternamente espirituosa porque 

tem a grande vantagem de ser muda, dessa mudez dos cromos litografados.
390

 

 

A imagem do “agradável rosto de mulher” tratava-se de uma cromolitografia que 

ilustrava um calendário, exposto na parede. O autor voltará a mencioná-la no final do texto: 

 

Vou acender meu charuto, essa principesca retribuição de uns decassílabos 

detestáveis; vou ler; hei de deliciar-me na contemplação daquelas inimitáveis gravuras 

do livro de Daudet; terei a observar-me do alto da parede o mesmo rosto adorável que 

está sempre a sorrir-me no cromo do calendário, e poderei adormecer assim feliz nos 

braços de minha poltrona, esquecido de todas essas pequeninas coisas mundanas.
391

 

  

 
389 CHIARELLI, Domingos Tadeu. Fotografia e Modernidade no espelho turvo da literatura. Brasil, século XIX. 

In. Arte Brasileiros, 21 de outubro de 2020. Disponível online em: 

[https://artebrasileiros.com.br/opiniao/fotografia-e-modernidade-no-espelho-turvo-da-literatura-brasil-sec-xix/] 

aceso em janeiro de 2022.  
390RABELO, Pedro, Dia de Gala, suplemento literário e Ilustrado do Diário do Comercio, Rio de Janeiro, n.124; 

7 de abril de 1879. 
391RABELO, Pedro. Dia de Gala, suplemento literário e Ilustrado do Diário do Comercio, Rio de Janeiro, n.124; 

7 de abril de 1879. 
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Além da cromolitografia, Pedro Rabelo cita um livro ilustrado do escritor francês 

Alphonse Daudet (1840 -1897). Nos dois casos as imagens estão associadas a atividades de 

deleite, momentos de lazer e são descritas com naturalidade. O ato de contemplá-las soa tão 

corriqueiro quanto acender um charuto ou adormecer em uma poltrona.  

Um dado importante é que o texto foi publicado no Suplemento Literário e Ilustrado do 

Jornal do Comércio e compartilhava a página com o grande destaque desse material: uma 

gravura, geralmente cópia de obra de arte, que ocupava o centro da página e que vinha 

acompanhada de uma pequena nota explicativa.  

No caso do texto de Rabelo, a imagem publicada era a tradução da tela Uma xícara de 

chá, do artista italiano Charles Edward Perugini (1839 –1918). A nota informava que o assunto 

da gravura era simples e delicado, “uma formosa senhora” que é interrompida quando tomava 

seu chá: “se não fosse o desconhecido que entra tão a propósito, com certeza estaríamos 

privados de admirar no rosto, como no todo dessa formosa criatura, um dos prodígios da 

natureza.”  

 

 

Figura 133. “Suplemento Literário e Ilustrado” do Diário do Comércio, Rio de Janeiro, n.124, 7 de abril de 1889. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
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É inevitável não comparar o teor dos dois textos e o diálogo existente entre a imagem 

do jornal e a cromolitografia descrita na crônica, ainda que não fossem a mesma imagem, foram 

apresentadas e assimiladas pelo mesmo apelo visual: as feições da mulher.  

Uma pintura reproduzida pelo jornal podia também ser a ilustração de um calendário e 

vice-versa, imagens similares ou absorvidas de modo similar podiam ser produzidas por 

diferentes processos técnicos e disponibilizadas em diversos meios.  

Chama atenção a variedade de produtos visuais e a naturalidade com que as imagens 

são encaradas na crônica. Essa mesma espontaneidade é observada em Helena (1876) de 

Machado de Assis, quando o personagem “Melchior depôs o livro sobre a mesa redonda que 

havia no meio da sala, marcando a lauda com uma velha estampa”392. Utilizar uma estampa 

para marcar a página do livro é um indício de como elas se tornavam algo cada vez mais 

corriqueiro393. 

Observa-se a partir dessas e outras referências como, em relativamente pouco tempo, há 

um crescimento expressivo na circulação e no consumo de diferentes categorias de imagens no 

Rio de Janeiro. Conforme demonstrado, até 1850, ainda eram escassos os relatos sobre recursos 

visuais disponíveis ao público carioca, situação que se alteraria, a partir da década de 1870, 

sobretudo, com a presença de imagens voltadas ao consumo de massa, com o aumento do fluxo 

e da diversidade de produtos visando o alcance de um público mais amplo. 

Nesse sentido, é interessante o trecho de Filomena Borges (1884) de Aluísio de Azevedo 

que se refere à fama conquistada pela personagem, alicerçada pela disseminação de sua 

imagem. Ainda que a passagem ocorra no período que Filomena encontrava-se em Paris, o autor 

demonstra como a imagem de uma pessoa se tornava popular ao redor do mundo, graças aos 

diferentes produtos de consumo de massa: 

 

Atribuíram-lhe anedotas, inventaram-lhe legendas, fizeram-lhe canções e triolets, 

publicaram lhe a biografia em pequenas revistas teatrais. E o mundo inteiro viu-a, 

admirou-a, em caricaturas, em fotografias, em cromos, em caixinhas de fósforos, 

em bustos de gesso, em nervoso grevins de terre cuite
394.  

 

 
392 ASSIS, Machado. Helena, 1876. Domínio Público. Disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000079.pdf] Acesso em maio de 2021.  
393 Esse é apenas mais um exemplo retirado dos textos de Machado de Assis em que é possível se perceber como 

diferentes categorias de imagens estavam sendo absorvidas pela sociedade carioca naquele período. Como 

apresentado, em vários momentos, as imagens desempenharam papeis fundamentais para sua narrativa. 
394 AZEVEDO, Aluísio. Filomena Borges, 1884. Domínio Público. Disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16530]. Acesso em 

junho de 2021.  



214 

 

Azevedo complementa o relato, revelando que a popularização da imagem de Filomena 

ensejou o lançamento de modas que copiavam seus penteados e seus adereços, demonstrando 

o impacto e os reflexos causados pela reprodução de sua imagem na sociedade. O autor 

apresenta, nesse trecho, uma relação de produtos e imagens diversas, como caricaturas, 

fotografias, cromos, embalagens e estatuetas, evidenciando a diversidade dos recursos visuais 

que estavam em circulação naquele momento, impactando a cultura visual395.  

A produção de Aluísio Azevedo é pródiga em referências ligadas às imagens e seus 

reflexos no cotidiano da sociedade carioca, demonstrando a abrangência e o alcance que elas 

estavam atingindo, relacionando-se de diversos modos com um público variado. Em Casa de 

Pensão, por exemplo, Azevedo traz o aspecto do consumo visual no âmbito urbano, indicando 

que a presença dos cartazes nas ruas do Rio de Janeiro, das imagens nas vitrines das lojas e das 

portas da redação dos jornais interagiam de forma ativa com seus personagens: 

 

 (...)Paiva já não o ouvia, era toda atenção para um cartaz de teatro, que um sujeito 

pregava na parede defronte (...) 

(...)À porta das redações dos jornais não se podia passar com o povo que se 

aglomerava para ler as derradeiras notícias do processo, pregadas na parede à última 

hora (...)
396

 

 

A descrição de ambientes domésticos também foi uma característica de seus textos, 

grande parte delas voltadas às residências pobres, expondo as diferentes categorias de imagens 

que estavam integradas ao cotidiano das personagens que moravam nesses lares. Em O Mulato 

(1881), por exemplo, litografias, cromos, quadrinhos de gravuras são expostos na parede, 

compondo, junto com outros objetos religiosos, o oratório: 

 

Ao fundo do oratório litografias de carregação representavam Santa Filomena, 

a fugida de São José com a família, Cristo crucificado e outros assuntos 

religiosos. O grupo dos santos ressentia-se de uma falta, a de S. João Batista, que 

havia desertado para a quinta. Havia ainda sobre a cômoda dois castiçais de latão, 

guarnecidos de papel redondo, com as velas de cera meio gastas; um grupo de biscuit 

representando a Mater dolorosa e um menino Jesus, fechado numa manga de vidro, 

por causa das moscas. Encostada à parede, uma palma de pindoba benta a qual, 

 
395 Essa não é a primeira vez que Aluísio de Azevedo associa a divulgação e popularização de pessoas por meio 

da reprodução da imagem ao lançamento de modas originadas por elas. Essa característica também pode ser 

observada em Casa de Pensão, quando a disseminação da imagem de Amâncio, o tornou conhecido e estimulou 

modas a partir de seu visual.  

O texto é analisado por Tadeu Chiarelli: 

Cf. CHIARELLI, Domingos Tadeu. Fotografia e Modernidade no espelho turvo da literatura. Brasil, século XIX. 

In. Arte Brasileiros, 21 de outubro de 2020. Disponível online em: 

[https://artebrasileiros.com.br/opiniao/fotografia-e-modernidade-no-espelho-turvo-da-literatura-brasil-sec-xix] 

Acesso em janeiro de 2022. 
396 AZEVEDO, Arthur. Casa de Pensão, Rio de janeiro, 1884. Domínio Público. Disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000014.pdf] Acesso em junho de 2021.  
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segundo a voz do povo, tinha a virtuosa propriedade de apaziguar os elementos em 

dias de tempestade, duas outras palmas casquilhas, enfeitadas de pano e malacacheta, 

guarneciam os lados do oratório. Viam-se ainda, por toda a parte, quadrinhos de 

gravuras e cromos, onde se liam orações milagrosas, a do Monte Serrate, a do 

Parto, a da Virgem, e outras, sem desenho, com que os tipógrafos espertos da 

província exploravam a carolice das beatas.
397

 

 

A relação das estampas que estavam, de algum modo, envolvidas com a religiosidade 

de seus personagens é um tópico frequente nos textos de Azevedo. Elas aparecem, de modo 

geral, inseridas em ambientes modestos e são elementos importantes para a caracterização 

desses espaços, sendo um item recorrente nessas descrições. Outro exemplo aparece em 

Girândola dos Amores:  

 

Agueda era uma preta muito asseada. As paredes da sua pobre casa estavam limpas, 

o chão cuidadosamente varrido e os raros trastes escovados. Havia uma cômoda, já 

velha, com puxadores de vidro verde, sobre a qual se estendia uma clássica toalha de 

rendas e se perfilavam várias imagens de santos. Pelas paredes viam-se litografias 

de assuntos religiosos emolduradas em madeira.
398

 

 

Nota-se que esse tipo de imagem, normalmente, é apresentado como uma litografia, 

cromo, ou oleografia, técnicas ligadas à indústria de massa. As descrições revelam que elas 

eram exibidas de maneira simples, em caixilhos, molduras de madeira ou anexadas direto às 

paredes. Em A normalista, por exemplo, Adolfo Caminha (1868-1897) menciona uma 

oleografia exposta na parede:  

 

Esteve muito tempo a pensar no acadêmico, na “figura triste” que fizera na aula, em 

mil outras coisas por associação de ideias, como olhar, sem ver, numa velha 

oleografia do “Cristo abrindo os braços e mostrando o coração à humanidade” 

que estava na parede(...)” 
399 

 

Conforme exposto, as estampas religiosas integram a cultura visual brasileira desde o 

período colonial, encontradas, sobretudo, em livros e missais ilustrados. No século XIX, em 

decorrência do aumento na oferta de imagens, também cresce a circulação desse tipo de 

estampa, produzidas por diversos processos técnicos e voltadas para um público amplo. Grande 

parte delas eram reproduções de pinturas, podiam ser ofertadas avulsas, impressas em técnicas 

 
397AZEVEDO, Aluísio. O Mulato, 1881. Domínio Público, disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16537]. Acesso em 

junho de 2021. 
398 AZEVEDO, Aluísio, Girândola de Amores, 1900. Domínio Público, Disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00020a.pdf] Acesso em junho de 2021.  
399 CAMINHA, Adolfo.  A Normalista - São Paulo: Editora Ática, 1973, p 61-62. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00020a.pdf
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e qualidades variadas, ou em produtos como em calendários, livros e outras publicações 

ilustradas, como jornais400. 

 

   

Figura 134. GUIMARÃES, A. A. Luzo (litografia) Capa da revista A Vida Fluminense, n.222, 30 de março de 1872, Rio de 

Janeiro, 33 x 25 cm (Página). Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 135. GUIMARÃES, A. A. Luzo (litografia) a partir de LOO, Charles-André van (pintura), A Ressureição, litografia. 

Página da revista A Vida Fluminense, n.222, 30 de março de 1872, Rio de Janeiro, 33 x 25 cm (página). Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Apesar da estampa de assuntos religiosos não ser um elemento exclusivo da descrição 

de ambientes pobres e nem se tratar do único conteúdo das imagens que adornavam suas 

paredes, elas foram comuns à caracterização desse tipo de residência na literatura do século 

XIX. Conforme observado, também são recorrentes nessas narrativas a presença de algumas 

categorias específicas de imagens como as litografias e cromos, e o relato sobre o modo 

despretensioso como eram expostas nas paredes das residências pobres, com pouco ou nenhum 

adorno.  

Nesse sentido, as descrições literárias, assim como nos casos ligados às casas da elite 

burguesa, também encontram ressonâncias e dialogam com uma parte da produção artística e 

uma iconografia que se desenvolvia e se disseminava naquele momento.   

 
400 No caso desses últimos, as imagens sacras eram encontradas tanto em periódicos de impressão mais sofisticada 

como naqueles mais modestos, que tiveram amplo alcance, por exemplo, A Vida Fluminense, conhecido por seu 

teor político e caricatural, mas que também publicou estampas de tradução, algumas com temas religiosos e 

suplementos ilustrados.  

A inserção de estampas de temática religiosa são frequentes nos mais variados periódicos, estando nesse sentido, 

em sintonia com a incidência expressiva com que são descritas na literatura, o que talvez, sugira haver uma grande 

demanda por esse tipo de iconografia, já presente há um longo tempo no cotidiano da sociedade brasileira. 
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 O mencionado periódico A Estação401, por exemplo, publicou junto com suas 

ilustrações e reproduções de pinturas de ambientes domésticos burgueses, também estereótipos 

de obras europeias que retratavam o tema do labor e das residências de camponeses e 

trabalhadores urbanos 402 . Era comum a essa iconografia, retratar nas paredes das casas, 

litografias, gravuras e quadros com molduras simples, grande parte contendo temas religiosos 

ou retratos. Conforme mencionado, essas imagens eram publicadas nos periódicos como uma 

ilustração que ocupava a página inteira, ao mesmo tempo em que seu conteúdo evidenciava 

alguns hábitos de absorção das estampas no cotidiano, traziam em si o apelo de saírem do seu 

suporte convencional e adquirem novas formas de consumo. 

  

 
401 Para ficarmos no mesmo exemplo de uma publicação que teve longa duração e boa recepção entre o público 

carioca. Outros casos de periódicos que veicularam esse tipo de imagem foram: A Ilustração (1884-1902); A 

Ilustração brasileira (1876-78); Ilustração do Brasil (1876-80); Echo Americano (1871-72), entre outras. 
402 É importante notar que essa iconografia divulgada pela A Estação e outras revistas congêneres apresentaram 

imagens relacionadas a classe trabalhadora branca europeia em um momento em que o Brasil vivenciava a 

transição do trabalho escravo para o livre, assim o impacto da circulação dessas imagens traz questões 

significativas para se pensar a cultura visual nesse momento.     
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Figura 136.  Ilustração “Oração da manhã, Cópia de painel de S. G. Rotta” publicada na revista A Estação., n.23, 15 de 

dezembro de 1901. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 

 

 

Figura 137.  “A cobrança de impostos”, gravura publicada no periódico A Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, 1879. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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Figura 138. BAUDE, Charles, Nem cinco reis; gravura a partir de quadro publicada na revista A Ilustração, Paris, 8 de 

agosto, 1885. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

 

Figura 139. BAUDE, Charles, Belas Artes: Five o’clock Tea, gravura a partir de quadro de Emma Cramwk, publicado na 

revista Ilustração, Paris, n.5, 5 de março de 1888. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 
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Figura 140. Reprodução da tela Feliz Mãe, publicada na revista A Estação, Rio de Janeiro, n.4, 29 de fevereiro de 1884. Col. 

Fundação Casa Rui Barbosa. 

 

 

Figura 141. COSTA, João Zeferino da, A Caridade, 1872, óleo sobre tela, 86,5 x 111 cm, Museu Nacional de Belas Artes, 

Rio de Janeiro. 
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O periódico ilustrado também foi descrito pela literatura como um meio de consumo de 

imagens.  Sua presença na produção literária do período é frequente, em praticamente todos os 

principais autores, sendo um elemento inserido em diferentes situações corriqueiras, o que 

demonstra o quanto estava sendo naturalizado no cotidiano da sociedade carioca 403.   

 O jornal ilustrado é mencionado tanto de forma mais geral, sem especificações em 

relação às imagens, como no caso de A Normalista, quando é retratado como um elemento da 

paisagem:  

“(...) Em cima da mesa números avulsos da Revista jurídica confundindo-se com jornais 

ilustrados, e um porta-retratos com as fotografias do coronel e da esposa, olhando para os lados 

em sentidos opostos (...)”404 

 

 

Figura 142. SILVA, Oscar Pereira da Natureza Morta com Jornal, 1880, óleo sobre tela, 47 x 72 cm. 

 

Contudo, esses jornais também foram retratados dando ênfase em seu conteúdo 

imagético, conferindo a ele um papel fundamental, como é o caso retratado na passagem de 

Bom Crioulo, em que a presença do periódico surge a partir de sua estampa. Nesse trecho, 

chama atenção a descrição da prática de destacar uma imagem do jornal para emoldurá-la e 

colocá-la na parede: 

 

Pôs-se a olhar o teto, as paredes, um retrato do imperador, já muito apagado, que viera 

na primeira página de um jornal ilustrado, preso em caixilhos de bambu, um cromo 

 
403 Foi realizado um levantamento a partir da produção literária brasileira buscando identificar a presença do jornal 

nos textos do período. A pesquisa demonstrou que todos os autores pesquisados fazem referências aos jornais. 

Entre os itens pesquisados (gravura, litogravura, fotografia, cromos, oleografia, xilogravura, jornal) o jornal foi o 

mais citado, muito à frente dos demais. No decorrer da tese serão apresentadas citações de diferentes autores sobre 

o jornal. 
404 CAMINHA, Adolfo.  A Normalista - São Paulo: Editora Ática, 1973, p. 69-70. 
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de desfolhar, examinando com atenção o pequeno aposento, os móveis— a mesa e 

duas cadeiras —, como se estivesse num museu de cousas raras.
405

  

 

   

A estampa que foi retirada da primeira página do jornal e exposta na parede trata-se do 

retrato de D. Pedro II, certamente uma das imagens mais disseminadas durante a segunda 

metade do século XIX.  

Conforme demonstra a pesquisadora Lilia Schwarcz (1957), o uso da imagem do 

imperador e de sua família foi uma das principais ferramentas para afirmação da monarquia. 

Assim, nesse momento, desenvolveu-se uma variada iconografia a partir de seu retrato, 

realizada em diversos meios técnicos: pinturas, gravuras, fotografias litografias cromos, entre 

outros406. Schwarcz reforça o papel das imagens, fundamentais para alicerçar e legitimar o 

poder de D. Pedro II. Foram, principalmente, elas que atuaram na construção do imaginário 

sobre a monarquia, auxiliaram a elaboração de uma simbologia em torno do imperador, agindo 

ativamente na visualidade do Império.  

Nesse sentido, o monarca demandou a produção de imagens ligadas à realeza, tais como 

seus retratos e de sua família realizados por meio da pintura, da fotografia e da gravura. Quando 

inserida nos jornais, essa produção conquistava outra dimensão, adquirindo maior visibilidade.  

 Seguramente, os periódicos atuaram para a divulgação do retrato de D. Pedro II. 

Ampliaram o alcance da produção artística e fotográfica de seus retratos, uma vez que muitas 

das estampas publicadas nos jornais foram realizadas a partir desses meios. Auxiliaram na 

consolidação do imaginário em torno da imagem do imperador ao mesmo tempo em que a 

tornaram banal, um produto de consumo de massa.  

Os jornais contribuíram para formação de uma rede de divulgação e distribuição em 

torno da imagem do monarca. Publicaram anúncios da venda dos retratos realizados por 

diferentes artistas, distribuíram brindes em suplementos ilustrados, calendários, e apresentaram 

diversas versões da imagem, em qualidades, técnicas e tamanhos variados407.    

  O retrato de D. Pedro II veiculado pela imprensa permitiu que a imagem do imperador 

ocupasse a parede da residência modesta dos personagens de Bom Crioulo, do mesmo modo 

que o retrato aparece no quadro da Casa Brasileira da tela de Oscar Pereira da Silva e 

emoldurada na sala de visitas fotografada por Marc Ferrez. 

 
405 CAMINHA, Adolfo. Bom Crioulo, 1985. Domínio Público, disponível online em: 

[http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000052.pdf] acesso em abril de 2021.  

Tadeu Chiarelli analisa o trecho mencionado no artigo CHIARELLI, 2020, op. cit. 
406 SCHWARCZ, Lilia. As barbas do imperador. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
407 Cabe ressaltar que os periódicos ilustrados também foram responsáveis pela criação de uma imagem satírica e 

caricatural de D. Pedro II. 
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Figura 143. SILVA, Oscar Pereira da. Uma casa brasileira, óleo sobre tela, 40 x 59 cm, col. Privada. 

 

 

Figura 144. FERREZ, Marc. Sala de Visitas, c.1895, fotografia. Col. Instituto Moreira Salles  

 

 
 

Figura 145. Alguns exemplos de retratos de D. Pedro II publicados em diferentes jornais do período. 
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A presença do retrato do imperador em diferentes tipos de produções artísticas 

(literatura, pintura, fotografia etc.), são indicativos de que a imagem era um item que, 

frequentemente, adornava as paredes de variados lares. É sintomático o retrato ser um dos 

elementos caracterizadores do que seria Uma Casa Brasileira, tela de Oscar Pereira da Silva 

em que no próprio título já se nota a pretensão de apresentar uma moradia qualificada como 

típica brasileira.  

É provável que a pintura trate de uma residência pertencente à elite rural, diferente da 

sala de visitas fotografada por Marc Ferrez que se caracteriza como um cômodo de uma 

residência da elite urbana. De todo modo, em ambas, assim como na casa descrita em Bom 

Crioulo, a presença de D. Pedro II se faz notar na parede, ocupando um lugar de culto na 

decoração da casa. 

O retrato presente em Uma Casa Brasileira, ao que parece, trata-se de uma gravura, 

enquanto o da sala de Ferrez, provavelmente, seria uma fotografia. Apesar de serem realizadas 

em técnicas distintas, eram meios de reprodução de imagens. A fotografia de Marc Ferrez data 

de 1895, momento em que o segundo reinado já havia terminado, assim a presença do retrato 

na parede da sala demonstra a força e o valor que a imagem de D. Pedro II ainda exercia no 

imaginário, possivelmente um dos efeitos do projeto de construção de sua imagem levados a 

cabo durante todo o império, e que em grande medida, dependeu e se valeu dos meios de 

reprodução para se concretizar e construir a visualidade em torno do imperador.  

Foi a reprodução da imagem que possibilitou que os retratos de D. Pedro II atingissem 

um público amplo, auxiliando sua produção oficial. Nesse sentido, o periódico ilustrado 

desempenhou um papel importante, afirmando-se com uma mídia de comunicação de massa 

que auxiliou o projeto de construção do império também por meio de suas imagens. Como 

veremos, foram muitos os jornais e revistas que se envolveram com os projetos de afirmação 

da nação brasileira ancorada pelo projeto civilizacional que caracterizou o segundo império. As 

imagens, articuladas em uma estrutura editorial que reforçava os propósitos da publicação, eram 

integradas à leitura. Entretanto, não raro, extrapolavam os limites de seu suporte para habitar 

novos espaços e, então, participar de outras práticas de fruição, como faz o personagem de 

Adolfo Caminha ao se apropriar do retratado do imperador na primeira página do jornal e 

colocá-lo, em caixilhos de bambu, na parede da sala. 

Entre todos os itens de consumo ligados às estampas expostos a partir da literatura e 

seus cruzamentos com outras fontes textuais e iconográficas, o periódico ilustrado destaca-se 
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como um elemento especial. Isso pois, de algum modo ele englobou, se articulou e dialogou 

com diferentes recursos visuais que estavam em jogo naquele momento propondo questões 

importantes para se pensar a cultura visual oitocentista. 

 

2.3. O jornal e o século XIX no Rio de Janeiro 

 

 

Figura 146. SILVA, Oscar Pereira da, A leitura (s. d.) Óleo sobre madeira, 19 x 13 cm. 

 

O livro era um progresso; preenchia as condições do pensamento 

humano? Decerto; mas faltava ainda alguma coisa; não era ainda a 

tribuna comum, aberta à família universal, aparecendo sempre com o 

sol e sendo como ele o centro de um sistema planetário. A forma que 

correspondia a estas necessidades, a mesa popular para a distribuição 

do pão eucarístico da publicidade, é propriedade do espírito moderno: 

é o jornal. 

ASSIS, Machado, O jornal e o livro, 1859
408

 

 

 

 
408ASSIS, Machado, Obras completas, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, V.III, 1994. Publicado originalmente no 

Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 10 e 12/01/1859. 
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 O trecho apresentado acima faz parte da crônica O jornal e o Livro de Machado de 

Assis, publicado no periódico Correio Mercantil, em 1859 e traz pontos interessantes para 

tratarmos a relação entre a imprensa no Rio de Janeiro e o século XIX. Escrito pelo autor ainda 

bem jovem, causa certo estranhamento pelo tom que se difere da ironia e humor que marcariam 

sua produção posterior.  

Com entusiasmo por vezes positivista, Machado de Assis deposita expectativa no jornal, 

visto como êmbolo da modernidade e do progresso, parte de uma revolução que atinge seu 

pleno desenvolvimento no século XIX: “Ao século XIX cabe sem dúvida a glória de ter 

aperfeiçoado e desenvolvido esta grandiosa epopeia da vida íntima dos povos, sempre 

palpitante de ideias. É uma produção toda sua”409. 

Ele defende o jornal como a verdadeira “república do pensamento” e “literatura 

democrática reproduzida todos os dias”: 

 

O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva intelectual 

em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum, universal, altamente 

democrática, reproduzida todos os dias, levando em si a frescura das ideias e o fogo 

das convicções. O jornal apareceu, trazendo em si o gérmen de uma revolução. Essa 

revolução não é só literária, é também social, é econômica, porque é um movimento 

da humanidade abalando todas as suas eminências, a reação do espírito humano sobre 

as fórmulas existentes do mundo literário, do mundo econômico e do mundo social
410.  

 

 

A rapidez, o alcance, a facilidade de acesso, para publicação de textos e fomentar 

discussões seriam aspectos que teriam animado o autor, fazendo-o questionar se o jornal 

chegaria a superar o livro, debate que norteará seu texto: “O livro absorverá o jornal? o jornal 

devorará o livro?”. 

 Ele reconhece o livro também como resultado de uma revolução da imprensa, mas que 

teria ficado limitado em relação ao jornal: 

 

O jornal, literatura quotidiana, no dito de um publicista contemporâneo, é reprodução 

diária do espírito do povo, o espelho comum de todos os fatos e de todos os talentos, 

onde se reflete, não a ideia de um homem, mas a ideia popular, esta fração da ideia 

humana. O livro não está decerto nestas condições; — há aí alguma coisa de limitado 

e de estreito se o colocarmos em face do jornal. Depois, o espírito humano tem 

necessidade de discussão, porque a discussão é — movimento. Ora, o livro não se 

presta a essa necessidade, como o jornal. A discussão pela imprensa-jornal anima-se 

e toma fogo pela presteza e reprodução diária desta locomoção intelectual. A 

discussão pelo livro esfria pela morosidade, e esfriando decai, porque a discussão vive 

pelo fogo. O panfleto não vale um artigo de fundo. 

 
409 ASSIS, Machado, Obras completas, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, V.III, 1994. Publicado originalmente no 

Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 10 e 12/01/1859. 
410 Ibid. 
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 Isto posto, o jornal é mais que um livro, isto é, está mais nas condições do espírito 

humano
411

. 

 

Certamente o escritor, em uma fase mais madura, teria repensado alguns pontos de sua 

exposição. Ele próprio tornou-se próximo ao editor e livreiro B. L. Garnier, publicando vários 

de seus textos jornalísticos em livros, realizando, em alguns casos, modificações nas versões 

originais. Embora os jornais fossem, de um modo geral, mais acessíveis e ágeis em sua 

publicação, eles conviveriam com os livros, muitas vezes se relacionando com eles, o que 

demonstra as particularidades e diferentes práticas ligadas a cada um deles. 

Do mesmo modo, a crença de que “o jornal é a liberdade, é o povo, é a consciência, é a 

esperança, é o trabalho, é a civilização”, chocava-se com a realidade da sociedade brasileira do 

período: sustentada pelo regime escravocrata e com uma alta taxa de analfabetismo412. Ele 

relaciona a imprensa periódica à indústria e ao trabalho, os verdadeiros representantes da 

modernidade e do progresso. Expõe uma ideia redentora do trabalho, que nasce da indústria, 

que é gerador de riquezas, um trabalho que é livre e, portanto, incompatível com a escravidão.  

 A ideia de que o jornal seria uma expressão plena de liberdade, “o espelho que reflete a 

ideia de todos”, que talvez fosse estimulada pelas possiblidades e novidades que a imprensa 

oferecia naquele momento, deixa de perceber certos mecanismos de controle e censura que 

muitas vezes recaíram sobre os impressos413, assim como o próprio funcionamento da indústria 

editorial que, frequentemente, impede a atuação livre do escritor. 

De todo modo, chama atenção o jovem Machado de Assis, em 1859, vislumbrar a 

potência da imprensa jornalística, em um momento, como relatado, em que essa mídia 

experienciava grande crescimento, sendo, no caso brasileiro, um fenômeno do século XIX. O 

escritor identificava o jornal com um veículo eficiente para multiplicar textos, fomentar debates 

políticos e literários, assim como um meio de atuação profissional. De fato, Machado foi muito 

próximo aos periódicos, teve contato com editores e atuou de forma ativa em diversos deles, 

alguns que inclusive, tiveram um papel importante para o estímulo de hábitos de leitura, caso 

 
411 Ibid. 
412 O censo realizado em 1872 revela que 82,3% da população brasileira era analfabeta. 

FERREIRA, Ana Emília Cordeiro Souto; CARVALHO, Carlos Henrique de. Escolarização e Analfabetismo no 

Brasil. PUC Goiás, 2018.  
413 Machado de Assis escreve o texto após a lei de imprensa de 1823, que inaugurou um período de menos controle 

e censura, momento em que os jornais conquistaram um espaço como veículo de opinião e mobilização social, 

fato que talvez teria animado o escritor.  
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do Jornal das Famílias, que publicava constantemente vinhetas com cenas de famílias reunidas 

para ouvir leituras, incentivando um costume coletivo414. 

A despeito da alta taxa de analfabetismo, estudos como os de Atílio Berganimi e 

Alexandra Lima da Silva, demonstram que o público leitor não era formado, exclusivamente, 

pelas elites. Segundo Bergamini são numerosos os anúncios de “caixeiros e feitores oferecendo 

seus serviços, asseverando que sabiam ler, escrever e contar. Também há relatos de leitores 

entre barbeiros, comerciantes, guarda-livros, negociantes, sangradores, tropeiros, entre outras 

profissões”415.  Do mesmo modo, conforme demonstra Alexandra Lima da Silva, anúncios e 

outros documentos indicam haver entre os leitores, pessoas escravizadas que inclusive 

realizavam leituras em grupo, o que foi também um meio de discussão e informação a respeito 

de temas como o abolicionismo416. 

  

 
414 Sobre a leitura coletiva, o estudioso Paulo Knauss afirma que foi “uma das formas de difusão dos textos 

impressos, o que, mais do que um esforço de superar o iletrismo, pode ser caracterizado também como um modo 

de promover o debate, que tinha na imprensa uma de suas expressões de destaque. Assim a leitura se afirmava 

também um território de sociabilidade.”  

KNAUSS, Paulo. Introdução. In. KNAUSS, Paulo; MALTA, Marize; OLIVEIRA, Cláudia; VELLOSO, Monica 

Pimenta [org.]; Revistas Ilustradas, modos de ler e ver no segundo reinado, Ed. Mauad; Rio de Janeiro, 2011, p.4. 
415 BERGAMINI, Atílio. Escravos: escrita, leitura e liberdade; In. Leitura: Teoria & Prática, Campinas, São 

Paulo, v.35, n.71, p.115-136, 2017. 
416 SILVA, Alexandra Lima da; O saber que se anuncia: o poder da palavra em tempos de escravidão (Rio de 

Janeiro, 1830 a 1888); In. Revista Brasileira de História da Educação; v. 18, 2018; p.4.  
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Figura 147. Ilustração realizada por Ângelo Agostini publicada na Revista Ilustrada na edição de 1887. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 148. Ilustração de Ângelo Agostini publicada na Revista Ilustrada na edição de 1887. Na legenda: “Um fazendeiro 

também faz uma descoberta que o deixou embatucado! Um escravo lia, no cito, para seus parceiros ouvirem, um discurso 

abolicionista do Cons.º Dantas”. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Dessa maneira, apesar do texto de Machado de Assis apresentar pontos que precisam 

ser questionados e analisados, é significativo que ele tenha percebido o jornal como um 

fenômeno da modernidade e entendido a expansão e poder de alcance desse veículo de 

comunicação de massa, que encontrou no século XIX um período de vivacidade e 

desenvolvimento: “Tanto melhor! este desenvolvimento da imprensa-jornal é um sintoma, é 

uma aurora dessa época de ouro”417. 

 
417 ASSIS, Machado de. Op.Cit. 
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No Brasil, como relatado, a imprensa é autorizada apenas com a instalação da corte 

portuguesa, em 1808. Portanto o século XIX foi um período fundamental para sua estruturação 

de modo a ampliar seus alcances e poder de comunicação. Poder que, principalmente na 

segunda metade do século – com a inserção das imagens nas publicações periódicas –, tornou-

se ainda mais potente e abrangente, uma ferramenta de informação, propaganda e instrução.  

 

2.3.1 A imprensa 

 

 

Figura 149. AMOEDO, Rodolfo, Cena de café, c. 1880/90, aquarela, 22,8 x 28,2 cm, coleção Museu Nacional de Belas 

Artes, RJ. 

 

Tomei a minha xícara de café quente e acendi um cigarro, disposto à 

leitura dos jornais do dia. 

AZEVEDO, Aluísio. Aos Vinte anos, 1865. 

 

 

 A inauguração da Impressão Régia em 13 maio de 1808 oficializou a instalação de uma 

casa impressora destinada a publicar os “papéis do governo e todas e quaisquer obras”418. 

Naquele mesmo ano, a instituição responsabilizou-se pela publicação do periódico Gazeta do 

Rio de Janeiro, consagrado como marco oficial da imprensa periódica no Brasil, apesar de que, 

três meses antes, o jornalista e diplomata brasileiro Hipólito da Costa (1774-1823) ter publicado 

o Correio Brasiliense (1808-1822) que, entretanto, teve todos os seus números impressos em 

Londres e sua circulação proibida no país419. 

 
418 Nesse mesmo ano é lançado o primeiro impresso da instituição, Relação dos despachos publicados na corte 

pelo expediente da Secretaria de Estado (...) desde a feliz chegada de S.A.R. aos Estados do Brasil até o dito dia, 

um folheto de 27 páginas. (ABREU, 2008, p.42-43).   
419 Apesar da proibição a folha circulava clandestinamente. 
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 A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1821) manteve-se como jornal oficial durante todo 

seu período de circulação, com seu conteúdo atendendo aos interesses da Coroa, trazendo 

comunicados do governo, informações sobre política internacional bem como, propagandas e 

anúncios. Ela foi até o período da independência do país, em 1822, uma das únicas opções de 

folha noticiosa oferecidas ao público carioca420. A Gazeta não era ilustrada, mas publicou dois 

esquemas de batalhas em xilogravura e apresentou alguns anúncios de vendas de estampas, 

livros ilustrados e álbuns de gravura, que comprovavam a existência, naquele momento, de um 

comércio de imagens, ainda que pequeno421. 

 Apesar da criação da Impressa Régia, eram poucas as tipografias espalhadas pelo 

território brasileiro, sendo todas submetidas ao rígido controle do Estado e todo material 

publicado era alvo de censura prévia. Não se permitia o estabelecimento de qualquer tipografia, 

“já que cabia “exclusivamente” à casa oficial publicar documentos, papéis e livros”422, fato que 

garantia ao estabelecimento Régio o monopólio da impressão no Brasil. Tal cerceamento da 

liberdade se tornaria mais brando com a implantação da Lei Brasileira de Imprensa, em 1823.  

Com o fim da censura prévia multiplicaram-se as oficinas tipográficas e as publicações 

que circulavam no país423. Naquele momento ainda eram folhas e jornais de pequeno formato, 

impressos em estabelecimentos de estrutura produtiva artesanal, possuíam periodicidade 

irregular e curta duração.  

 De acordo com Rafael Cardoso, somente a partir de 1830, pode-se falar a respeito de 

uma estrutura gráfica mais sólida, que caminhava em direção ao fortalecimento de uma 

 
420 Após a independência, o jornal passou a circular com o título Diário do Governo. Antes de 1822 existiram 

outras folhas e periódicos, como o jornal Idade d’o Ouro do Brazil (1811-1823), que teve circulação nacional e 

era impresso na Bahia, assim como também a revista Variedades ou Ensaios de literatura. Esses dois periódicos 

foram publicados em uma tipografia instalada na Bahia com autorização real.  Do mesmo modo que A Gazeta do 

Rio de Janeiro também se tratava de periódicos ligados à imprensa áulica.  

SANT’ANNA, Benedita de Cássia Lima. D’o Brasil Ilustrado (1855-1856) à Revista Ilustrada (1876-1898). Paco 

editorial, Jundiaí, 2011. 
421 Cf. LEE, Francis Melvin - Instruir de maneira intensa e imediata: circulação e uso de estampas no Brasil 

joanino [dissertação de mestrado] – Universidade de São Paulo, 2014. 
422  ABREU, Márcia – Apresentação: Duzentos anos: os primeiros livros brasileiros; In. ABREU, Márcia; 

BRAGANÇA, Aníbal (org.) In. Impresso no Brasil: Dois Séculos de Livros Brasileiros; Editora UNESP; São 

Paulo; 2008, pág. 42. 
423 Sobre o assunto apresenta Joaquim Marçal Ferreira de Andrade: 

“Seguindo as determinações do Governo português, os governantes locais simularam abolir a censura prévia 

mediante o decreto de 2 de março de 1821. Assim, a censura deixou de incidir sobre os manuscritos, recaindo 

agora sobre as provas tipográficas e mantendo as penas de multa e de prisão. No entanto, o juramento da Nova 

Constituição portuguesa, de 1821, assegurava a liberdade de manifestação do pensamento a todos os cidadãos, 

responsabilizando-os, naturalmente, por qualquer abuso dessa liberdade. O príncipe regente D. Pedro, em aviso de 

28 de agosto, tratou de abolir, por completo, a censura prévia no Brasil. E após a Independência, em 22 de 

novembro de 1823, foi promulgada a primeira Lei Brasileira de Imprensa, antecedendo mesmo a Constituição do 

Império” 

ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. História da Fotorreportagem no Brasil/ A Fotografia na Imprensa do 

Rio de Janeiro de 1839 a 1900. Rio de Janeiro: Edições Biblioteca Nacional, 2004, p. 29.   
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indústria, quando foram implantadas diversas melhorias técnicas no processo de tipografia, o 

que possibilitou o aumento da tiragem de cópias em um tempo reduzido424.  

Segundo a análise de Juarez Bahia, apesar de tardia, a imprensa foi fundamental para a 

vulgarização de ideias libertárias no processo de Independência em 1822, como também para a 

reação e contestação ao absolutismo de D. Pedro I, e para a Proclamação da República, em 

1889: “Com um atraso de três séculos, o jornal impresso logo se incorpora definitivamente à 

construção da nacionalidade”425. 

Certamente a imprensa abriu um espaço importante para o debate e auxiliou a 

consolidação de identidades nacionais, sendo nesse sentido um dos principais instrumentos para 

divulgação de ideias, imagens e para a afirmação de valores. Como colocado, a imprensa foi 

aliada do processo de independência bem como da consolidação e do declínio do Império,426 

também desempenhou uma função importante nos debates artísticos e literários em torno da 

identidade nacional.  

Contudo, é preciso perceber e destacar, nesse processo, o papel das trocas e 

transferências culturais, sobretudo ligadas à França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, 

que tiveram impacto na imprensa brasileira, atuando ao lado e em contato com essa necessidade 

de afirmação nacional.  Conforme exposto, grande parte dos editores, responsável pela 

produção dos jornais, era imigrante, alguns possuíam vínculos com o mercado editorial de seus 

países de origem e outros vieram para o Brasil para fundarem filiais de seus negócios427.  

Do mesmo modo, a dificuldade para obter determinados insumos que viabilizassem a 

produção gráfica, tais como prensas, tipos, papel e mão de obra qualificada, fazia com que 

vários editores buscassem contatos com fornecedores e tipografias de países que se destacavam 

no setor gráfico. Isso, quando não mandavam produzir ou imprimir suas publicações nesses 

 
424CARDOSO, Rafael. O design gráfico e sua história. Disponível online em: 

[https://docente.ifrn.edu.br/carlosdias/informatica/programacao-visual/o-design-grafico-e-sua-historia] Acesso 

em junho de 2021.  
425 BAHIA, Juarez. Jornal. História e técnica/ História da imprensa brasileira. São Paulo: editora Ática, 1990. 
426 No caso do segundo reinado, o estudo da historiadora Lilia Schwarcz (1857) demonstra o papel desempenhado 

pela imprensa para construção da imagem de D. Pedro II, fortalecendo o poder simbólico da monarquia, forjando 

o sentimento de pertencimento e identificação necessários para manter a unidade política e administrativa do 

território brasileiro frente aos conflitos e instaurados durante a Regência. Nesse sentido, a autora demostra o poder 

e eficácia da imprensa na difusão de textos e de iconografias que ensejaram a construção da imagem do imperador 

e do sentimento nacional. 

Cf. SCHWARCZ, Lilia Moritz As barbas do imperador D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010.   
427 O caso do editor francês B.L. Garnier é revelador nesse sentido. Ele era acusado além de empregar 

majoritariamente mão de obra francesa em seu negócio também priorizava publicações de autores de sua terra 

natal. 

HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil. São Paulo: Edusp, 2012. 
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estabelecimentos, tendo em vista o custo reduzido da produção, aspectos que também tiveram 

impactos na imprensa nacional.  

Ainda nesse sentido, a historiadora Valéria dos Santos Guimarães, em seu estudo sobre 

imprensa francófona no Brasil, ao localizar, nesse momento, um grande volume de publicações 

francesas no país, percebe que, além da “força global que a cultura francesa exercia naquele 

momento, particularmente na América Latina”, existiam acordos comerciais favoráveis à 

entrada de impressos provenientes da França428, levando-a defender que “as publicações 

atuaram tanto para a difusão da cultura francófona, como contribuíram para a inserção do Brasil 

na lógica da cultura midiática transnacional da modernidade”429. Essa legislação que 

privilegiava publicações impressas fora do país, como será visto, também refletiriam na 

produção nacional. 

Todos esses fatores são importantes para se pensar o nacionalismo na imprensa 

brasileira como um processo complexo, que se desenvolve em diálogo com o crescimento de 

uma cultura impressa e um mercado global430. 

          A implantação da Lei Brasileira de Imprensa diminuiu o controle sobre as tipografias, o 

que possibilitou o desenvolvimento de publicações com perfis menos oficiosos e áulicos, 

fundamental para o surgimento de um tipo de imprensa voltada aos temas instrutivos e culturais, 

de caráter literário e científico431.  Sobre esse tipo de imprensa no Brasil, Cássia Lima 

Sant’Anna comenta que: 

 

 
428 “No Bulletin Mensuel de l’Administration des Postes (Boletim Mensal de Administração dos Correios-BMAP) 

francês de 1860 foi publicado um Acordo Comercial (firmado com base na Convenção de 7 de julho e no Decreto 

de 22 de julho de 1860) que trazia regulamentações detalhadas desse comércio. O tratado versava sobre condições 

especiais para a exportação da França e da Argélia para o Brasil de “impressos de toda natureza, em folha, 

brochados ou encadernados”, e trazia até mesmo datas e horários precisos de saída dos pacotes de periódicos 

impressos da França com destino ao outro lado do Atlântico. Havia duas rotas a princípio: uma direta para o Rio, 

partindo de Bordeaux, e outra que passava pela Inglaterra, saindo de Southampton, fazendo escalas em Calais e 

Havre. Depois foram inauguradas rotas que incluíam outros países da América Latina, como Buenos Aires e 

Montevidéu.” 

GUIMARÃES, Valéria dos Santos. A imprensa francófona no Brasil: circulação transnacional e cultura midiática 

nos séculos XIX e XX. IN. Valéria dos Santos Guimarães, Guillaume Pinson, Diana Cooper-Richet (Orgs.) A 

imprensa francófona nas Américas nos séculos XIX e XX, História (São Paulo) v.38, 2019, p. 6. 
429  Cf. GUIMARÃES, Valéria dos Santos. A imprensa francófona no Brasil: circulação transnacional e cultura 

midiática nos séculos XIX e XX. IN. Valéria dos Santos Guimarães, Guillaume Pinson, Diana Cooper-Richet 

(Orgs.) A imprensa francófona nas Américas nos séculos XIX e XX, História (São Paulo) v.38, 2019, p. 6.; e 

GUIMARÃES, Valéria. Transferências Culturais, o exemplo da imprensa da França no Brasil, Edusp/Mercado 

de Letras, São Paulo, 2012. 
430 O tema será desenvolvido ao longo do texto. 
431 Alguns dos primeiros periódicos que se direcionaram nesse sentido foram: a Revista da Sociedade Filomática 

(São Paulo, 1833) organizada pelos acadêmicos da Faculdade de Direito; a revista Niterói- Revista Brasiliense de 

Ciências, Letras e Artes (Rio de janeiro, 1836), organizada por Araújo Porto Alegre, Domingos José Gonçalves e 

Francisco Sales Torres-Homem. 

SANT’ANNA,2011, Op.Cit. 
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(...) distancia-se de seu perfil oficial e oficioso. Resulta da associação de intelectuais 

preocupados com o desenvolvimento cultural brasileiro e assume o propósito 

específico de propagar conhecimento variado: belas artes, ciências, educação, história, 

literatura, texto de cunho literário, artístico e teatral.
432

 

 

           Outra característica importante a se observar: a partir do crescimento do número de casas 

impressoras e estabelecimentos tipográficos no Brasil foi o aperfeiçoamento das técnicas 

gráficas que auxiliariam o uso da imagem nas publicações. Esses estabelecimentos 

desempenharam um papel significativo no sentido de promover a formação e o conhecimento 

no campo da gráfica, ainda que de maneira tênue433. Muito do aperfeiçoamento das técnicas 

gráficas deve-se a seu emprego nos periódicos434.  

  

 
432  Ibid. p. 35.   
433 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra. Introdução à bibliologia brasileira. A imagem gravada. São 

Paulo: Edusp, 1994. 
434Nessa época, verifica-se um aumento das pesquisas por aprimoramentos da imagem, buscando-se qualidade de 

impressão, fixação, papéis adequados, diagramação das páginas e capacidade de reprodutibilidade. 

 CARDOSO, Op.Cit. 
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2.3.2 A imprensa Ilustrada 

 

 

Figura 150. Ilustração “A leitora atenta - quadro de Karl Gussow” (1843-1907), publicada na revista A Estação, Rio de 

Janeiro, 31 de agosto de 1888. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 

 

 

Maria folheava alguns jornais ilustrados, e parecia tão atenta que não 

viu quando me aproximei dela. Segui silenciosa a direção de seus olhos 

sobre as páginas (...) 

Conversações com minha filha. A mulher literata. Publicado na revista 

A Ilustração do Brasil, 1879. 

 

 

 

O que seria necessário para caracterizar uma revista como ilustrada? 

Em seu texto sobre a imprensa ilustrada no Segundo Reinado, Rafael Cardoso expõe a 

complexidade para definição do termo, sobretudo em relação à produção oitocentista. De 

acordo com ele, o mesmo ocorre com a diferenciação entre os termos jornal e revista, embora, 

haja consenso em relação a determinadas características que definem cada um deles, como o 

formato, encadernação, tipo de papel e periodicidade: 
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Os limites entre jornal e revista mantiveram-se bastante fluidos ao longo do século 

XIX, e era comum os próprios redatores usarem termos como sinônimos, ora 

empregando um ora empregando, juntamente com a designação ampla “periódico”, a 

única precisa, a rigor, à medida de que ela permite a diferenciação dos livros Quando 

o assunto são as revistas ilustradas, a definição de termos torna-se ainda mais 

complicada(...)  Considera-se um periódico “ilustrado” a partir de que grau de 

informação visual não tipográfica
435

.  

  

Como indica o autor, desde a Impressão Régia, as imagens integraram os periódicos 

brasileiros, em vinhetas e ornamentos que, sobretudo, conferiam identidade visual aos 

cabeçalhos, por vezes apresentando desenhos simples e estampas encartadas, impressas 

avulsas436. Embora sejam levados em consideração todos esses aspectos, grande parte dos 

estudos sobre a imprensa, adota como sendo ilustrada, aquela revista em que a imagem passa 

a ter um papel mais ativo, menos ornamental, mais frequente, e com um projeto editorial 

específico de inseri-las. 

Para estudar a imprensa ilustrada no Brasil, Orlando da Costa Ferreira divide seu livro, 

Imagem e Letra, a partir das principais técnicas gráficas empregadas nas publicações 

produzidas no Brasil durante o século XIX e XX: a xilografia, o talho-doce, a litografia. O autor 

apresenta uma ampla pesquisa sobre os impressos que circularam no país naquele período, 

tendo como ponto de partida os processos utilizados para a produção da imagem.  Nesse 

percurso, fica evidente que o modo como cada técnica foi introduzida e se desenvolveu no país 

foi definitivo para afirmação de algumas características marcantes da imprensa ilustrada 

brasileira. 

Joaquim Marçal Ferreira de Andrade em História da fotorreportagem no Brasil, 

também dedica atenção para os principais processos de produção de imagem empregados nas 

publicações do período. Seu tema central é o uso da fotografia nos periódicos que, segundo ele, 

faz parte do próprio desenvolvimento da imprensa ilustrada437. Muito do aperfeiçoamento das 

técnicas fotográficas deve-se às pesquisas para ensejar seus usos em publicações ilustradas, o 

que no Brasil ocorreria, principalmente, a partir do século XX. Assim, analisar um panorama 

mais amplo das revistas ilustradas requer um olhar para as principais técnicas de produção de 

imagem vinculadas à imprensa que estavam em vigor naquele momento. 

 
435 CARDOSO, Rafael. Projeto Gráfico e meio editorial nas revistas ilustradas do Segundo Reinado. In: KNAUSS, 

Paulo; MALTA, Marize; OLIVEIRA, Cláudia; VELLOSO, Monica Pimenta [org.]; Revistas Ilustradas, modos de 

ler e ver no segundo reinado, Ed. Mauad; Rio de Janeiro, 2011, p.19. 
436 Ibid.; pág. 20 
437 Cf. ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. História da Fotorreportagem no Brasil/ A Fotografia na 

Imprensa do Rio de Janeiro de 1839 a 1900. Rio de Janeiro: Edições Biblioteca Nacional, 2004.  
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O Brasil presencia um evento curioso: como as atividades de impressão foram 

autorizadas no país apenas após 1808, ocorre a partir de então uma confluência de diferentes 

técnicas que passam a ser praticadas de modo sistemático nesse período e são, portanto, 

fenômenos do século XIX438. Ou seja, a imprensa brasileira recebe a xilogravura e o talho doce 

- técnicas antigas e que na Europa possuíam uma grande tradição na produção de publicações 

ilustradas - em um período relativamente próximo ao desenvolvimento de técnicas mais 

recentes, como litografia e a fotografia. No caso dessas últimas, suas atividades no Brasil se 

deram pouco tempo após as datas atribuídas às suas descobertas na Europa439. 

A xilogravura e litografia foram as técnicas mais utilizadas nos periódicos que 

circularam no Rio de Janeiro oitocentista. O talho doce, nesse momento, foi mais empregado 

para a impressão de plantas, mapas, livros científicos, retratos, documentos oficiais, e, portanto, 

encontrada em uma quantidade menor para ilustração de jornais e revistas. Foi utilizada nos 

“primeiros anos da imprensa ilustrada carioca, caindo depois em desuso no que tange a este fim 

específico”440.  

A fotografia, como apontado, atinge seu pleno desenvolvimento na imprensa brasileira 

no início do século XX, apesar de, no final século XIX, já serem aplicados alguns 

procedimentos fotomecânicos para a ilustração de livros e periódicos441. Ainda que o emprego 

dos processos fotográficos na imprensa ilustrada se desse de modo mais acentuado no século 

seguinte, durante o período oitocentista, houve um constante diálogo entre a fotografia e as 

técnicas gráficas442. As trocas se deram tanto em relação ao desenvolvimento de novos 

processos, assim como no uso da imagem fotográfica como material de referência para cópia 

de imagens reproduzidas nos jornais443. 

 
438 Como colocado, no século XIX são oficializadas as práticas de impressão no Brasil, dando início a um processo 

de sistematização das técnicas. Isso, como observado, não significa que impressões e expressões gráficas 

deixassem de ocorrer, ainda que de forma clandestina e à margem do sistema oficial. 
439 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira – Edusp, São Paulo; 1994. 
440 ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira. Do Gráfico ao Fotográfico: a presença da fotografia nos impressos, In. 

CARDOSO, Rafael (org.); O Design Brasileiro Antes do Design; Cosac & Naify, SP, 2005; pág. 76. 

Do mesmo modo, o processo de impressão da gravura em metal é diferente do empregado para impressão 

tipográfica o que impunha dificuldades para integrar texto e imagem. 
441 Segundo Joaquim Marçal Ferreira de Andrade o aperfeiçoamento das técnicas fotográficas, no Brasil, 

principalmente a partir do século XX, iria gradativamente ocupando o espaço da imagem gráfica nos periódicos. 

ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. História da Fotorreportagem no Brasil/ A Fotografia na Imprensa do 

Rio de Janeiro de 1839 a 1900. Rio de Janeiro: Edições Biblioteca Nacional, 2004. 
442 Segundo Joaquim Marçal Ferreira de Andrade:  

“A fotografia deve muito às tradições gráficas preexistentes da velha tipografia à litografia, ainda novidade em 

meados do século XIX. Boa parte dos inventores da fotografia, em suas diversas modalidades, esteve fortemente 

ligada ao livro e às estampas – ou seja, à imagem impressa.”  

ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira. Do Gráfico ao Fotográfico: a presença da fotografia nos impressos, In. 

CARDOSO, Rafael (org.); O Design Brasileiro Antes do Design; Cosac & Naify, SP, 2005; pág. 60. 
443 ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira, Op.Cit. 
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Outras técnicas como a zincografia, muito empregada para a produção de clichês, e 

outras menos conhecidas foram utilizadas nos periódicos brasileiros444, que se tornam cada vez 

mais, também um espaço para experimentação, pesquisa e divulgação de descobertas e 

tecnologias445.  

Como exposto, os primeiros gravadores a trabalharem no Brasil eram portugueses 

saídos da Oficina do Arco do Cego de Lisboa, que desembarcaram junto com a comitiva de 

Dom João VI. Foram eles os primeiros responsáveis pela formação dos artesãos e aprendizes 

brasileiros e contavam com um ambiente precário e pouco estimulante para o desenvolvimento 

da gráfica. A imprensa apresentava-se como um importante campo de atuação para esses 

profissionais. 

Apesar da carência de xilógrafos atuantes no Brasil, encontramos um número 

considerável de periódicos ilustrados a partir de xilogravuras, muitos deles, como veremos, 

significativos em relação à reprodução de obras de arte. Parte dessas imagens era realizada pelos 

poucos profissionais que naquele momento atuavam no Rio de Janeiro.446.  

A carência de incentivo à formação de mão de obra no campo da xilogravura - técnica 

que, como exposto anteriormente, foi a mais utilizada na imprensa europeia e nos Estados 

Unidos por conta de suas afinidades com a tipografia – mobilizou Félix Ferreira (1841-1898), 

jornalista engajado com a imprensa carioca do período. Ele foi um dos principais defensores do 

ensino da xilogravura no Rio de Janeiro para, assim, explorar as possiblidades da técnica na 

imprensa, produzir publicações com valores mais acessíveis e propiciar um programa de 

 
444 Sobre as técnicas ver: FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira – 

Edusp, São Paulo; 1994. 
445 Um exemplo que ilustra esse espaço de divulgação e debate alcançado pelos periódicos foi a publicação do 

artigo “A descoberta do Sr. Furcy” na revista Ilustração Brasileira, na edição de 1854 que exaltava o feito 

realizado pelo gravador e litógrafo C.H Furcy de ter: “descoberto um novo processo na arte litográfica mediante o 

qual reproduz na pedra qualquer estampa impressa sem precisar desenhar na pedra.” O artigo explica o processo 

que se consistia em aplicar um líquido, desenvolvido por Furcy, embebendo qualquer estampa independente da 

técnica e reproduzindo a imagem sobre a pedra, para então imprimi-la por meio do “ordinário processo da 

litografia”. O artigo era acompanhado por uma imagem realizada por esse processo que reproduzia uma estampa 

publicada na Ilustração Francesa. Entretanto, em um outro artigo a publicação se retrata, desculpando-se por 

apresentar informações falsas e acusa Furcy de charlatanismo por enganá-los em relação à autoria do processo que 

já era utilizado desde a descoberta da litografia por Senefelder e aperfeiçoado, segundo a revista, por gravadores 

franceses. 

A Descoberta do Sr. Furcy. Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, 1854, p.82. 

Uma Retificação. Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, 1854, p.191. 
446  Alguns exemplos são os xilógrafos Villas Boas, Manuel e Alfredo Pinheiro, esses últimos, pai e filho, todos 

bastante atuantes no período e responsáveis pela publicação de alguns periódicos. No caso de Alfredo Pinheiro, 

foi um dos poucos profissionais a realizar traduções de obras de artistas como as que foram publicadas no Brasil 

Ilustrado em 1887, periódico que será apresentado a seguir. 

Ver nota 288 sobre xilógrafos atuantes no Brasil. 

Cf. FERREIRA, Orlando da Costa, Ibid, P. 1882-1885. 

Cf. DASILVA, Orlando. A Arte maior da Gravura: participação gráfica de Marcello Grassmann. São Paulo, 

ESPADE, 1976. 
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instrução pública que tinha como base a imagem impressa447. De todo modo, apesar de seus 

esforços, foram poucas as iniciativas para implementar cursos de formação no setor gráfico, a 

grande maioria tratava-se de empreendimentos particulares que tiveram pouco tempo de 

atividade448. 

Tendo em vista esse cenário, outra parte significativa das publicações ilustradas com 

xilogravura era impressa em tipografias fora do país, em centros como Paris, Londres e Berlim 

que, como apresentado, possuíam à época fortes e eficientes parques gráficos que 

possibilitavam a produção de revistas com menor custo449.  Também conforme apresentado, 

outra possibilidade ligada a essas publicações foi o emprego de matrizes estereotipadas 

compradas no exterior. Muitos periódicos brasileiros utilizaram clichês, que permitiram que 

suas publicações oferecessem determinas imagens450.   

O mercado gráfico brasileiro, conforme informa Orlando da Costa Ferreira, tinha 

também sua própria produção de clichês, voltada principalmente para vinhetas, sinetes e 

pequenas ilustrações. Essa produção teria auxiliado os processos de impressão da indústria, 

assim como permitido que uma mesma imagem integrasse diferentes publicações, como é o 

caso da Revista da Exposição Antropológica Brasileira (1882) que compartilhou algumas de 

suas imagens com o Brasil Ilustrado (1887)451.  

 
447 A atuação profissional e o projeto de Félix Ferreira são temas do próximo capítulo. A relação de Félix Ferreira 

com as artes gráficas foi tema de minha dissertação de mestrado apresentada em 2014. 

ARNONE, Marianne Farah. A Gravura como difusora da arte: Um estudo sobre a gravura brasileira no final do 

século XIX a partir da análise dos textos e produção crítica de Félix Ferreira. [Dissertação de Mestrado], 

Universidade de São Paulo ECA-USP, 2014. 
448 Um dos poucos exemplos neste sentido foi a criação do curso de xilografia de topo oferecido pela oficina tipo-

litográfica Imperial do Instituto Artístico fundada no Rio de Janeiro pelos gravadores e editores, os irmãos Fleiuss, 

responsáveis pela conhecida revista Semana Ilustrada (1861-1875).  O curso teve início em 1863 com o objetivo 

de aprimorar as publicações ilustradas e ampliar o conhecimento no campo da gráfica. Alguns números da Semana 

Illustrada (1861-1875) apresentaram suas ilustrações em xilogravura, realizadas pelos alunos do instituto, embora, 

a maioria das edições fosse ilustrada por litografias. A oficina de xilogravura teve pouco tempo de duração, 

encerrando suas atividades em 1878 e foi uma das poucas experiências relatadas sobre o ensino da xilogravura no 

período. 

FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira – Edusp, São Paulo; 1994, 

P. 182-185. 
449 Para citar dois exemplos: o periódico A Ilustração, impresso em Paris e o Echo Americano, que tinha sua 

impressão realizada em Londres.   

O que acontecia, em muitos casos, era apenas a parte iconográfica das publicações ser impressa em oficinas de 

outros países ou, em outros, apesar da publicação ser uma edição brasileira, era totalmente impressa no exterior. 

LUCA, Tania Regina de Luca. A Ilustração (1884-1892). Circulação de textos e imagens entre Paris, Lisboa e 

Rio de Janeiro. Editora Unesp, São Paulo, 2018. 
450 Como será visto, além do já mencionado Museu Universal, outros exemplos são: Brasil Ilustrado; Ilustração 

brasileira, Diário Ilustrado, A Estação, A Ilustração, Jornal das Famílias, entre outros.     
451 Segundo Orlando da Costa Ferreira, o estabelecimento de Laemmert, por exemplo, oferecia serviços de 

estereotipia, produzindo “clichês de madeira e metal por meio da galvanoplastia e anunciando catálogo de vinhetas 

e politipos.”.  

FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira – Edusp, São Paulo; 1994, 

P. 208. 



240 

 

Com relação à litografia, a técnica é encontrada em grande quantidade de periódicos da 

época, como os conhecidos Semana Ilustrada (1860-1876) e a Revista Ilustrada (1876-1898), 

que foram longevos e tiveram amplo alcance entre o público carioca452. Diferente do que 

ocorreu com a gravura em metal e a xilogravura, a litografia foi implantada no Brasil na década 

de 1820, com relativa rapidez em relação à data de sua descoberta na Europa (c.1796).  O ponto 

de partida para a história da litografia no Brasil foi o ateliê litográfico fundado em 1825 pelo 

suíço Johann Jacob Steinmann (1800-1844) no Arquivo Militar453. 

Algumas especificidades da litografia contribuíram para sua ampla adesão pela indústria 

gráfica brasileira: o modo de operar para a realização da imagem litográfica, assim como os 

materiais utilizados (lápis, crayon), são os mesmos do desenho, não exigindo nenhum outro 

conhecimento específico, conforme acontecia com a xilogravura e as diversas modalidades 

técnicas da gravura em metal. Assim, não era necessária a formação específica do gravador, 

apenas o conhecimento do desenho e o manejo adequado dos materiais para realizar a imagem 

sobre matriz. No contexto brasileiro, marcado pela falta da mão de obra e de cursos voltados 

para as técnicas gráficas, essa característica da litografia propiciou sua rápida absorção pela 

imprensa ilustrada.  

Sua proximidade com o desenho tornava a realização da imagem ágil, permitindo, então, 

a ilustração dos eventos cotidianos, o que era conveniente e explorado pelo jornalismo 

noticioso, já que outras técnicas tinham processos mais demorados e não davam conta de 

acompanhar os últimos acontecimentos. Do mesmo modo, o parentesco com o desenho foi 

bastante explorado pela imprensa caricatural e os jornais satíricos, o que atraiu artistas, como 

Angelo Agostini (1843-1910), bastante reconhecido por sua trajetória na imprensa, por suas 

litografias, em detrimento de sua produção pictórica454. Esses jornais tinham como proposta 

expor discussões de temas ligados à política e aos acontecimentos da atualidade455. 

 
452 A Semana Ilustrada teve duração de dezesseis anos e a Revista Ilustrada vinte e dois anos, foram um dos 

periódicos ilustrados mais longevos do período.  
453 O francês Arnauld Julien Pallière (1783-1862) desembarcou no Rio de Janeiro em 1817, e foi, até onde consta, 

o primeiro a realizar litografias, no Brasil. Contudo, o primeiro ateliê de litogravura que funcionou no país foi 

fundado por Steinmann, oito anos depois. 

SANTOS, Renata. A imagem gravada: a gravura no Rio de Janeiro entre 1808 e 1853. Rio de Janeiro: Prefeitura 

do Rio de Janeiro/Casa da Palavra, 2008. 
454 A relação dos artistas, entre eles Angelo Agostini, com a imprensa será desenvolvida no próximo capítulo. 
455 Sobre a imprensa satírica e caricatural, Ferreira de Andrade comenta: A partir da década de 1830 – graças ao 

aperfeiçoamento da litografia à sua adoção por importantes pintores, especialmente em Paris - surge um novo 

gênero de imprensa ilustrada, satírica repleta de charges e caricaturas, que se inicia com a publicação, por Philipon, 

de Caricature ( Paris,1830), seguido por de Le Charivari (Paris,1832) e Punch ( Londres, 1841).No Brasil, mais 

especificamente no Rio de Janeiro, as condições para o surgimento da caricatura são criadas a partir da fundação 

da primeira oficina litográfica, 1825, dirigida por Steimann (ANDRADE, 2004. P. 36). 
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 A litografia firmou um espaço importante na imprensa política e satírica, mas não ficou 

restrita a ela, ilustrando outros perfis de publicações, como os periódicos literários e culturais, 

científicos, entre outros456.  

O processo editorial torna-se mais complexo e sofisticado na segunda metade do século 

XIX, sobretudo a partir da década de 1870457. Com a modernização de equipamentos, as 

melhorias nos processos tipográficos e os aprimoramentos das técnicas para reprodução de 

imagens, os periódicos começam a enfatizar suas ilustrações. As imagens passam a adquirir 

protagonismo, deixando o texto muitas vezes subordinado a elas. Também cada vez mais são 

ofertadas aos seus assinantes como brindes: os chamados suplementos ilustrados, que podiam 

ser estampas encartadas, ou seja, impressas separadamente, muitas delas produzidas a cores 

pelo processo de cromolitografia. 

De acordo Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, a “gravura de folha solta”, em sua 

origem, teria seguido a tradição europeia de consumir estampas gráficas: 

 

As primeiras ilustrações impressas em papel na China surgem em torno do século IX. 

Na Europa, o fenômeno surge a partir do século XIV (...) tudo começou com as cartas 

de baralho, depois imagens devotas – os santinhos – e, mais para frente os livrinhos 

populares. Devidamente autorizados pelo Papa, os monges vendiam bulas e gravuras 

religiosas nas festas da igreja. Surgem aí as gravuras em folha solta. Neste processo, 

a gravura de folha solta transforma-se numa arte popular, vendida em feiras e 

negociada na rua, não só pelos comerciantes de arte, mas também pelos próprios 

artistas. Havia a estampa de crítica social, a religiosa, a de fatos históricos e heroicos, 

a de comemorações, os retratos, as edições especiais referentes às festas etc.(...) No 

início do século XVI, o comércio de gravuras já estava estabelecido, graças à 

proliferação de impressores- editores, envolvendo inclusive a importação e a 

exportação458.  

  

  Nesta síntese histórica sobre o comércio de estampas na Europa, que Andrade 

identifica como a gênese das imagens encartadas, ele ressalta o papel das estampas de tradução 

utilizadas pelos artistas para a divulgação de suas obras, desde o Renascimento, e o crescimento 

 
456 Um exemplo nesse sentido foi o periódico O Guarani (1871) que tinha entre suas propostas publicar estampas 

reproduzindo obras de arte.  
457 Conforme exposto no capítulo anterior, na década de 1840, na Europa avançou-se no desenvolvimento das 

prensas litográficas a vapor e na década seguinte começaram a funcionar prensas automatizadas. No Brasil, 

segundo Lívia Lazzaro Rezende, foi em 1872 quando se encontram os primeiros registros da utilização dessas 

novas tecnologias empregada na oficina Paulo Robin & Cia. Para Lazarro Rezende; os anos que vão de 1850 a 

1890 compreendem um momento histórico bastante específico e importante para o estudo da circulação de 

imagens. Segundo ela, trata-se de um período em que já havia a mecanização dos impressos visuais, mas a 

impressão e multiplicação apenas pela fotografia não era possível. 

REZENDE, Lívia Lazzaro. A circulação de imagens no Brasil oitocentista: uma história com marca registrada. In. 

CARDOSO, Rafael (org.); O Design Brasileiro Antes do Design; Cosac & Naify, São Paulo, 2005; pág.41. 
458 ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. História da Fotorreportagem no Brasil/ A Fotografia na Imprensa do 

Rio de Janeiro de 1839 a 1900. Rio de Janeiro: Edições Biblioteca Nacional, 2004, p.44-45. 
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do consumo desse tipo de estampa no século XIX459. Para Andrade, é nesta mesma linha, ou 

seja, seguindo a tradição europeia do consumo de estampas avulsas, que os editores da imprensa 

ilustrada brasileira passaram a oferecer os suplementos a seus assinantes.    

Os suplementos ilustrados eram anunciados nos próprios periódicos, sempre em 

destaque, estimulando os assinantes, mas muitas vezes eram oferecidos ao público geral como 

uma forma de aumentar o lucro e de estimular novos subscritores. No primeiro número da 

Semana Ilustrada, por exemplo, percebemos essa estratégia de atrair público por meio das 

imagens: “Todo aquele que desde já assinar por um ano a Semana Ilustrada receberá grátis no 

princípio do segundo semestre uma grande estampa primorosamente desenhada, representando 

um assunto nacional”460.  

Já o Diário do Comércio, periódico que não é considerado pela historiografia 

propriamente um jornal ilustrado, quando passou a publicar seu suplemento461, segundo seus 

editores, teve que ampliar a tiragem por conta da alta procura após o lançamento dos primeiros 

números462. No caso do O Figaro, ele desculpa-se pelo atraso da publicação, compensando seus 

ilustríssimos assinantes com um suplemento que, geralmente, consistia-se em gravuras, cópias 

de pinturas.   

 

 

Figura 151. Nota aos assistentes do O Figaro, Rio de Janeiro, n.104, 12 de janeiro de 1878. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. 

 

   Os temas dos suplementos eram variados, sendo mais comuns: retratos, paisagens, 

cenas nacionais, ilustrações de notícias e acontecimentos marcantes, monumentos históricos, 

entre outros. Nessa seara, destaca-se um tipo de estampa bastante valorizado pelas publicações: 

as obras de arte. 

 

 
459 Tópico tratado no capítulo anterior. 
460 Semana Ilustrada, 16 dez. 1860, p.07 
461 O suplemento consistia em uma parte do jornal com uma gravura que ocupava o centro da página, geralmente 

uma estampa de tradução, e textos literários. 
462 Suplemento literário e Ilustrado, In. Diário do Comércio, Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de  1889. 
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Figura 152. Ilustração do periódico A Cigarra publicada no final do século XIX. A imagem faz referência ao próprio 

periódico com a mulher lendo o jornal em sua cama. As paredes estão forradas por estampas de folhas soltas.  

 

 

2.4. A imprensa ilustrada e as obras de arte 

 

As obras de arte integravam um grupo maior de imagens publicadas na imprensa que 

cada vez mais conquistava autonomia, destacando-se do papel complementar ao texto e sendo 

considerado por suas próprias qualidades. No Rio de Janeiro, o fenômeno pode ser percebido 

quando, por exemplo, um jornal de amplo alcance, como Gazeta de Notícias, é elogiado por 

leitores pelas imagens, que eram apreciadas antes da leitura do texto: “todos os dias apenas me 

levanto, após o sinal da cruz, vou apreciar a Exposição de Paris, pelo retalho que ali encontro 

e com toda atenção leio a explicação da gravura463.”    

Alguns tipos específicos de imagens passam a ocupar a página inteira das publicações, 

ou parte significativa delas, e a receberem textos explicativos que geralmente integravam seções 

próprias como: “As Nossas Gravuras”; “As Nossas estampas”, “Nossas Imagens” etc.  

 

 
463 Notas do dia; In. Diário de Comércio, Rio de Janeiro,6 de julho de 1889, n213, p.1. 
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Figura 153. Gravura reproduzindo A confissão e legenda explicativa publicada no periódico A Estação, n.19, 15 de outubro 

de 1883. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

   

Figura 154. Legenda e gravura reproduzindo Madonna della Scala a partir de Correggio (1489-1534), publicada no 

periódico Jornal das Famílias, Rio de Janeiro, 1873. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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Conforme demonstrado, muitas revistas ofereciam estampas encartadas, como brindes 

para atrair e cativar o público. Os periódicos brasileiros percebem a força que a imagem adquiria 

naquele momento, estavam atentos aos investimentos em novas tecnologias para produção de 

imagens, aos aprimoramentos na rede de distribuição e ao movimento global de expansão do 

mercado. 

 Editores que atuavam no Rio de Janeiro entendiam a demanda do público por 

iconografias, assim como percebiam a capacidade de comunicação exercida pelas imagens, 

empregando-as sempre que possível, para ilustração de textos, mas também conferindo maior 

independência a elas.    

Estimular a formação de coleções de periódicos também era uma estratégia para cooptar 

subscritores e mantê-los fiéis a publicação. Nesse sentido, as imagens, principalmente as obras 

de arte, foram peças táticas fundamentais: despertavam o interesse e traziam o apelo necessário 

para incentivar o ato de colecionar.  

Não por acaso, foram jornais e revistas generosamente ilustrados os primeiros a 

desenvolverem e oferecerem produtos específicos para o armazenamento adequado das 

coleções. Esse é o caso das pastas catálogo adornadas produzidas para abrigarem os números 

da revista A Estação e as luxuosas “capas especiais para encadernação dos volumes, feita 

expressamente em Paris, em magnifico chagrin vermelho acetinado, com ornatos de puro estilo 

Renascença a preto e ouro fino”, ofertadas aos leitores da A Ilustração464. De acordo com os 

editores, A Ilustração depois de encadernada com tal capa torna-se o mais belo volume: “A sua 

parte literária, sua parte artística, o seu magnífico papel e ótimas impressão, fazem do nosso 

jornal um volume elegantíssimo, essencialmente moderno, que se vê e folheia com prazer em 

todas as salas e em todos os gabinetes de trabalho”465. 

 

 
464 As nossas Capas. In. A Ilustração, revista universal impressa em Paris; Paris, n.5, vol. II, 5 de março de 1885, 

p.66. 
465 A Ilustração, Paris, vol. III, n.2, 1886, p.3 
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Figura 155. Página e detalhe da página com modelo de álbum/ fichário para encadernação da revista A Estação, n. 15, 15 de 

agosto de 1879. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 156. Anúncio de 1886 sobre as capas para encadernação dos volumes da revista Ilustração. Destaca-se a menção às 

gravuras reproduzindo obras de arte como uma das principais qualidades da revista. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

Os próprios jornais faziam propaganda de suas imagens, assim como anunciavam outras 

publicações ilustradas enfatizando principalmente essa característica e a qualidade da 

impressão. No caso das “estampas de folha solta”, informavam como adquiri-las, salientando o 

tema e a autoria da gravura, quando realizada por um artista renomado. Em alguns casos, a 

técnica utilizada era informada para valorizar as inovações e novas tecnologias, como o uso da 

fotografia, assim como as qualidades do meio técnico empregado.   
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Os brindes igualmente faziam parte dessa estratégia comercial: eram anunciados como 

um presente oferecido aos assinantes, mas também podiam ser ofertados como recompensa, 

após o leitor desvendar desafios, enigmas e passatempos propostos pelos próprios periódicos. 

A revista A Ilustração, por exemplo, partindo de um gênero de passatempos comum “entre 

jornais ingleses franceses”, oferecia como prêmio: 

“uma boa água forte, ou um bom cromo, ou um bom álbum de fotografias, ou um livro célebre 

magnificamente impresso – tudo constituindo um primoroso artigo parisiense dos que difícil 

ou raramente chegam a Lisboa e ao Rio de Janeiro.”466      

 Dentre a gama de opções de imagens, as obras de arte ocupavam uma posição valiosa, 

sendo um tipo de estampa requisitado pelo público. Os anúncios e legendas faziam questão de 

ressaltar, caso a imagem fosse cópia a partir de artistas consagrados, se eram realizadas a partir 

de fotografias, se a obra havia participado de exposições recentes ou sido premiada. 

  

 
466 Exercícios e Casos difíceis. In. A Ilustração, Paris, n.3, vol. I, 5 de junho de 1884, p.43. 
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Figura 157. Anúncio da venda de gravuras e a estampa reproduzindo o quadro A merenda publicada no periódico O 

Guarani, Rio de Janeiro, 1871. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

A estampa ainda era elogiada pela riqueza dos detalhes, sugerindo que fosse emoldurada 

e utilizada para decoração da casa. Isso acontece, por exemplo, com o brinde oferecido aos 

primeiros assinantes da Ilustração Portuguesa, revista que também circulou no Rio de Janeiro. 

O mimo ofertado consistia em uma: 

 

gravura impressa sem texto nas costas, própria para emoldurar ou para formar um 

esplêndido álbum artístico de verdadeiro mérito e súbito valor (...) impressa em papel 

superior e digna da melhor sala ou gabinete (...) essa gravura intitulada: Barraca 

da Feira é cópia do notável quadro de Paulo Meyerhein
467

[grifos meus]. 

 

Também a revista A Ilustração aconselhava o leitor a emoldurar alguns de seus brindes, 

como no caso da reprodução da tela, Tempestade de Reinhart, “um quadro que teve um enorme 

sucesso do Salon de Paris de 1883 (...) o quadro será tirado a cor e aparte, próprio para 

encaixilhar.” E complementa: “Este nosso suplemento, a cor, verdadeiramente artístico, digno 

de figurar na sala mais elegante e a mais luxuosa será gratuito”.468   

 Não apenas os suplementos eram incentivados a serem emoldurados e colecionados, 

também outros sortimentos de imagens, por isso eram impressos ocupando páginas inteiras, 

 
467 ANÚNCIO. In. A Ilustração Portuguesa. Semanário, revista literária e artística, Lisboa, junho de 1884. 
468 As Nossas Gravuras. (Brinde a todos os assinantes) A Tempestade. In. A Ilustração, n.6 vol. I, Paris, 20 de 

julho de 1884, p.83. 
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muitas vezes sem texto no verso, promovendo essa prática. Mesmo no caso em que eram 

ilustrações de textos ou em que mais de uma imagem ocupava a mesma página, o próprio layout 

de certas revistas, reforçava essa lógica de deslocamento do suporte, de ir além do formato 

jornal, da leitura, para uma dimensão mais expositiva, de um olhar voltado para objetos 

artísticos. Isso acontecia, por exemplo, quando as imagens eram exibidas entre molduras, ou 

como se fossem folhas avulsas sobrepostas, reforçando mais uma materialidade enquanto 

objeto do que como ilustração. 

 

   

Figura 158. Página e detalhe ampliado mostrando a gravura de uma paisagem, ressalta-se o aspecto do suporte da gravura:  

revista A Estação, n.23, 15 de dezembro de 1885. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 

 

Figura 159. Página da Estação, a ilustração dos toilettes é apresentada como se fosse uma estampa ou folha solta, 

emoldurada por flores: A Estação, n. 14; 21 de julho de 1888, p.55. Col. Fundação Casa Rui Babosa. 
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Figura 160. Página da Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, n.269, 1881. Col. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

No caso da gravura de tradução, principalmente quando se tratava de obras tradicionais, 

as imagens quando exibidas na mesma página, apresentavam muitas vezes enquadramentos 

específicos, como se estivessem emulando seus espaços expositivos469.  O layout, ou seja, o 

modo como algumas imagens eram apresentadas nas páginas, seguia uma lógica expositiva, 

que, de certo modo, era herdeira da tradição visual. A representação de tipos específicos de 

molduras, adornos, assim como a dimensão e posição ocupada na página seguiam um decoro e 

conferiam status à obra, sendo mais comuns no tratamento de determinadas obras e artistas. 

 

 
469 Um exemplo de periódico que explorou esse recurso foi o Echo Americano (1871-72) que apresentou várias de 

suas obras enquadradas em diferentes tipos de molduras. No caso de esculturas da antiguidade as imagens eram 

apresentadas com enquadramentos específicos. Esse periódico não foi um caso isolado, o recurso foi utilizado por 

diferentes publicações, senão de maneira contínua, como um meio para dar destaque a alguns tipos de obras, 

principalmente os “mestres da tradição” ou artistas vencedores de prêmios. Também as molduras eram recorrentes 

em retratos de pessoas renomadas para conferir status aos retratados ou em imagens que precisariam de destaque 

e distinção. 

Uma hipótese formulada a partir do confronto com diferentes publicações e estudos sobre decoração dos lares no 

Rio de Janeiro oitocentista, é a de que essas molduras e enquadramentos estavam possivelmente sintonizados com 

determinados parâmetros decorativos para expor objetos artísticos. Como mencionado, de acordo com a 

pesquisadora Marize Malta, circularam nesse momento guias, manuais e outros tipos de materiais que auxiliaram 

a instrumentalização de um olhar decorativo. No caso de quadros e outros objetos de arte, havia regras 

determinadas para sua utilização na casa, como diretrizes em relação ao tema escolhido para cada ambiente, o 

tamanho dos objetos e as molduras e pedestais que deveriam se adequar às imagens. Assim, é possível que o modo 

como as obras eram expostas nas páginas dos periódicos acompanhassem essas tendências e reforçassem certos 

paradigmas nesse sentido. 

A hipótese necessita de mais estudos e não será aprofundada nesse momento, entretanto reforça essa questão sobre 

a materialidade dos objetos artísticos e o status no modo como eram representadas em periódicos. 
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Figura 161. Página do periódico Echo Americano, Londres,7 de setembro de 1871, n.09, p.140. Col. Arquivo Edgard 

Leuenroth, Unicamp.  

 

O gosto pelas estampas de tradução, como desenvolvido no capítulo anterior, reflete 

uma tendência de crescimento do consumo por esse tipo de imagem, que também foi percebida 

pela imprensa brasileira. Os jornais e revistas possibilitaram que um público mais amplo tivesse 

acesso a diversas imagens e obras.  

Uma pequena nota intitulada “artes industriais”, publicada na seção “As nossas 

gravuras” na revista A Estação para comentar a gravura que reproduzia alguns objetos 

decorativos, faz a seguinte observação: “nem todos, porém, podem possuir os esplendidos e 

mais caríssimos espécimes das artes da Renascença e a indústria nestes últimos anos 

compreendendo a mina a explorar no sentido da reprodução desses belos espécimes, tem 

produzido verdadeiras maravilhas”. 

O texto referia-se, às réplicas de objetos antigos e comercializados a preços módicos, 

elogiando a capacidade da indústria de torná-los acessíveis, preservando suas qualidades 

estéticas. Ainda que de modo despretensioso, a nota acaba por evidenciar também a potência 

da indústria gráfica que possibilitou o acesso às imagens desses objetos a um público amplo, 

assim como essa mesma revista e várias outras, faziam com o repertório de reproduções que 

colocaram à disposição de seus leitores.  

 A imprensa ofereceu estampas de tradução de diferentes qualidades e valores, 

demonstrando ser um meio mais acessível de aproximação com as obras de arte. Fizeram parte 

de um mercado de imagens, atraindo o interesse do público, estimulando o gosto e o consumo 

da arte e, ao mesmo tempo, foram componentes discursivos importantes utilizados por jornais 

e revistas. A reprodução da arte pela imprensa permitiu que diferentes perfis de periódicos 
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pudessem explorá-las no desenvolvimento de seus projetos culturais e favoreceu a divulgação 

de iconografias, informando por meio da imagem sobre artistas, obras e exposições.   

 

2.4.1 As obras de arte nas ilustrações do Brasil  

 

Já que o gosto do século revelou a palavra Ilustração, usemo-la! Nós 

nos serviremos dela para caracterizar uma nova forma de imprensa de 

atualidade. 

 

Editorial, L’Illustration, 1843470 

 

 O trecho acima integra o artigo de abertura da revista francesa L’Illustration que, como 

mencionado, foi um dos periódicos que marcou a segunda geração da imprensa, assim definida 

pelo estudioso Jean Pierre Bacot. Uma característica comum às publicações desse grupo foi o 

emprego, em seus títulos, do termo ilustração e suas variações. A denominação enfatiza a 

presença da imagem como elemento central. O conteúdo iconográfico recebe destaque e 

autonomia, muitas vezes não estando atrelado a nenhum texto ou, então, recebendo pequenas 

notas ou legendas. Além da relação com a imagem, o termo ilustração também faz referência 

ao ideário iluminista do século XVIII, cultivado pela sociedade letrada dos oitocentos471.   

De acordo com Bacot, essa categoria de periódicos continuaria com a proposta da 

geração anterior de disseminar conhecimentos úteis e culturais. Entretanto, acrescentaria os 

assuntos noticiosos, imagens tecnicamente mais sofisticadas e temas ligados às especificidades 

nacionais, impulsionados pelo acirramento de questões geopolíticas do período472. Assim, não 

era incomum aos títulos, acompanhando o termo ilustração, apresentarem dados sobre a sua 

procedência, afirmando sua identidade nacional.  

Outro fator relacionado a esse tipo de periódico foi o comprometimento com a 

divulgação da ciência, da tecnologia e da arte, ancorada por um projeto de modernidade de 

inspiração iluminista, que defendia a difusão desses conhecimentos como a base para a 

 
470 Artigo de abertura de L’Ilustration apud. LUCA, Tania Regina de Luca. A Ilustração [1884-1892]. Circulação 

de textos e imagens entre Paris, Lisboa e Rio de Janeiro, Ed. Unesp, FAPESP, São Paulo, 2018, p.14. 

A tradução apresentada acima foi realizada por Tania Regina de Luca. Trecho original: 

“Puisque le goût du siècle a releve le mot Illustration, prenons- le! Nous nous en servirons pour caractériser un 

nouveau mode de l apresse nouvelliste” 
471 AZEVEDO, Silvia Maria. Brasil em Imagens. Um estudo da revista Ilustração Brasileira (1876-1878). Ed. 

Unesp, 2010, p.12. 
472  Refiro-me às questões ligadas à formação dos impérios ao longo do século XIX.  
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formação das nações “cultas e civilizadas”473.  Sendo a arte um elemento valorizado por essas 

publicações, era frequente a presença de imagens de exposições e reproduções de obras.  

No Brasil, também encontramos, a partir da década de 1850, periódicos que dialogam 

com essas propostas. A pesquisadora brasileira Benedita de Cássia Lima Sant’Anna relata que 

esse tipo de publicação, desenvolveu-se em consonância com as revistas que ela identifica como 

sendo de uma fase anterior, vinculadas aos círculos de artistas e escritores românticos, ligados 

ao Instituto Histórico Geográfico (1838)474.  Segundo ela, os periódicos anteriores eram pouco 

ou quase nada ilustrados e resultaram da associação de intelectuais preocupados com os rumos 

da cultura no país, a partir do fortalecimento da literatura nacional e da disseminação de 

conhecimentos científicos, históricos e artísticos.475   

De acordo com a pesquisadora, após a década de 1840, parte significativa dos periódicos 

ilustrados que sucedeu essas publicações absorveu preocupações ligadas à construção de um 

perfil nacional, sobretudo consolidando um espaço para afirmação de uma literatura brasileira, 

divulgação de conhecimentos e imagens ligadas ao Brasil476. Assim, a divulgação de uma 

determinada iconografia, composta de vistas e paisagens brasileiras específicas, retratos de 

personalidades artísticas e políticas, tipos e costumes de povos indígenas foi um tópico comum 

a diferentes periódicos e encontravam ressonância com a produção artística e literária do 

período. Nesse sentido, jornais e revistas estiveram comprometidos com projetos de políticos 

culturais que estavam em curso e que buscavam pensar a identidade brasileira, amplificando 

seus alcances e auxiliando a construção do imaginário relacionado à nação brasileira.  

 
473 ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994. 
474 Como expõe a pesquisadora Lilia Moritz Schwarcz o Instituto Histórico Geográfico criado em 1838, tendo 

como modelo o Instituit Historique (1834) de Paris, “congregou a elite literária carioca. É justamente esse recinto 

que abrigará, a partir da década de 1840, os românticos brasileiros (...)”. 

Cf. SCHWARCZ, Lilia.  As barbas do imperador D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010. 
475 Alguns exemplos de periódicos, nesse sentido, vinculados à imprensa romântica fluminense e que, de algum 

modo, se articularam com os projetos do Instituto Histórico Geográfico são: Revista da Sociedade Filomática 

(1833); a revista Niterói – Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes (1836); Minerva Brasiliense (1843-

1844); Ostensor Brasileiro (1845); íris (1848); Beija-flor (1848-1850); Guanabara (1849-1850), entre outras. 

Esses periódicos reuniram escritores, e artistas como: Manuel Araújo Porto Alegre, Domingos José Gonçalves de 

Magalhães, Francisco Salles Torres-Homem; Gonçalves Dias, Joaquim Manuel de Macedo. Como colocado, eles 

não costumavam, com algumas exceções, serem ilustrados. Uma exceção foi o Ostensor Brasileiro, jornal literário 

e pictorial, editado pelo jornalista, poeta e romancista português Vicente Pereira de Carvalho Guimarães e por 

João José Moreira, que apresentou no ano em que circulou cerca de 50 gravuras de paisagens brasileiras, sobretudo 

vistas do Rio de Janeiro, cidades e monumentos, retratos de personalidades. Embora não haja informações 

detalhadas sobre a produção dessas imagens, elas foram realizadas pela empresa litográfica Heaton & Rensburg 

(1840-?), em alguns dos artigos é mencionado que parte delas foi elaborada a partir de pinturas e desenhos.  

Cf. SANT’ANNA, Benedita de Cássia Lima. D’o Brasil Ilustrado (1855-1856) à Revista Ilustrada (1876-1898). 

Paco editorial, Jundiaí, 2011, P. 35-55. 

Cf. BRANCHER, Ana. Ostensor Brasileiro. Jornal Literário Pictórico. (1845-1846).  Disponível online em: 

[http://www.ihgi.org/430460382] Acesso em fevereiro de 2022. 
476 Cf. SANT’ANNA, Op. Cit. p.67-79 
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Figura 162.  FERREZ, Marc; Marc Ferrez & Cia. Cc. Pedra de Itapuca, Rio de Janeiro, 1880 Albumina/ Prata, 5,0 x 7,7 cm. 

Col. Instituto Moreira Salles. 

Figura 163. LEUZINGER Georges Pedra de Itapuca e o Rio de Janeiro Niterói - RJ - Brasil – c. 1867, albumina/prata,18,5 x 

24,6 cm. Col. Instituto Moreira Salles. 

 

 

Figura 164. Capa com “vista da pitoresca Bahia do Rio de Janeiro Itapuca”, publicada pela revista Ilustração Brasileira, 

n.12, 15 de dezembro de 1876,  Rio de Janeiro, 42 x30 cm (página). Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 



255 

 

   

Figura 165.  “A praia da Itapuca, Rio de Janeiro”.  Imagem publicada pelo periódico Echo Americano, Londres, 1871. Col. 

Arquivo Edgard Leuenroth. 

Figura 166.  “Brasil. Rio de Janeiro. Praia de Icaray (Itapuca). Desenho original de nosso colaborador F. Villaça”. Imagem 

publicada pela revista A Ilustração, Paris, 1884 n.16. p.245. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

 

Figura 167. JÚNIOR, José Ferraz de Almeida. Pedra de Itapuca. Séc. XIX, Óleo sobre tela, 23,0 x 21,5 cm. Col. Coleção 

José Oswaldo de Paula Santos, São Paulo. 

 

Entretanto, essa necessidade de produção de iconografias relacionadas à afirmação da 

identidade brasileira acaba tendo como modelo e parâmetro os periódicos europeus e, em 

muitos casos, também esbarra em questões técnicas, de carência de mão de obra e estratégias 

de mercado que interferiam na produção das imagens. 

Sant’Anna menciona que durante a década de 1850 surgiram dois periódicos, segundo 

ela pioneiros no que se refere à tarefa de ilustrar o Brasil: o Ilustração Brasileira (1854-55) e 

O Brasil Ilustrado (1855-56)477.  

O primeiro, encabeçado pelo cientista e escritor baiano Ciro de Cardoso de Meneses, 

tinha como propósito criar uma folha ilustrada e instrutiva que englobasse assuntos variados, 

como “costumes, agricultura, comércio, política, biografias, literatura e belas artes”478.  De 

acordo com seus editores, a função da Ilustração Brasileira era “atingir a verdade quer por 

 
477 Ibid. 
478 Ibid, p.73. 
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meio da ciência quer por meio da arte”479. Em relação às gravuras, tratavam-se, em grande 

parte, de retratos de personalidades480, fachadas de edifícios, igrejas, vistas e paisagens. Parte 

de seu conteúdo provinha da Ilustração Francesa e da Ilustração Inglesa.   

O Brasil Ilustrado, também comandado por Ciro Cardoso481, parece retomar seu projeto 

anterior. O periódico buscava ser instrutivo, dedicava-se a diversos assuntos, enfatizando os 

temas artísticos, embora suas imagens ainda se concentrassem em retratos de personalidades, 

fachadas de palácios e igrejas (grande parte europeias) e algumas esculturas. Contou com a 

colaboração do litógrafo Sebastien Auguste Sisson, que publicou, posteriormente, parte de seus 

retratos em outros meios, como no álbum Galeria dos Brasileiros Ilustres, o que demonstra a 

fluidez com que essas imagens transitavam.  

A revista também utilizou material produzido por outras publicações, como a Ilustração 

Francesa. Ainda que prestasse atenção aos tópicos artísticos, se comparada às publicações 

posteriores, publicou um número reduzido de estampas reproduzindo obras482. Do mesmo 

modo, as duas revistas não conferiram tanto espaço para os temas noticiosos.  

No final da década de 1870 surgem, quase ao mesmo tempo, duas publicações com 

propostas similares, ambas julgando preencher a lacuna que diziam encontrar na imprensa 

nacional. Definiam-se como sendo a versão brasileira de seus congêneres europeus483 e se 

afirmavam como órgãos “da civilização e do progresso”484.  São elas: Ilustração Brasileira 

(1876-1878) e Ilustração do Brasil (1876-1880). 

Apresentavam títulos e propostas parecidos sendo, por vezes, confundidas pelo próprio 

público, como relatam os editores da Ilustração Brasileira, que sentiram necessidade de frisar 

que sua revista era uma publicação independente e que se diferia da sua concorrente: 

 

Somos obrigados a prevenir o público que a Ilustração Brasileira e a Ilustração do 

Brasil são dois jornais diversos; e se nos vemos obrigados a fazer essa declaração é 

no interesse de ambas as publicações, não somente para evitar dúvidas em relação à 

nossa remessa de cartas e jornais, como em referência às assinaturas485.  

 

 
479 Introdução. Ilustração Brasileira. Rio de Janeiro, 1854, n. 1, vol.1. 
480 Alguns desses retratos como os de Araújo Porto Alegre e Teófilo Benito Otoni foram gravados por A. L. 

Guimarães a partir do artista L. Aléxis Boulanger.  

SANT’ANNA, op, cit p. 74. 
481 O periódico é coordenado por Ciro Cardoso em conjunto com outros intelectuais como Bethencourt da Silva, 

Francisco de Paula Candido, Francisco de Paula Meneses e Francisco Nunes de Souza. Ibid. p.76. 
482 Segundo Cássia Lima Sant’Anna: “O Brasil ilustrado deu destaque às matérias apreciativas referentes às belas-

artes, mantendo em parte de seus números seção específica para esse fim” Ibid. p.101.  
483 Como o The Illustrated London News, L’Illustration e Illustrirte Zeitung. 
484 AZEVEDO, Silvia Maria. Brasil em Imagens. Um estudo da revista Ilustração Brasileira (1876-1878). Ed. 

Unesp, 2010, p.09. 
485 Ao público. Ilustração Brasileira; Rio de Janeiro, n.5; 1 de setembro de 1876. 



257 

 

 

    

 

Figura 168. Nota ao público, publicada na revista Ilustração Brasileira, Rio de janeiro, n.5, 1 de setembro de 1876. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 169. Belas Artes: Ao cair da noite, publicada na revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 1880. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Curioso a Ilustração Brasileira buscar sustentar sua individualidade, em um anúncio ao 

público que divide a página com uma reprodução de uma pintura francesa, a mesma que será 

publicada por sua concorrente anos depois. A gravura possui legendas diferentes em cada uma 

das publicações. Na Ilustração Brasileira acompanha o poema “Cair da tarde”, já na Ilustração 

do Brasil, aparece a indicação “Belas Artes: O cair da noite”. 

A situação aponta para uma característica comum às revistas: ambas participavam de 

um mercado de imagens que utilizava de matrizes estereotipadas que, na década de 1870, 

experenciava grande crescimento486. Assim, determinadas figuras foram amplamente 

difundidas, integrando diferentes contextos e sendo alvo de projetos editoriais distintos, como 

é o caso dessas duas revistas487.  

 
486 Cf. ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. História da Fotorreportagem no Brasil/ A Fotografia na 

Imprensa do Rio de Janeiro de 1839 a 1900. Rio de Janeiro: Edições Biblioteca Nacional, 2004. 
487 Dessa forma, é necessário para o estudo das imagens compreender os jornais ilustrados em sua totalidade e em 

suas particularidades. Determinadas premissas são relevantes para se pensar as ilustrações dos jornais como o 

caráter sequencial de seus números, a relação entre todos os elementos da página e encadeamento entre elas. Assim, 
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A Ilustração Brasileira foi idealizada por Henrique e Carlos Fleiuss; responsáveis pelo 

já mencionado Imperial Instituto Artístico. A revista foi lançada logo após o encerramento da 

renomada Semana Ilustrada (1860-1876), publicação caricatural, ilustrada majoritariamente 

por litografia488. Assim, a nova revista apresentava uma proposta diferente, inclusive em relação 

à técnica utilizada para realização das imagens: a xilogravura, sendo a maior parte delas, de 

matrizes estereotipadas vinda de empresas gráficas alemãs.489  

A revista tinha como parâmetro e procurava rivalizar com as mencionadas congêneres 

europeias. De acordo com a pesquisadora Sílvia Maria Azevedo, os Fleiuss tinham como 

propósito apresentar uma imagem do Brasil moderno e “civilizado”, expondo o que eles 

acreditavam ser seus principais progressos, como obras de infraestrutura e indústrias490. Tal 

posicionamento pode ser observado no editorial do primeiro número da revista: 

 

As gravuras serão de duas classes: as nacionais e as estrangeiras, de modo que pelas 

primeiras tenha a Europa conhecimento do Brasil, e pelas segundas conheça o Brasil 

o que há mais interessante nas regiões de além-mar. Geralmente esta terra é admirada 

fora pela magnificência assombrosa da natureza; uma paisagem com um selvagem no 

primeiro plano é ainda o emblema do império, aos olhos do estrangeiro. Certamente 

daremos algumas dessas páginas de eterna beleza que as margens dos grandes rios e 

os sertões oferecem à admiração do homem civilizado; mas ao lado delas gravaremos 

outras que atestem o progresso e a civilização do país: os edifícios públicos, cidades 

notáveis, portos, obras hidráulicas, caminhos de ferro, fábricas, estabelecimentos e os 

vasos de guerra, e tudo o mais que apresente aos olhos da Europa a colaboração do 

homem com a natureza491.  

 

Entretanto, as imagens relacionadas ao Brasil ficaram restritas a alguns retratos de 

personalidades, como a família imperial, e às paisagens a partir de fotografias de Marc Ferrez 

que ilustravam os artigos sobre a expedição da Comissão Geológica do Império, chefiada pelo 

geólogo e geógrafo Charles Frederick Hartt (1840-1878)492. As imagens da expedição 

consistiam em paisagens, registros de tipos e costumes relacionados aos povos indígenas, a 

 
uma mesma figura pode apresentar questões diversas de acordo como é apresentada em cada publicação. Nesse 

sentido, no decorrer do processo de pesquisa, buscou-se analisar as imagens em um contexto maior da publicação, 

igualmente buscou-se como meio para alicerçar a pesquisa, estudar materiais de pesquisadores que se dedicaram 

ao estudo específico de determinado jornal. 
488 Alguns poucos números da Semana Ilustrada foram ilustrados com xilogravuras, realizadas pelos a alunos da 

oficina de gravura em madeira oferecida pelo do Imperial Instituto Artístico. 
489 Mesmo o Imperial Instituto Artístico possuindo, entre seus profissionais, alguns gravadores xilógrafos e sido o 

responsável por uma das poucas iniciativas de formação no campo da gravura em madeira, a maior parte das 

imagens publicadas valeu-se de estereótipos importados ou as gravuras foram realizadas em tipografias europeias, 

no caso na Alemanha. 
490 A autora realiza um estudo detalho sobre a revista em: 

AZEVEDO, Silvia Maria. Brasil em Imagens. Um estudo da revista Ilustração Brasileira (1876-1878). Ed. Unesp, 

2010, p.12. 
491 Ilustração Brasileira, 1 julho, 1876, p.1. 
492 AZEVEDO, Silvia Maria, Op. Cit, p. 160. 
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documentação da fauna e flora, realizadas partir de fotografias e dos desenhos etnográficos do 

desenhista, pintor, engenheiro e fotógrafo alemão Franz Keller- Leuzinger (1835-1890)493.  

Outras composições que acompanharam a publicação foram registros de episódios de 

guerra, envolvendo o império turco que se desenrolava na região dos balcãs naquele momento; 

ilustrações de artigos sobre tipos e costumes, sobretudo, de populações envolvidas na guerra, 

mas também de outros povos; vistas das grandes exposições universais; toilletes da moda 

francesa; monumentos e obras de artes europeias.  

No caso dessas últimas, representava um volume considerável da publicação, impressas, 

geralmente, ocupando toda a página, sendo, por vezes, acompanhadas de versos. A parte 

iconográfica da revista costumava ser apresentada antes de seus textos.  

 

   

Figura 170.  Edifício da Nova Ópera de Paris, publicado na revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.7, 1 de outubro de 

1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 171. Vista geral da Exposição Universal de Paris, publicada na revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.34, 15 

de novembro de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 
493 De acordo com Silvia Maria Azevedo as fotografias de Marc Ferrez foram gravadas em tipografias na 

Alemanha.  
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Figura 172. Reprodução da pintura A entrada para o convento, do artista Wladislaw V. Czachorski, publicada na revista 

Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.6, 15 de novembro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 173. Reprodução da gravura em água forte, Cem florins, de Rembrandt, publicada na revista Ilustração Brasileira, Rio 

de Janeiro, n.34; 15 de novembro de 1877. Col. Fundação Nacional, Rio de Janeiro. 
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Figura 174. “No coração da África. Obra do Dr. G. Schaweinfurth, editada por F. A. Brocrhaus”. Página da revista Ilustração 

Brasileira, Rio de Janeiro, 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Figura 175. “Família de negros dos Estados do Sul, na Exposição de Philadenphia”. Página da revista Ilustração Brasileira, 

Rio de Janeiro, n. 16, 15 de novembro de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

   

Figura 176. “Parte da queda superior da Cachoeira de Paulo Afonso de uma fotografia tirada pela Comissão geológica”. Página 

da revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.3, 1 de agosto, 1878. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 177. FERREZ, Marc. Cachoeira de Paulo Afonso, c. 1875. Bahia / Convênio Leibniz-Institut fuer Laenderkunde, 

Leipzig/ Instituto Moreira Salles. 
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A revista Ilustração do Brasil, dirigida pelo italiano naturalizado norte-americano 

Charles Francis Vivaldi (1824-1902) e considerada a grande concorrente da publicação dos 

Fleuiss, igualmente publicou uma quantidade apreciável de reproduções de obras de arte 

europeias. As imagens ocupavam a página inteira e recebiam um texto explicativo, presente na 

seção “As Nossas Gravuras”.  

Conforme consta no edital de lançamento do jornal, as gravuras ali publicadas visavam 

tornar o periódico agradável e mostrar que elas haviam sido produzidas em colaboração com 

artistas italianos. De fato, algumas delas são comuns àquelas publicadas na L’ Illustrazione 

Italiana (1874-1930). O editorial de fevereiro oferece pistas sobre origem de algumas de suas 

imagens:  

 

Pelo último paquete, o “Valparaíso” da linha do pacífico, recebeu está empresa a mais 

linda e aprimoradas gravuras; bem como circunstanciadas instruções sobre a maneira 

de imprimi-las, obsequiosamente oferecidas pelos senhores Trèves de Milão, seus 

correspondentes nesse lugar494. 

 

Outra parte das ilustrações, como os retratos da família imperial gravados a partir de 

fotografias, foi realizada nos Estados Unidos. De acordo com Rafael Cardoso Denis, a imagem 

da capa do primeiro volume, por exemplo – um retrato fotográfico da princesa Isabel com seu 

filho e acompanhada do Conde’Eu, produzida pelo estúdio Henschel & Benque –, foi 

transformado em um estereótipo, pela firma Centenari Inc, nos Estados Unidos.495  

 

 
494 Editorial. Ilustração do Brasil. Rio de janeiro, 8 de fevereiro de 1877. 
495 DENIS, Rafael Cardoso. O design brasileiro antes do design. São Paulo: Cosac Naify, 2009.  
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Figura 178 “Suas Altezas Imperiais do Brasil” capa da revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, vol.1, n.1, 29 de julho de 

1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.  

 

O estudioso Nelson Werneck Sodré, afirma que Charles Vivaldi fizera um contrato com 

empresas em Nova York que facilitavam selecionar os clichês de periódicos americanos que 

lhes parecesse interessante para sua revista496. Esse foi o caso das imagens que traziam a 

cobertura da exposição universal na Filadélfia, em 1876, publicadas em primeira mão pelo 

jornal americano New York Herald. O periódico americano acompanhou a participação 

brasileira na exposição e a visita do imperador D. Pedro II497.  

Outras imagens apresentadas pela Ilustração do Brasil foram: cenas do conflito com o 

império turco-otomano, que o jornal se referia como “guerra do oriente”, apresentando muitas 

gravuras de tipos e costumes “orientais” – inclusive reproduções de pinturas que reforçavam 

essa construção do oriente “como um lugar exótico”498. Também apresentava paisagens, vistas 

 
496 Sodré, Op cit. 1999 p. 222 
497 Assim, Vivaldi conseguiu informar seus leitores sobre a mostra com imagens específicas da presença do Brasil, 

diferente da revista de Fleiuss que expôs apenas um panorama mais geral, sem imagens referentes à participação 

do país. As exposições universais eram um tópico bastante valorizados pelas publicações, sobretudo por se 

apresentarem como “espetáculos da modernidade” e “vitrines do progresso”, representando os principais valores 

defendidos por esse tipo de publicação: a disseminação das ciências, das tecnologias e das artes.  Muitas dessas 

revistas se denominavam “agentes do progresso” e entendiam complementar os propósitos e os esforços 

empreendidos nesses eventos. 

AZEVEDO, Silvia Maria. Brasil em Imagens. Um estudo da revista Ilustração Brasileira (1876-1878). Ed. Unesp, 

2010, p.105. 
498 SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Cia das Letras, 2007.  
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de cidades europeias, obras de infraestrutura, fachadas de edifícios. Os temas das figuras 

publicadas, de certo modo, dialogavam com sua rival Ilustração Brasileira, e, assim como ela, 

também as reproduções das obras de arte eram variadas. Geralmente, tratava-se de reproduções 

de artistas contemporâneos, mas também publicavam obras dos “grandes mestres”. Os assuntos 

eram paisagens, cenas do cotidiano, cenas campestres, temas históricos e bíblicos, alegorias, 

entre outros. As obras de arte, além de representarem um dos valores defendidos por essas 

publicações, uma vez que disseminavam conhecimentos ligados à arte, eram igualmente um 

tema estimado, pois atraiam públicos e aumentavam o volume de subscritores. 

Com relação às ilustrações sobre o Brasil a publicação também teve um desempenho 

insuficiente, restringindo-se a alguns retratos e paisagens. Seus editores sabiam que havia 

demanda por imagens próprias, como podemos perceber na carta aos leitores: 

 

A linda gravura que orna a primeira página do nosso jornal é, se não nos enganamos, 

o primeiro retrato gravado em madeira no Brasil. Este primoroso trabalho artístico, 

que compara favoravelmente com os melhores da Europa e dos Estados Unidos, é 

devido ao talento dos Sr. Off, desenhador, e Hirsh, gravador dessa cidade. 

Logo que a Ilustração do Brasil alcançar 1250 assinantes, todas as nossas gravuras 

serão originais e de assunto sumamente interessante aos nossos leitores.499 

 

 

   
 

Figura 179. “Dalila, quadro de Cesar dall’acqua (desenho do sr. Tofani)”, publicado na Revista Ilustração do Brasil, Rio de 

Janeiro, ano.1, n.28, 15 de março de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 180. “A vendedora de pombos, quando de Bouchardt”, publicado na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, Ano 

1, n.24, 28 de junho de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 
499 Aos leitores. A ilustração do Brasil 1877 
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Figura 181. “A descida da cruz desenho do cav. Innocencio Fraccaroli”, publicado na Revista Ilustração do Brasil, Rio de 

Janeiro, ano 1, n.09, 2 de novembro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 182. “Andromeda, estátua” reproduzida na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, vol.1, n.33, 19 de abril de 

1877.Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

 
 

Figura 183. “Gravura de reprodução de retrato de Pedro Paulo Rubens realizado por ele”. Publicado na Revista Ilustração do 

Brasil, Rio de Janeiro, 1878. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 184. “Gravura de reprodução da segunda mulher de Rubens a partir de pintura de RUBENS, Pedro Paulo”, publicado 

na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 1878. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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Figura 185. “A visita do Imperador à Exposição Universal de Filadélfia em 1876”, publicado na Revista Ilustração do Brasil, 

Rio de Janeiro, ano 1, vol. 1, 29 de julho de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 186. “Registro da Exposição Universal de Filadélfia em 1876,” publicado na Revista Ilustração do Brasil, Rio de 

Janeiro, ano 1, n.6, 10 de outubro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 187. “Registro dos pavilhões da Exposição Universal de Filadélfia em 1876”, publicado na Revista Ilustração do Brasil. 

Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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Em 1887 é lançado um novo Brasil Ilustrado: arquivo de conhecimentos úteis, dessa 

vez, editado e dirigido pelo publicista Félix Ferreira. O objetivo da publicação era apresentar 

diferentes tópicos ligados ao país e, assim, “instruir recreando a respeito das coisas pátrias”500. 

No artigo inaugural, o editor reclama da falta de mão de obra no campo da xilogravura para que 

se pudesse viabilizar publicações ilustradas e busca afirmar o papel desempenhado pelo Brasil 

Ilustrado de advogar a favor da formação de gravadores xilógrafos no país501. Também 

demonstra a intenção de ser um veículo de divulgação da arte e de temas artísticos, entendendo, 

assim como as outras publicações, que, ao lado da ciência e da indústria, a arte era um dos 

principais elementos para o desenvolvimento e “progresso” do Brasil.  

As imagens eram realizadas pela técnica da xilogravura de topo, de autoria do gravador 

brasileiro Alfredo Pinheiro, a partir dos desenhos do artista Emilie Rouède. Foi umas das poucas 

publicações dessa natureza que teve toda sua iconografia desenvolvida no país. Do mesmo 

modo, praticamente todas as estampas são de temas nacionais.  Contudo, como veremos, apesar 

de seu propósito de divulgar obras de arte brasileiras, essas ainda serão escassas na publicação, 

prevalecendo as ilustrações de paisagens, retratos e tipos e costumes502.  

 

 

 
500 FERREIRA, Félix. Editorial. Brasil Ilustrado: arquivo de conhecimentos úteis, 1887. 
501 O tema será desenvolvido no próximo capítulo. 
502 Analisaremos o Brasil Ilustrado no próximo capítulo. 

Tratei sobre esse periódico na minha dissertação de mestrado. 

ARNONE, Op. Cit 

Também Tania Regina de Luca desenvolveu um artigo sobre essa revista: 

LUCA, Tania Regina de. Brasil Ilustrado (1877-1878) and Felix Ferreira: useful knowledge on behalf of the nation. 

Revista De História. São Paulo. Univ. São Paulo, Fac Filosofia Letras & Ciências Humanas, n. 179, 62 p., 2020. 

Disponível em: [http://hdl.handle.net/11449/197678], Acesso em janeiro de 2022. 
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Figura 188  PINHEIRO, Alfredo (gravura) a partir de CASTAGNETO, Giovanni (desenho), “Marinha de J. B. Castagneto”, 

1887, Xilogravura no periódico Brasil Ilustrado. Arquivo de conhecimentos úteis, 27,8 x 39 cm. Col. Instituto de Estudos 

Brasileiros -USP. 

Figura 189 PINHEIRO, Alfredo (gravura) a partir de Rouède (desenho), “Marinha de Rouéde”, 1887, Xilogravura de no 

periódico Brasil Ilustrado. Arquivo de conhecimentos úteis, 27, 8 x 19 cm. Col. Instituto de Estudos Brasileiros -USP. 

 

Foram apresentados apenas alguns exemplos de periódicos que, dialogando com certos 

congêneres europeus, e apropriando-se dos sentidos e dos projetos que englobavam o termo 

ilustração, no contexto do século XIX, buscaram posicionar o Brasil entre os países produtores 

de publicações dessa natureza. A arte era um tópico comum a eles, uma vez que era 

compreendida como a base de nações “cultas e civilizadas”. A publicação de estampas de 

tradução nessas publicações deve ser compreendida em diálogo com tais projetos. Priorizou-se 

aqueles periódicos em que a afirmação nacional também foi um componente importante do 

título, definição que se torna comum às publicações de diferentes nações.  
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2.4.2 As obras de arte e a moda nos periódicos ilustrados 

 

 

Figura 190. AMOEDO, Rodolfo, A leitura Óleo sobre tela, 38 x 52 cm. 

 

Uma noite Cândida recolheu-se mais cedo ao seu quarto, e sentou-se a examinar os 

novos jornais de modas que recebera de Paris: Lucinda de pé atrás da cadeira sobre o 

encosto da qual apoiara a mão esquerda, dobrava um pouco o tronco e avançava a 

cabeça pelo lado direito de sua senhora para ver também e apreciar os figurinos. 

 

MACEDO, Joaquim Manuel de, Luxo e Vaidade, 1860. 

 

 

Ela a ver distraidamente um jornal de modas, ele a contemplá-la enamorado. 

 

AZEVEDO, Aluísio de A Condessa Vésper, 1882503 

 

 

O historiador da arte americano Peter Marzio (1943) declara que nos Estados Unidos, 

durante o século XIX, foram os periódicos ilustrados voltados para o público feminino e para a 

família os principais responsáveis pela popularização do consumo e o gosto pelas imagens 

 
503  Publicado originalmente em folhetim na Gazetinha, de 1882. 
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impressas. Ele analisa, principalmente, as estampas encartadas coloridas, tornadas mais comuns 

após a década de 1850504.  

No Brasil, esse tipo de periódico também foi responsável por publicar estampas avulsas, 

muitas delas coloridas e impressas em diversas qualidades. Por encartarem moldes de vestuários 

e de bordado, em um momento em que as ilustrações ainda eram escassas – como foi o caso 

das litografias coloridas à mão, ofertadas pelos periódicos Correio das Modas (1839-1840) e 

do Novo Correio das Modas (1852-1854) – eles ajudaram e estimularam o consumo de 

imagens.  

O periódico A Estação, por exemplo, divulgou cenas em que suas próprias estampas 

eram retratadas como objetos de consumo. Imagens que, de acordo com seus editores, eram 

destinadas à instrução de suas leitoras, mas também para serem admiradas e colecionadas, como 

um arquivo de referências. 

 

 

Figura 191. Capa da Revista A Estação, n. 14, 30 de julho de 1884. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 

 

Os moldes e conteúdo de moda não eram divulgados apenas em publicações 

especializadas nesse segmento; esses temas eram abordados em periódicos literários e outros 

tipos de jornais. O Jornal das Famílias, por exemplo, foi uma publicação literária voltada 

 
504 MARZIO, Peter C. The democratic art: pictures for a 19th-century America: chromolithography, 1840-1900. 

Boston: D.R. Godine; Fort Worth: Amon Carter Museum of Western Art, 1979. 
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principalmente para divulgação de folhetins, que continuamente oferecia às suas leitoras, 

moldes, partituras, assim como estampas reproduzindo obras de arte, o que pode ser observado 

em seus anúncios publicados no Jornal do comércio. Na edição de fevereiro de 1874, por 

exemplo, uma gravura reproduzindo a obra do pintor francês Claude Lorrain (1600-1682) é 

anunciada em meio a figurinos de modas, moldes de bordado e tapeçaria. 

Assim, não era incomum que publicações que concediam seu espaço aos conteúdos 

ligados à moda e aos temas domésticos, tidos como assuntos femininos, tivessem o costume de 

publicar estampas de reprodução. As obras de arte encontraram um nicho importante nessas 

publicações 505. 

 

 

Figura 192. Anúncio sobre o Jornal das Famílias, publicado no Jornal do Comércio, 1874. Col. Fundação Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro. 

 

Certamente, um dos empreendimentos dedicado aos “temas femininos” que obteve 

grande sucesso naquele momento, foi a mencionada revista A Estação. Ela teve longa duração, 

circulando no Rio de Janeiro entre 1879 e 1904, o que não era uma tarefa fácil para um periódico 

ilustrado, principalmente, para aqueles que se propunham a publicar estampas tecnicamente 

mais sofisticadas, como foi o seu caso.  

 
505 De acordo com o pesquisador Luiz Marcelo da Silveira Resende, em sua dissertação de mestrado sobre a revista 

A Estação, as revistas e suplementos de moda e temas domésticos eram, na Europa, voltadas especificamente ao 

público feminino. No Brasil, por conta da alta taxa de analfabetismo entre as mulheres, os subtítulos dos jornais 

costumavam abranger um público mais amplo, estendido a toda a família. Por outro lado, o século XIX foi um 

período em que a instituição familiar foi valorizada de modo que muitas publicações e periódicos eram voltados à 

família. 

RESENDE, Luiz Marcelo da Silveira. Revista A Estação e as Transferências Culturais entre Brasil e Europa. 

Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Programa de Pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes, 

UFF, 2015. 
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Ela surge como resultado da boa aceitação obtida por outro periódico de moda, o La 

Saizon, Journal Illustré des Dames (1867-1897) comercializado no Brasil, a partir de 1872, 

pela Casa Lombaerts, reconhecida no mercado pelas publicações importadas.  A boa 

repercussão da revista francesa estimulou os editores da Lombaerts a empreenderem uma 

versão brasileira da publicação: A Estação, Jornal Ilustrado para a Família. 

O sucesso alcançado pela revista estava alicerçado por uma grande estrutura industrial 

e transnacional que envolvia sua produção. Apesar de possuir orientação e ter como principal 

proposta a divulgação de vestuário e bens de consumo franceses, A Estação, bem como sua 

versão francesa, La Saizon, tinham como origem uma revista ilustrada alemã, a Die Modenwelt.  

O periódico alemão, por sua vez, apresentava seu conteúdo de moda tendo como 

parâmetro a França, nação entendida como principal modelo de “civilização”. Era produzido 

pela editora Lipperheide, empresa que tinha uma complexa estrutura produtiva, funcionando 

em Berlim e Leipzig.  A empresa produzia periódicos com a colaboração de outras editoras da 

Europa, com objetivo de divulgar a cultura francesa. A revista Die Modenwelt foi traduzida em 

treze idiomas, distribuída em vinte países, sob diferentes títulos, de acordo com os locais em 

que circulava506.  

Como demonstra a pesquisadora Ana Cláudia Suriani da Silva, a revista alemã 

apresentou um amplo projeto estruturado a partir de uma “rede de periódicos de orientação 

cultural francesa, com aspirações transnacionais”507. Tal projeto obteve grande êxito comercial, 

já que as publicações tiveram absorção expressiva em quase todos os países por onde 

circularam, desse modo seus estereótipos espalharam-se para diversos locais 508. 

 
506 Também o modo como a revista era editado variava de acordo com os países, alguns apenas realizavam uma 

tradução da revista alemã, outros somente utilizavam as imagens, e, ainda, havia aqueles em que uma parte era 

realizada a tradução e outra contava com uma produção de textos local (caso da versão brasileira). Desse modo, 

havia uma variação editorial entre as várias versões espalhadas pelo mundo. 

Cf. SILVA, Ana Cláudia Suriani da. Moda e literatura: o caso da revista a estação. IARA – Revista de Moda, 

Cultura e Arte – São Paulo v.2 n. 1 set./dez. 2009. 
507Cf. SILVA, op cit, 2009. 
508 Sobre a cadeia produtiva que envolvia a revista Die Modenwelt, Luiz Marcelo da Silveira Resende apresenta a 

estrutura de modo detalhado:  

“No caso de Die Modenwelt, que era traduzida e adaptada para treze idiomas, as gravuras teriam que ser impressas 

muitas vezes no país destino, como era o caso do Brasil. Uma edição comemorativa dos 25 anos de Die Modenwelt, 

Zum fünfundzwanzigjährigen Bestehen der Modenwelt, encontrada na biblioteca de Machado de Assis, esclarece 

como funcionava a empresa.  

Para esse empreendimento, Lipperheide contava com um total de 398 profissionais que incluíam, escritores, 

editores, designers, coloristas, gravadores em madeira, arquivistas, tradutores, revisores, tipógrafos, operadores de 

máquinas, encadernadores, carregadores e distribuidores, dos quais 225 eram homens e 173 eram mulheres. Todos 

esses profissionais que em 1890 tinham uma idade média de 37 anos, trabalhavam na produção de Die Modenwelt 

e Illustrirte Frauen-Zeitung e nas edições estrangeiras. A produção das imagens era concentrada em Leipzig e 

dividida em ateliês de gravação e de impressão. Dois estabelecimentos de impressão constam nessa edição 

comemorativa dos 25 anos de Die Modenwelt: A impressão de Carl Marquart, que empregava 7 funcionários e a 
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Como comentado, a versão brasileira da revista era constituída de dois segmentos:  

1) o jornal de modas de orientação francesa, que buscava atualizar as leitoras sobre os principais 

itens de vestuário e decoração do lar. Apresentava moldes e muitas ilustrações de toilette e 

objetos decorativos. Os textos eram traduções da revista alemã Die Modenwelt assim com a 

origem das gravuras, muitas das quais eram coloridas.   

2) a revista literária que contou com vários colaboradores locais como Machado de Assis, Lúcio 

Mendonça (1854-1909), Luís Murat (1861-1929), Raymundo Correa (1859-1911), Luiz 

Delfino (1834-1910), Guimarães Passos (1867-1909), Luiz Guimarães Júnior (1845-1898), 

Artur Azevedo (1855-1908), Julia Lopes de Almeida (1862-1934), Olavo Bilac (1865-1918), 

entre outros. Essa parte apresentava muitas estampas de tradução de obras europeias realizadas 

a partir de estereótipos da revista alemã Illustrirte Frauen Zeitung, uma versão ampliada da Die 

Modenwelt509.  

As gravuras eram independentes dos textos literários, embora frequentemente, seus 

conteúdos dialogassem, visto que ambos estavam alinhados às propostas da publicação510. As 

referências às estampas integravam a seção “As Nossas Gravuras”, que apresentava um texto, 

oferecendo informações sobre as imagens.  

De uma maneira geral, as imagens tratavam de cenas do cotidiano ligadas ao ambiente 

doméstico, ao trabalho, cenas campestres, também retratos de mulheres renomadas, 

principalmente ligadas à realeza, paisagens, construções e edifícios e tipos e costumes. As 

estampas realizadas a partir de obras de arte eram, na maioria dos casos, de artistas 

 
de Otto Dürr,que chegou a empregar 102. Esta última se utilizou de uma mão-de-obra bastante diversificada, que 

incluía entre seus trabalhadores, montadores, tradutores, operadores de máquinas e de prensa manual. Para o 

trabalho de encadernação Die Modenwelt contou com a equipe de C. M. Böhnisch que continha 4 encadernadores 

e outros 21 funcionários ajudantes.  As imagens dessa publicação ainda contavam com diversos ateliês.  

Para o trabalho de xilogravura os ateliês de Julius Adé e de Emil Singer, em Leipzig, contavam ao todo com 6 

pessoas. Já o ateliê de Heuer & Kirmse, em Berlim, contava com 15. As imagens coloridas eram feitas por três 

ateliês, todos em Leipzig, e funcionavam sob o comando de Juluius Eule, A. Müller e Alexander Schauer e ao todo 

empregavam 86 coloristas. Para a preparação de matrizes de gravação o Instituto Artístico do Sr. Gaebler, também 

em Leipzig, empregou além de outros profissionais, um litógrafo e dois gráficos que lidavam com química. Havia 

ainda um ateliê de galvanoplastia de C. Kloberg, que trabalhavam as chapas de cobre na produção das estereotipias, 

e que contava ainda com gravadores, marceneiros, fundidores e outros artesãos que executavam as reproduções 

das matrizes gráficas.”  RESENDE, Ibid. 
509 “Essa revista, criada em 1874, era na verdade uma edição ampliada de Die Modenwelt, composta pelo mesmo 

conteúdo de moda, além de uma parte literária, intitulada “Ausgabe der Modenwelt mit Unterhaltungsblatt”. 

Lombaerts seguia, assim, o mesmo modelo da revista alemã, ao lançar um suplemento literário, que circulava com 

o caderno de modas importado e que trazia gravuras artísticas, em sua maioria alemãs, além de crônicas, textos 

informativos ou literários traduzidos ou mesmo da pena dos colaboradores brasileiros” SILVA, Ana Cláudia 

Suriani da. Moda e literatura: o caso da revista a estação. IARA – Revista de Moda, Cultura e Arte – São Paulo v.2 

n. 1 set./dez. 2009. 
510 Em sua dissertação sobre A Estação Luiz Marcelo da Silveira Resende analisa as correspondências de trechos 

dos textos literários com as imagens. Ibid. 
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contemporâneos, mas a revista publicou algumas produções dos antigos mestres como Rubens, 

por exemplo. 

 

    

Figura 193.  Ilustração, Rubens e sua primeira esposa. Página da revista A Estação, n.4, 15 de maço de 1884. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

Figura 194 Ilustração reproduzindo a tela Netuno e Amphitrite a partir de Rubens. Página da revista A Estação, n.12, junho de 

1884. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

 

 O caderno de modas, mesmo que fosse independente, se conectava à parte literária.  As 

crônicas e suas ilustrações eram apresentadas na primeira parte da revista, divulgando questões 

relacionadas ao vestuário, indicando peças adequadas para cada situação doméstica, inserindo 

as imagens em determinados contextos, colaborando para a naturalização de certos papéis de 

gênero e afirmação social, sobretudo relacionados às mulheres e suas funções na instituição 

familiar.  

A crônica de moda, ao mesmo tempo em que instruía sobre as peças parisienses, 

reforçava os “bons costumes”, alertando suas leitoras sobre sua responsabilidade com a 

organização do lar, entendido como uma função social, já que como mãe e principal educadora 

de sua família, formaria bons cidadãos e contribuiria com os valores da pátria: 
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A fórmula da educação que desejo ver adotada e aplicada é a verdade e a retidão em 

tudo; fora disto tudo é perigo e decepção no futuro. Se, preparando o espírito tendes 

cultivado o coração de vossas filhas, podereis ficar certas de que as dificuldades de 

sua vida de esposas, aplanar-se-ão diante delas. Saberão criar seus filhos conforme o 

sábio método que deu com elas tão bons resultados; a família terá mais virtude, a 

pátria, melhores cidadãos.511 

 

Assim, não por acaso, suas ilustrações de moda apresentavam cenas ligadas à 

maternidade e a educação feminina, apresentando situações e atividades designadas às 

mulheres, como coser, tocar o piano, a leitura, a organização da casa. Essas imagens, como 

apontado, dialogam com a outra parte da publicação: os textos literários, os anúncios e o 

restante de sua iconografia: os estereótipos das obras europeias.  

De fato, uma parte significativa dessas estampas retratavam cenas de gênero, ligadas ao 

ambiente doméstico e à maternidade. Elas reproduziam pinturas europeias e, algumas delas, 

como indicado pela publicação, foram premiadas em salões, ou seja, estavam integradas ao 

circuito artístico, de modo que as estampas não só dialogavam com essa produção como as 

colocava ao alcance de um público amplo, repercutindo obras e artistas.  

Assim, os valores defendidos pela revista, que reforçavam a imagem da família 

burguesa, com seus “bons modos”, suas vestimentas e objetos decorativos, porta voz da 

civilização europeia, fazia eco com uma iconografia mais extensa ali também publicada, 

composta por diversos elementos visuais – reproduções de pinturas, esculturas, gravuras, 

fotografias – e textuais, incluindo aqui a literatura. Além dos diálogos internos, estabelecidos 

entre os diversos elementos e conteúdos apresentados pela revista, também encontrava 

interlocução com uma produção artística e cultural mais ampla, com outros periódicos, livros, 

exposições e obras.   

 Nesse sentido, o trecho de Machado de Assis512 para a Revista Brasileira traz pontos 

que reforçam a análise, propondo o cruzamento entre diferentes fontes e evidenciando os pontos 

de encontro entre eles e o projeto editorial de A Estação: 

  

 
511 Revista A Estação, 1882, XIº ano.  
512 Conforme apontado, o escritor foi também assíduo colaborador da Estação. 
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Era elegante a sala, e quente e confortada.  

À mesa, junto à luz, estava a mãe sentada.  

Cosia. Mais além, um casal de crianças,  

Risonhas e gentis como umas esperanças,  

Olhavam juntamente um livro de gravuras,  

Inclinando sobre ele as cabecinhas puras.  

Num gabinete, além que entreaberto se via,  

Um homem — era o pai, — calmo e grave, escrevia.  

Enfim uma velhinha. Estava agora só porque estava rezando. 

Era, decerto, a avó e em tudo aquilo havia uma paz, um conforto...  

Oh! a família! o lar! o bonançoso porto  

No tormentoso mar. Abrigo, amor, carinho.  

 

ASSIS, MACHADO de. A nova geração (1879). 

 

 

Figura 195. JÚNIOR, Almeida. Cena de Família de Adolfo Augusto Pinto, 1891, óleo sobre tela, 106 x 137 cm. Col. da 

Pinacoteca de São Paulo.  

 

São reveladores os contatos entre a cena descrita por Machado de Assis, a tela Família 

de Adolfo Pinto, do pintor Almeida Jr, e o conteúdo divulgado pela revista A Estação. Em todos, 

se faz presente a caracterização do lar burguês, a definição dos papéis de gênero, da família e 

os itens de afirmação social.  

Sobre a tela de Almeida Jr., Tadeu Chiarelli analisa: 

 

Na pintura Cena da família de Adolpho A. Pinto, de 1891, nota-se como Almeida Jr. 

projeta um desejo – do encomendante da obra, por certo – de retratar essa família 

inserida nos padrões burgueses europeus, tanto no comportamento das figuras quanto 

nas vestes e no agenciamento dos móveis e demais utensílios que povoam os cenários. 

Com exceção de uma das crianças que usa uma camisa de mangas curtas ou 
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arregaçadas, todas vestem roupas de mangas longas, sendo que Adolpho Pinto, além 

de camisa de manga, também veste um paletó. O calor é notado pela luz forte que 

entra da porta que também deixa ingressar o ar e parte da natureza devidamente 

dominada no canteiro do quintal e no vaso sobre o móvel, atrás da senhora e da 

menina. Os comportamentos de gênero estão preservados e o cão dormindo ao lado 

do dono é o símbolo da paz doméstica e da fidelidade burguesa. Nota-se ainda como 

a pintura está repleta de outros índices da cultura e do bem-viver europeu: obras de 

arte e instrumentos musicais denotam sofisticação e cultura; fotografias e álbuns, a 

conexão com a vida moderna. Por último, os tapetes, os estofados e o papel-parede 

sinalizam para o conforto e o requinte. Na tela, com exceção, talvez, da luz que vem 

de fora invadindo a sala, nada remete ao Brasil: estamos frente à representação e uma 

família modelo, vivendo em São Paulo como se vivesse em Roma, Paris ou Nova 

York.513 

 

 Poderia, também, ser uma residência de uma família da “boa sociedade” no Rio de 

Janeiro. Como observa Chiarelli, está representado na pintura o modelo de família burguesa, 

presente no trecho de Machado de Assis, e reforçado pelo conteúdo divulgado pela revista 

Estação. Inclusive os “índices da cultura do bem viver europeu”, os objetos e mobiliário 

descritos por Chiarelli, também foram divulgados pela Estação, por meio de seus anúncios e 

estampas de objetos decorativos, como porta-retratos, tapetes, tecidos, as cadeiras.       

Outras estampas publicadas pela A Estação igualmente encontram paralelos com 

diversas fontes e dialogam com a produção artística do período. Uma parte delas ainda são 

estereótipos de cenas do cotidiano, mas ligadas ao universo do trabalho, à representação da 

classe trabalhadora, às suas residências modestas, aos momentos de lazer, aos camponeses514. 

No conjunto, essas imagens acabam reforçando a distinção social, quando comparadas com o 

outro grupo. As vestimentas, os objetos do entorno e as atividades desempenhadas são distintas 

nos dois conjuntos e o confronto entre as imagens fortalece as diferenças e as definições dos 

grupos sociais, tal qual de afirmar os papeis de gênero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
513 CHIARELLI, Tadeu. Delírio bovarista em São Paulo: a proposta de Adolpho A. Pinto para o antigo Largo do 

Palácio. In: Todas as Musas, ano 13, n. 2, jan- jun, 2022.  
514 Como colocado, é importante perceber a veiculação dessas imagens ligadas ao trabalho, desempenhada por 

trabalhadores brancos europeus no contexto da sociedade brasileira que passava pelo processo de transição do 

trabalho escravo para o livre. 
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Figura 196. Ilustração, “O primeiro dente”, publicada na revista A Estação, n.12, 30 de julho de 1888. Col. Fundação Casa 

Rui Barbosa. 

Figura 197  Ilustração, “O Almoço” publicada na revista A Estação, n.13, 15 de julho de 1884, p.56. Col. Fundação Casa Rui 

Barbosa.    

       

Figura 198 Ilustração “Amor maternal”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.7, 1 de outubro de 

1876, p. 109. Coleção Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 199 Ilustração “Os gêmeos, amor maternal”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.3, 01 de 

agosto de 1876, p. 36. Coleção Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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Figura 200 Ilustração “Dias Felizes”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.35, 01 de dezembro de 

1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 201 Ilustração “Uma hora feliz”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.19, 01 de abril de 

1877, p.293. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

    

Figura 202 VISCONTI, Eliseu, Maternidade, 1906, óleo sobre tela, 165 x 200 cm. Col. Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Figura 203 VISCONTI, Eliseu, Mãe, c.1910, óleo sobre tela, 60 x 81 cm, col. Particular. 
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Figura 204 ROCHA, Manuel Teixeira da, Sagrada Missão,1900, óleo sobre tela, 35 x 25 cm. 

Figura 205 SILVA, Oscar Pereira da, Mulher e Criança, óleo sobre madeira, 20 x35 cm. 

 

 

Figura 206 BROCOS, Modesto, Amor eterno, 1895, óleo sobre tela, 30 x 25 cm. 
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Figura 207 Ilustração, “A Mãe (De um Quadro no Paris Salon de 1872)”, publicado no periódico Echo Americano, Londres, 

n.3, vol.2, 15 de setembro de 1872. Col. Arquivo Edgard Leuenroth, Unicamp. 

Figura 208 Ilustração, “Uma mãe feliz”, publicado no periódico Ilustração Brasileira, n.12, 15 de dezembro de 1876, p. 192. 

Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

Figura 209  Ilustração, “O consolo da viúva”, publicada no periódico A Estação, n.8, abril de 1884, p.34. Col. Fundação Casa 

Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 
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Figura 210 Ilustração, “O lugar vazio”, publicada no periódico A Estação, n.05, 13 de março de 1885, p.21. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 211 Ilustração, “Hora da lição”, publicada no periódico A Estação, n.15, 15 de agosto de 1888, p.16. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 
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Figura 212 Ilustração, “João e Joaninha”, publicada no periódico A Estação, n.08, 30 de abril de 1885, p. 83. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

Figura 213 SILVA, Oscar Pereira da, A costura, óleo sobre tela, s.d.  

 

        

Figura 214 SILVA, Oscar Pereira da, Cosendo, (s.d.) óleo sobre tela. 28 x22 cm,  

Figura 215 SILVA, Oscar Pereira da, Enfiando agulha (s. d.) óleo sobre madeira, 38 x 26 cm.  
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Figura 216 Ilustração, “A lição de tricô”, publicada no periódico A Estação, n.5, 15 de março de 1883, p.51. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 217 Ilustração, “Aprendendo a coser”, publicada no periódico A Estação, n.23, 15 de novembro de 1889, p.51. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 218 SILVA, Oscar Pereira da, Criação da vovó, 1895, óleo sobre tela, 123 x 95 cm. Col. Pinacoteca do Estado de São 

Paulo.  
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O mesmo acontece no que diz respeito a outra série de estereótipos divulgados pela 

revista. Dessa vez, são reproduções, a partir de fotografias representando povos do Oriente 

Médio, da África e da Ásia. Elas reforçaram a construção da imagem “exótica” do oriente, como 

um local distante, onde habita o “outro”515. Parte da produção artística também se dedicou a 

esse tema, que foi denominado como “orientalismo”, que segundo o estudioso palestino Edward 

Said, era um “modo de discurso baseado em instituições, vocabulário, erudição, imagens, 

doutrinas, burocracias e estilos coloniais”516. 

 Sobre o assunto, a pesquisadora Camila Dazzi comenta: 

 

A multiplicação de imagens e representações do Oriente no século XIX é 

progressivamente uma fonte comum de referências visuais e estéticas na Europa. Mas 

essa definição coletiva de um imaginário oriental também carrega muitas fantasias e 

clichês, apesar do desejo de realismo que aumenta durante o Oitocentos. Preservado 

da "modernidade" ocidental, o Oriente imaginado era, em certo sentido, o oposto das 

noções de "civilização" e "progresso."517  

          

A autora menciona que o imaginário oriental “carrega muitas fantasias e clichês”. 

Possivelmente ela emprega o termo clichê tendo em vista a sua acepção atual, entendida como 

um lugar comum.  Entretanto, o vocábulo poderia ser também utilizado no sentido, cuja origem 

remonta aos processos gráficos, uma vez que os clichês foram uma das principais ferramentas 

que atuaram na construção desse imaginário. Não é por acaso que o significado atual englobe 

a ideia de banalidade e de senso comum que resultam da excessiva repetição. Foram os clichês, 

em sua origem gráfica, que deram dimensão e profundo alcance às imagens, fazendo-as agir 

sobre a visualidade, legitimando e normatizando modos e padrões.  

Nota-se que as estampas da revista A Estação, por serem estereotipadas, eram 

encontradas em diversas publicações e, quando as imagens não eram idênticas, encontravam 

afinidades, fosse pelo tema, ou pelo artista reproduzido. Desse modo, ainda que a as propostas 

editoriais de revistas como A Estação e a Ilustração Brasileira, por exemplo, fossem bem 

diferentes, elas podiam compartilhar de clichês da mesma precedência.  

 

 
515 SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Cia das Letras, 

2007. 
516 Ibid. 
517 DAZZI, Camila. “Uma Rua de Tanger,” de Pedro Américo - representações do Oriente islâmico no Brasil 

Oitocentista. 19&20, Rio de Janeiro, v. XIV, n. 2, jul.-dez. 2019. https://www.doi.org/10.52913/19e20.XIV2.08 

http://www.dezenovevinte.net/19e20/19e20_XIV2/index.htm
https://www.doi.org/10.52913/19e20.XIV2.08
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Figura 219. Ilustração “Mulheres Nubianas. Quadro de H. Mackart” publicada no periódico A Estação, n.10, 31 de maio de 

1881. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

Figura 220 Ilustração “Uma mulher árabe” publicada no periódico A Estação, n.7, 15 de abril de 1885, p.25. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

    

Figura 221 Ilustração “Uma mulher de Tunis. Cópia de um quadro de Cezare Dell’Acqua” publicada no periódico A Estação, 

n.18, 30 de setembro de 1880, p.196. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 222 Ilustração “Família árabe num café/ Judia de Tunis/Judias ao poço, em Tunis” publicada no periódico A Estação, 

n.13, 15 de julho de 1882, p.144. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 223 Ilustração “Judia de Tanger” publicada no periódico A Estação, n.8, 30 de abril de 1883, p.86. Col. Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. 
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Os conjuntos de estereótipos lançados pela revista Estação reproduzem pinturas que se 

identificavam com vertentes artísticas que recebiam destaque em exposições recentes, como os 

temas de gênero e aqueles ligados ao “orientalismo”. Por outro lado, também publicou 

traduções a partir dos grandes mestres da tradição europeia. Nota-se que o periódico conferia 

valor às artes, oferecendo grande volume de imagens e temas referentes a elas. 

Conforme apontado, A Estação tratava-se de um periódico de moda, sua principal 

proposta era difundir a cultura francesa. As ilustrações do vestuário estavam conectadas 

diretamente aos tópicos sobre o comportamento, geralmente textos traduzidos de sua versão 

europeia. Apresentavam um caráter instrutivo, no sentido de educar, refinar modos e costumes, 

bem como afirmar papéis sociais tendo como modelo a família burguesa: base do projeto 

civilizacional europeu que caracterizou a modernidade oitocentista. Do mesmo modo, os 

anúncios publicitários (majoritariamente artigos de origem francesa), os folhetins, e as obras de 

arte estavam afinados e comprometidos com esse projeto. 

A revista tinha como referência e balizava seu conteúdo sintonizada às Exposições 

Universais, o que fica claro em alguns de seus textos.  Esse é o caso, por exemplo, do artigo 

sobre o Museu Pedagógico518 que apresentava a importância dessa instituição cujo objetivo era 

expor, periodicamente, elementos relacionados à instrução primária e à instrução profissional 

que tiveram relevância comprovada nas Exposições Universais519. Referências explícitas a 

essas exposições ou indiretas eram utilizadas como meio de legitimar o conteúdo dos textos e 

imagens. Como exposto, outros periódicos como, por exemplo, A Ilustração do Brasil e o 

Ilustração Brasileira, igualmente conferiram destaque à cobertura e a outros aspectos 

vinculados às Exposições Universais. 

Essas feiras, iniciadas em 1851, surgem na esteira do capitalismo industrial, e 

representavam “a melhor expressão da força e da utopia modernistas”520 .  Grandes mostras 

que, como coloca Lilia Schawarcz: 

 Concebidas de início – por intelectuais, políticos e empresários – com um 

local de exibição de produtos e técnicas e novas ciências, as exposições se 

 
518 P.A.L. “Instrução Pública. Museu Pedagógico”. A Estação, n.7, 15 de abril o de 1882, p.71-72. Col. Fundação 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
519 NUNES, Bruna da Silva. Devíamos torná-lo nosso, e assim o fazemos” o suplemento literário d’A Estação 

[Tese de doutorado]. Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. 
520 SCHWARCZ, Lilia Moritz, As barbas do imperador D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010, p. 388. 



288 

 

transformaram, gradativamente, em espaços de apresentação da própria 

burguesia, orgulhosa de seus avanços recentes.521.  

Segundo a historiadora Heloísa Barbuy, esses eventos surgem como exibições dos 

progressos da indústria voltado à instrução das massas, mas acabaram extrapolando seus 

propósitos pedagógicos e se consolidando como um espaço para a afirmação de representações 

sociais: 

Entendemos as Exposições [Universais] como modelos de mundo 

materialmente construídos e visualmente apreensíveis. Tratava-se de um 

veículo para instruir (ou industriar) as massas sobre os novos padrões da 

sociedade industrial (um dever ser de ordem social). (...) [Mas] ao se 

realizarem, as Exposições ultrapassam seus próprios objetivos e constituem-

se, para muito além do projeto pedagógico de seus organizadores, em 

representações sociais cuja dinâmica pressupõe um processo interativo de 

produção, consumo e reciclagem522. 

 

Tais mostras organizaram-se de modo concomitante à expansão da própria indústria 

gráfica, em meio ao desenvolvimento de novos processos para a reprodução de textos e 

imagens. Os produtos e ideias expostos nesses eventos ganharam uma dimensão ainda mais 

ampla quando articulados aos veículos de comunicação de massa. Não foram poucos os jornais 

e revistas que se autoafirmavam como “agentes do progresso”, sendo muitas vezes, os 

principais e mais eficientes porta-vozes dos valores e produtos divulgados pelas Exposições, 

senão de modo declarado, pelo menos dialogando com suas propostas e projetos. Contribuíram 

para a construção do ideal de civilização e progresso cultivado no engendro dessas mostras, 

fazendo com que elas gerassem raízes ainda mais fortes e profundas.  

Impossível compreender o sucesso das Exposições Universais e avaliar seus impactos 

na sociedade oitocentista sem levar em consideração a imprensa periódica, os processos de 

reprodução e os estereótipos e clichês. Não apenas para a publicidade e cobertura dos eventos, 

mas para amplificar o alcance de seus propósitos e reforçar a visualidade em torno do progresso 

e da civilização ocidental. 

A arte, assim como a ciência e a técnica recebiam atenção nessas exposições. Eram tidos 

como os principais parâmetros para se avaliar o “progresso” de uma nação já que se confiava a 

 
521 Ibid. p.389. 
522BARBUY, Heloisa. A Exposição Universal de 1889:visão e representação na sociedade industrial, São Paulo, 

1995.Dissertação(Mestrado) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de História, 

Universidade de São Paulo. 
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eles o poder de atestar seu grau de “adiantamento e civilização”523. Envoltos em uma atmosfera 

de competividade promovida pelas mostras, os países se avaliavam e se autoafirmavam também 

a partir de sua produção artística. Ou seja, a partir da legitimação de valores estéticos, cânones, 

instituições e obras.     

Como exposto, periódicos foram instrumentos que estiveram sintonizados com os 

propósitos e valores cultivados pelas Exposições Universais. A arte foi um tópico comum a 

grande parte deles, tanto em relação aos textos como às imagens. Além de estimularem a 

demanda por obras, participaram ativamente do comércio, por meio da publicidade, publicaram 

críticas de exposições e de artistas, assim como ofertavam, com regularidade, reproduções de 

obras.  

Conforme apontado, as estampas de tradução foram estratégias utilizadas pelos 

periódicos para atrair subscritores, eles estavam atentos à expansão do mercado de arte e ao 

consumo de imagens, atuavam de modo paralelo e interconectado ao sistema, ou seja, 

interligados às exposições, às academias, aos museus, às galerias.  Os veículos de comunicação 

de massa faziam parte da engrenagem que movia e engendrava esse sistema de arte, peças 

fundamentais para legitimação dos valores artísticos com os quais ele estava comprometido e 

para articular a formação de um mercado global de arte. Assim, ao mesmo tempo em que 

estimulavam e alimentaram o consumo da arte, agiam para a consolidação do gosto, para a 

formação de um olhar voltado para arte, operando para a difusão, absorção e fortalecimento de 

determinada produção. 

 
523 Esse tópico foi investigado na dissertação de mestrado ao analisar os preceitos teóricos que embasaram os 

intelectuais envolvidos na idealização do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Conforme demonstrado, o 

ideário por trás do Liceu dialoga diretamente com as ideias que eram divulgadas e se estruturadas no âmbito das 

Exposições Universais. Desse modo eles defendiam a necessidade do fortalecimento da arte e a propagação do 

ensino artístico que, de acordo com eles, eram a base para o progresso do país. Embalados pelo espírito de 

competividade que conduziam essas mostras e fundamentados por seus preceitos, eles defendiam que a arte era o 

principal bem de uma nação pois avaliava seu estado de “desenvolvimento” e estágio de “civilização”. Na fala de 

um de seus sócios fundadores Jacy Monteiro: “As belas artes são, como diz Kératry, a consequência direta do 

desenvolvimento das faculdades instintivas e adquiridas dos homens, e eu acrescentarei que o cultivo e o luzimento 

delas são o complemento e o espécimen da civilização de um povo, o reflexo de seu gênio, o tipo plástico por 

assim exprimir, de seus costumes, da importância que dá ao futuro e do modo por que há de recompensar o 

presente”. 

MONTEIRO, Jacy. “Discurso” (in.) O Brasil Artístico. Revista da sociedade propagadora das belas artes do Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro: typographia Leuzinger, 1911, p.69. 

Cf. ARNONE, Marianne Farah. A Gravura como difusora da arte: Um estudo sobre a gravura brasileira no final 

do século XIX a partir da análise dos textos e produção crítica de Félix Ferreira. [Dissertação de Mestrado], 

Universidade de São Paulo ECA-USP, 2014. 
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Como colocado, no contexto das feiras universais, que espelhavam os anseios da 

sociedade burguesa e o ideário da civilização ocidental, a arte era compreendida como um 

valioso bem que caracterizava uma nação “culta e civilizada”, um parâmetro de seu estágio de 

“desenvolvimento”. Evidentemente que se tinha como paradigma os valores da tradição 

artística europeia. Assim, em um período de fortalecimento das identidades nacionais, países 

legitimavam os valores da tradição ao mesmo tempo em que competiam para afirmar suas 

imagens nacionais. Uma disputa que também era por mercado e que teve a imprensa como 

grande aliada. Aqueles que possuíam uma indústria gráfica estabelecida e competitiva, tinham 

melhores condições de produzir e exportar seus clichês e estereótipos.    

No caso da revista Estação, sua estrutura transnacional espalhou clichês de obras 

europeias para diferentes regiões. Estampas que auxiliaram a manutenção da hegemonia da 

tradição artística europeia, no sentido que reforçam os cânones e padrões que envolvem a 

concepção das obras. Publicou gravuras a partir dos “grandes mestres”, mas, principalmente, 

de produções contemporâneas que se destacavam no circuito artístico. Essas estampas devem 

ser compreendidas dentro do projeto editorial da revista, em diálogo com textos e outras 

imagens.  

Analisando o conjunto de obras reproduzidos pela publicação, nota-se que as estampas 

contribuem para a difusão dessa produção que recebia destaque na cena artística, que figurava 

nas principais exposições e eram comercializadas nas galerias. A revista estava sintonizada ao 

que estava circulando e atenta à demanda por esse tipo de imagem. Por outro lado, o próprio 

conteúdo das estampas reforçava as diretrizes da revista, dialogando com seu principal fio 

condutor: a moda e os “assuntos femininos”.  

Assim, os estereótipos de pinturas europeias de cenas domésticas, de mulheres em seus 

afazeres e de maternidade habitavam o mesmo contexto editorial que os artigos e anúncios 

sobre as tendências de moda, os textos sobre comportamento, instrução pública, ciência, cultura 

e os folhetins. Essas estampas ofereciam-se como produtos de consumo, como objetos de arte, 

afirmavam valores estéticos, ao mesmo tempo em que seus temas e composições atuavam de 

modo a normatizar determinado modelo de comportamento, os padrões sociais e de gênero que 

estruturavam a família burguesa. 

Do mesmo modo, os outros estereótipos, as traduções de pinturas de cenas ligadas ao 

labor, à representação da classe trabalhadora, além de realçarem as distinções sociais e os papéis 

de gênero, sobretudo, quando confrontados com as outras estampas, tinham como elemento 
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central um tema caro à afirmação dos modos de organização da sociedade burguesa: o trabalho. 

Como desenvolve a estudiosa Celina Midore em sua tese, a construção de uma utopia do 

trabalho, da ideia de uma atividade enobrecedora, redentora, que moraliza e engrandece foi uma 

preocupação para manutenção e expansão do capitalismo industrial durante o oitocentos. 

Assim, a construção desse imaginário pautou diversos projetos no campo da educação e da 

cultura. A autora analisa a aplicação do ideal do trabalho na estruturação de programas e de 

instituições voltados à instrução pública no Brasil, do mesmo modo aponta para o papel da arte 

e da educação artística nesse processo524.  

Os periódicos foram peças importantes para consolidação desse imaginário 

amplificando o alcance dessas propostas525. No contexto editorial da Estação, as traduções de 

pinturas de cenas relacionadas ao trabalho, às cenas de famílias trabalhadoras, refletiam e 

dialogavam com esses projetos. Difundiam obras e artistas que se dedicavam a esses assuntos 

enquanto normatizavam padrões e valores intrínsecos à ordem social burguesa. 

 Por fim, o último conjunto de traduções de obras identificados na revista Estação, 

aqueles relacionados às pinturas “orientalistas”, quando não estavam diretamente vinculadas 

aos artigos de “tipos e costumes”, junto com outras imagens (muitas derivadas de fotografias), 

integravam a seção “As nossas gravuras” acompanhada de textos de teor similar. As pinturas 

reproduzidas recebiam legendas como: “Mulheres Nubianas”; “Uma mulher árabe”, “Judia de 

Tanger” etc. Tal qual as legendas, os textos procuravam descrever de modo a tipificar um grupo 

ou etnia. As descrições de hábitos e costumes eram tratadas como “exóticas”, como algo alheio 

ao convencional e “primitivo”. Tratamento muito diverso daquele conferido à moda francesa e 

aos “bons costumes”, naturalizados pela publicidade, pelos anúncios de produtos, pelas 

ilustrações domésticas e pinturas da vida burguesa.  

 
524 O tema central da tese de Midore é o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro (1858) que de acordo com ela 

incorporou esse ideal sobre o trabalho em seu processo de formação. Os intelectuais ligados ao Liceu entre eles 

seu fundador, o arquiteto Francisco Joaquim Bethencourt da Silva (1831-1911), estavam sintonizados com as 

teorias e debates sobre o tema disseminados principalmente nas Grandes Exposições Universais, como é possível 

perceber nos textos publicados pela Sociedade Propagadora de Belas Artes, instituição mantenedora do Liceu. 

Segundo Midore, é importante perceber a circulação desses ideais no contexto brasileiro de transição da mão de 

obra escrava para o trabalho livre. A arte bem como a educação artística eram compreendidas como um meio de 

“enobrecer” o trabalho, de moralizá-lo, sobretudo no Brasil onde era encarado como uma atividade vinculada a 

escravidão. 

Cf. MURASSE, Celina Midore. A educação para ordem e o progresso do Brasil: O Liceu de Artes e Ofícios do 

Rio de Janeiro (1856-1888). UNICAMP: Campinas, 2001. Tese de Doutorado.  
525 O tema também é investigado em minha dissertação de mestrado. 

ARNONE, op.cit. 
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Como colocado, a construção do imaginário em torno do “oriente” tal qual desenvolvido 

por Edward Said, como o “outro”, que homogeneíza diferentes povos e culturas enfatizando 

seu suposto “exotismo” caracterizou parte da produção artística do período526. A Estação 

reforçou esses estereótipos ao divulgar essas obras e inseri-las em sua estrutura editorial que, 

em seu conjunto, refletia o projeto de “civilização” e “progresso” do ocidente. 

 As obras publicadas pela Estação espelhavam parcela significativa do que estava sendo 

produzido e em circulação no sistema de arte, inclusive no Brasil, dialogando, nesse sentido, 

com parte de sua produção artística e literária.  Isso pode ser observado a partir do cruzamento 

das diferentes fontes. Nesse embate, ou seja, no encontro entre textos e imagens, emergem 

aspectos do regime de visualidade em que estavam inseridos. 

Conforme exposto, a revista Estação bem como outras publicações de moda, não eram os 

únicos perfis de periódicos que deram atenção aos temas artísticos e a divulgação de obras. Esse 

foi um tópico comum e de interesse de diferentes categorias de jornais e revistas.    

 

     

 
526 SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Cia das Letras, 2007. 
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2.4.3 As obras de arte e os periódicos políticos caricaturais 

 

 

Figura 224. ROCHA, Manuel Teixeira da. Retrato de um pintor brasileiro. 1886, Óleo sobre tela, 80 x 65 cm. 

 

À noite, acendia-se o candeeiro de querosene, e Raimundo assentava-

se junto à secretária, lendo distraído algum romance ou revendo as 

gravuras de algum jornal ilustrado. 

 

AZEVEDO, Aluísio de, O mulato, 1881. 

 

Em um dos ângulos do gabinete há dois ganchos. De um deles pende 

uma enorme coleção de jornais de todos os títulos; do outro ainda uma 

coleção de jornais, mas ilustrados com caricaturas. 

 

POMPÉIA, Raul, As joias da Coroa, 1882. 

 

Os periódicos satíricos caricaturais foram comuns na imprensa brasileira durante a 

segunda metade do século XIX. Eles se caracterizavam por se dedicarem, principalmente, aos 

temas políticos, às crônicas diárias e pelo emprego da litografia como principal meio para 

execução das imagens. Essas publicações compõem uma parte significativa da produção 

jornalística oitocentista. Da mesma forma, publicaram estampas de tradução, embora em escala 

reduzida, em relação aos periódicos de cunho literário527. 

 No que diz respeito aos periódicos do tipo satírico- caricatural, a reprodução de obras 

arte se faz presente, essencialmente, de duas maneiras: por meio da crítica de arte ilustrada – os 

 
527 Um exemplo, nesse sentido, foram as estampas religiosas publicadas no periódico a Vida Fluminense 

apresentado no tópico sobre o consumo de estampas.  
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salões caricaturais –, e pelos suplementos ilustrados. Nesses últimos, o material produzido a 

partir da guerra contra o Paraguai é significativo para se analisar os vínculos entre essas 

publicações e as artes visuais. 

 

 

 

Figura 225. Salão Caricatural de Angelo Agostini sobre a “Exposição Geral de 1884” publicada na Revista Ilustrada, 

litografia, 37 x 54 cm. Col. Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
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Figura 226.  Salão Caricatural de Angelo Agostini, Exposição Geral de 1872 publicada no periódico O Mosquito, Rio de 

Janeiro, ano. 4, n.146, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1872. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio Janeiro. 

 

Os salões caricaturais na imprensa brasileira oitocentista ficaram conhecidos, 

principalmente, por meio da produção do artista ítalo-brasileiro Angelo Agostini528. Ele 

destacou-se por sua atuação na imprensa em diversos periódicos como A Vida Fluminense; O 

Mosquito e a Revista Ilustrada, jornais que tiveram ampla repercussão e duração. 

  Em suas caricaturas, Agostini explorou diversos assuntos, em grande parte 

posicionando-se politicamente contra o imperador e afirmando sua posição republicana e 

abolicionista529. De mesmo modo, foram alvos de suas críticas, a Academia Imperial de Belas 

 
528 Também a Semana Ilustrada publicou salões caricaturais de Exposições Gerais realizadas pela Academia 

Imperial de Belas Artes. 
529  Há diversos estudos que tratam da obra de Angelo Agostini como: MARINGONI, Gilberto de Oliveira. Angelo 

Agostini ou Impressões de uma viagem da corte à capital federal. [Tese de Doutorado] Universidade de São Paulo, 

2006; Idem. Angelo Agostini. Devir: São Paulo, 2010; IPANEMA, Rogéria de. Arte da imagem impressa: a 

construção da ordem autoral e a gravura no Brasil do Século XIX [Tese de Doutorado] Universidade Federal 

Fluminense, 2007; SILVA, Rosangela de Jesus. O Brasil de Angelo Agostini: Política e sociedade nas imagens de 

um artista (1864-1910) [Tese de Doutorado] Universidade Federal de Campinas, 2010; Idem. A crítica de arte de 

Angelo Agostini e a cultura figurativa do final do Segundo Reinado. [Dissertação de Mestrado]. Universidade 

 



296 

 

Artes e alguns de seus principais representantes, como os pintores Victor Meirelles e Pedro 

Américo.  

Ele discordava do modo como estava estruturado o ensino artístico no país, propondo a 

modernização dos estatutos da Academia Imperial de Belas Artes. Também se opunha à 

arbitrariedade do funcionamento de alguns de seus principais dispositivos, como concursos e 

premiações. Todas essas questões foram expostas em suas críticas textuais e “charges”, no caso 

dessas últimas caracterizadas por acentuar o humor e a ironia, ressaltando e tornando visíveis 

determinados aspectos. 

Os salões caricaturais eram narrativas construídas pelos desenhos e pelas legendas, 

trazendo uma cobertura desses eventos, como uma crítica ilustrada. Evidentemente que não 

eram todas as obras que eram representadas, de modo que o crítico selecionava algumas em 

detrimento de outras.  Nessa seleção, portanto, acabava tornando algumas produções artísticas 

mais conhecidas, ainda que pelo aspecto negativo. Determinadas estratégias de desenho e texto 

eram utilizadas para valorizar ou criticar os trabalhos expostos. Desse modo, Agostini 

posiciona-se frente à produção artística brasileira do seu tempo.  

Na publicação, são curiosos os casos específicos das reproduções das obras do escultor 

Rodolfo Bernardelli e do pintor Firmino Monteiro (1855-1888). Cada um deles recebeu 

destaque em páginas completas, da Revista Ilustrada, sendo um dos poucos casos em que 

Agostini reproduz obras fora do contexto dos salões caricaturais, em imagens “sérias”, dando 

ênfase para essas produções – estratégia do crítico para expor o que acreditava serem os 

principais valores da arte brasileira530.   

Angelo Agostini foi um crítico ativo na imprensa, autor de textos sobre artes visuais, 

grande parte publicada na Revista Ilustrada, acompanhando as Exposições Gerais da Academia, 

assim como as mostras realizadas fora do circuito oficial, em estabelecimentos como a Glace 

Elegante e a galeria De Wilde. Seus salões caricaturais devem ser entendidos como parte de sua 

produção crítica, mas também artística.  

Em seu estudo sobre Agostini, a pesquisadora Rosangela de Jesus atenta para a forma 

como o artista valorizava certas questões de seu desenho, de modo que, mesmo que modificasse 

 
Estadual de Campinas, 2005. Idem. Angelo Agostini, Felix Ferreira e Gonzaga Duque Estrada: contribuições da 

crítica de arte brasileira no século XIX, in: Revista de História da Arte e Arqueologia, v. 10, 2008, pp. 43-71; 

Idem. Imprensa e crítica de arte no Brasil: Angelo Agostini. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 3, jul. 2008. 

Disponível em online em: [http://www.dezenovevinte.net/artistas/aa_rosangela.htm] Acesso em janeiro de 2022.  
530 No próximo capítulo será aprofundado o caso da reprodução de Rodolfo Bernardelli.  

http://www.dezenovevinte.net/19e20/19e20III3/index.htm
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alguns atributos das obras que retratava para enfatizar seus argumentos, era detalhista em suas 

reproduções531. 

 Ele publicou salões caricaturais nos três periódicos mencionados, a maior parte na 

Revista Ilustrada, acompanhando as Exposições Gerais em seis ocasiões, momento em que 

divulgou para um público amplo algumas das obras que participaram dos eventos532.  

 Como analisa a pesquisadora Rosangela de Jesus, os salões caricaturais ajudaram a 

tornar conhecida parte da produção artística brasileira produzida no âmbito acadêmico, uma 

vez que esses jornais tinham um alcance maior que a exposição. Como toda crítica, carregavam 

o olhar e posicionamento de seu autor para determinados aspectos, o que contribuía para a 

divulgação de questões, alimentando o debate artístico. 

 

 

Figura 227.  AGOSTINI, Angelo, “Batalha do Campo Grande” publicada no periódico O Mosquito, ano. 4, n.146, Rio de 

Janeiro, 29 de junho de 1872, litografia, 37,5 x 57,2 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 
531 SILVA, Rosangela de Jesus. A crítica de arte de Angelo Agostini e a cultura figurativa do final do Segundo 

Reinado [Dissertação de Mestrado] Universidade Estadual de Campinas, 2005.  
532 Os salões caricaturais são analisados pela pesquisadora Rosangela de Jesus em sua dissertação de mestrado. 

SILVA, Rosangela de Jesus. Ibid.  
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Figura 228. AGOSTINI, Angelo. “Combate Naval do Riachuelo” publicado no periódico Mosquito, Rio de Janeiro, ano 4, n. 

147, 06 de julho de 1872, litografia, 37,5 x 57,2 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 229. AGOSTINI, Angelo, “A Batalha do Avaí do Dr. Pedro Américo” publicado na Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, 

ano 4, n.160, 1879, litografia, 37,5 x 57,2 cm. Col. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Figura 230 AGOSTINI, Angelo, ilustração publicada na Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, ano 4, n.158, litografia, 37,5 x 

57,2 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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2.4.3.1 Os suplementos e a Guerra contra o Paraguai  

 

 

 

Figura 231. “Os suplementos para crianças. Conhecendo que já não pode mais agradar a gente sensata, contenta-se a Semana 

Ilustrada em divertir os meninos”, publicado na Vida Fluminense, Rio de Janeiro, ano 1, n.27, 4 de julho de 1868, litografia, 

31,5 x 49 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.  

Figura 232.  Suplemento “Vista Geral do Teatro da Guerra” publicado pelo periódico A Vida Fluminense, Rio de Janeiro, 

março, 1868, litografia, 31,5 x 49 cm. 

 

Seguiu-se uma enfiada de anedotas fúnebres. Freitas, na sala, 

examinava, com minuciosidade patriótica, umas litografias, que 

descansavam na pedra dos consolos. Eram episódios da Guerra do 

Paraguai — havia a tomada de Paissandu, a passagem de Humaitá, e 

outros, impressos no Rio e mal desenhados. Via-se o general Osório, a 

cavalo, sobressair com o seu bigode preto e a barba branca. E o pai de 

Lindoca despregava de vez em quando os olhos do quadro e passeava-

os pela sala, à procura de uma vítima para a seca. Raimundo, logo que 

o bispou, escondera-se no quarto, com medo. 

 

AZEVEDO, Aluísio de, O mulato, 1881. 
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O trecho extraído de O Mulato, de Aluísio de Azevedo, faz referência ao consumo de 

imagens relacionadas às cenas do conflito contra o Paraguai (1864-1870) que ocupou a década 

de 1860. A iconografia produzida sobre a guerra teve ampla circulação e absorção dentro e fora 

do país533, sendo realizada por diversos meios técnicos como desenho, gravura, fotografia e 

pintura. As imagens, com auxílio da imprensa, acompanharam e ajudaram a construir um 

imaginário em torno do conflito quando ele ainda se desenrolava, mas também contribuíram 

para sua posterior manutenção, continuando a veicular conteúdos imagéticos relacionados à 

guerra e às personalidades nela envolvidas, valendo-se dessas imagens como um meio de 

afirmação da identidade nacional534.  

A tela de Batalha do Avahy (1877), de Pedro Américo (1843-1905) recebe destaque, 

quando apresentada na exposição da Academia Imperial de Belas Artes de 1879, principalmente 

por conta das polêmicas suscitadas na imprensa. Tal polêmica foi alvo, inclusive, da sátira 

ilustrada de Angelo Agostini, publicada na Revista Ilustrada, o que contribuiu para dar 

visibilidade à obra, quase uma década após o fim do conflito535. Reproduções dessa obra, assim 

como de outras telas relacionadas à Guerra contra o Paraguai, eram anunciadas por periódicos 

como, por exemplo, o Ilustração Brasileira, que em 1877 publicou a venda de reproduções 

gráficas e fotográficas a partir da pintura de Pedro Américo. O artista é apresentado como “um 

dos primeiros pintores nacionais” e sua tela um “magnífico quadro histórico”.  Os anúncios de 

estampas reproduzindo os episódios dos conflitos com o país vizinho revela haver uma 

demanda para esse tipo de imagem, ao mesmo tempo em que comprovam que essa produção 

artística nacional foi traduzida por diferentes meios técnicos.   

Como analisa a pesquisadora Lúcia Klück Stumpf, o combate se desenrolou em um 

momento em que diversas tecnologias óticas estavam disponíveis e foram utilizadas para a 

construção de visualidades sobre a guerra. De acordo com ela, essa seria a primeira vez em que 

um evento desse porte teve uma cobertura de imagens tão abundante e diversificada. A autora 

identifica que esse momento teria sido um dos primórdios do fotojornalismo no Brasil. Como 

naquele período a fotografia não possibilitava grandes tiragens, foi associada a outras técnicas 

– como litografia –, para que pudesse assim, ser multiplicada em larga escala.  

 
533 Cf. CUNHA, Álvaro Saluan da. Os quadros históricos da Guerra do Paraguay: projeto editorial e imagens. 

Navegador: subsídios para a história marítima do Brasil. Rio de Janeiro, V. 15, no 29, p. 22-37 – 2019. Disponível 

online em: [http://www.revistanavigator.com.br/navig29/dossie/N29_dossie2.pdf] Acesso em janeiro de 2022.  
534 Um exemplo, nesse sentido, foi o periódico Brasil Ilustrado (1887) editado por Félix Ferreira que, em 1887, 

conferia destaque à guerra com uma seção, Episódios da Guerra do Paraguai, ilustrada com estampas de cenas das 

batalhas e retratos de personalidades ligadas ao conflito. 
535 O episódio será apresentado no próximo capítulo. 
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A imprensa desempenhou um papel fundamental na difusão dessas imagens, atendendo, 

tanto uma demanda oficial para construção de uma narrativa sobre a guerra, atualizando o 

público sobre os acontecimentos, assim como para criticá-la.536 Os periódicos foram os 

principais meios de difusão de imagens de reprodução dos episódios da guerra, tanto aqueles 

realizados pelo intermédio da fotografia, como desenhos e pinturas de artistas. 

Álvaro Saluan da Cunha investiga um conjunto de textos e litografias sobre o conflito, 

datado da década de 1870, anunciado nos periódicos da época, como fascículos. De acordo com 

ele, esse material também teria sido comercializado como álbum, conhecido como Quadros 

históricos da Guerra do Paraguay. O projeto envolveu diversos artistas, desenhistas, litógrafos 

e processos técnicos. A maior parte das imagens foram traduções a partir de pinturas, como A 

passagem de Humaitá, de Victor Meirelles, vertida para litografia por Souza Lobo, e que contou 

com texto de Félix Ferreira537.  Cunha analisa a circulação desse material e seus vínculos com 

um projeto para a formação de identidade nacional. Demonstra como a tradução gráfica da 

produção pictórica fez com que ela ampliasse a repercussão em torno das obras e dos artistas 

envolvidos, que sem as reproduções teriam um alcance limitado, restrito à exposição das obras.   

Essas duas pesquisas demonstram os cruzamentos entre diferentes processos técnicos e 

produtos visuais que estavam em jogo no período, atuando na cultura visual relacionada à 

guerra. Em ambos os estudos se nota o papel dos periódicos enquanto veículos de divulgação, 

debates e como meio de anunciar diferentes produtos envolvendo as imagens da guerra.  

O periódico A Vida Fluminense, em artigo publicado em 1869 – portanto em um 

momento em que a guerra ainda está acontecendo –, demonstra como os jornais estavam 

envolvidos na produção e divulgação dessas imagens. No trecho, o articulista expressa o quanto 

as imagens publicadas pelo periódico foram base para a produção de outras gravuras, 

fotografias e pinturas sobre os episódios da guerra. Ele reivindica pela originalidade dos 

desenhos publicados na Vida Fluminense e que foram apropriados por outros jornais ilustrados 

(parte deles de outros países), bem como para produção de outros produtos visuais:  

 

 

 
536 Cf. STUMPF, Lúcia Klück. Fragmentos de guerra: imagens e visualidades da guerra contra o Paraguai (1865-

1881). 2019. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. doi:10.11606/T.8.2019.tde-20082019-112907. Acesso em: 2022-02-

09. 
537 Cf. CUNHA, Álvaro Saluan da. Os quadros históricos da Guerra do Paraguay: projeto editorial e imagens. 

Navigator: subsídios para a história marítima do Brasil. Rio de Janeiro, V. 15, no 29, p. 22-37 – 2019. Disponível 

online em: [http://www.revistanavigator.com.br/navig29/dossie/N29_dossie2.pdf] Acesso em janeiro de 2022. 
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Os desenhos de guerra, que a Vida Fluminense tem publicado, são os único fidedignos 

por serem feitos segundo dados e informações oficiais” disse eu no ano passado. Os 

fatos vieram posteriormente confirmar esta minha asserção, provando a toda luz que 

não só no Brasil como também nos Estado Unidos e em diversos países da Europa 

tem eles sido como tais aceitos, de preferência a todas as fantasias litográficas, que 

por aí apareceram, e que muitos pais judiciosos transformaram em chapéus armados, 

com grande contentamento de seus nhonhôs.  

Muitos foram os desenhos da guerra que a Vida Fluminense deu à luz no ano transato, 

e quase todos mereceram as honras da reprodução; já na Ilustration Française, já no 

Evénement, já numa folha ilustrada norte-americana, cujo nome não me ocorre agora. 

Da Alemanha chegaram ultimamente finíssimas cópias, em cromolitografia, da 

passagem de Humaitá publicada por esta folha, como se poderá ver em uma elegante 

etiquett distribuída pelos negociantes da Praça do Rio de Janeiro, os Srs. J. de Lemos 

Pinheiro & C. 

No Brasil, ainda maior tem sido a manifestação pública em favor de quadros da Vida 

Fluminense.  

Nas vidraças de inúmeras casas de comércio da capital do Império veem-se cópias 

fotográficas, em diversos formatos, de todos os episódios da guerra e retratos de 

generais, que temos publicado até hoje, e tal é a procura, que as edições se esgotam 

em poucas semanas. 

Durante alguns dias estiveram expostos numa loja da rua do Ouvidor dois grandes 

quadros à óleo, em que se copiou fielmente deste semanário a Passagem de Humaitá 

e a abordagem dos encouraçados.  

No carnaval, o teatro Lyrico adornou-se com um grande painel transparente, 

representando o combate da ponte do Itororó, também reprodução fiel do desenho da 

Vida Fluminense.  

Ide a loja de moda Aux Champs Elysées, da Rua do Ouvidor, em frente à Notre Dame 

de Paris, e aí vereis igualmente um transparente, reproduzindo a passagem de 

Humaitá, tal qual publicamos.  

Até nas folhinhas de Laemmert encontrareis várias cópias dos nossos desenhos! 

Querem mais claro? 

Querem provas mais convincentes de que os quadros da guerra, que este semanário 

tem dado à estampa, são os únicos que o público considera verdadeiros? 
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Figura 233. SOUSA Lobo, A passagem de Humaitá, a partir de MEIRELLES, Victor Meirelles, litografia, 51 x 66 cm. 

Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 234. Suplemento “Passagem de Humaitá” publicada pelo periódico A Vida Fluminense, Rio de Janeiro, ano 1, n.11, 

14 de março, 1868, litografia, 31,5 x 49 cm.  Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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2.4.4 Estampas transnacionais 

 

Na edição de julho de 1887, o Diário Ilustrado do Rio de Janeiro publica uma nota, 

com a chamada “Novas Gravuras”, anunciando a chegada de dois paquetes da Europa com 

caixas de clichês para a impressão de “belíssimas gravuras”: “continuaremos a dar depois as 

novas gravuras que não só primam pela correção do desenho como também inspiram interesse 

pelos fatos que reproduzem”538. 

O periódico expunha o principal meio como conseguia novas imagens para sua 

publicação. Como demonstrado, os clichês eram o resultado do processo de multiplicação de 

matrizes, entre eles a estereotipia, base para o desenvolvimento de procedimentos que 

marcaram a gráfica durante o século XIX. Esse processo foi o alicerce da indústria gráfica de 

imagens oitocentista. Países com parques gráficos bem desenvolvidos como a Inglaterra, França 

e a Alemanha, produziam suas imagens e as disponibilizavam ao seu público em primeira mão 

para, então, comercializá-las em diversas regiões, espalhando assim seus estereótipos. 

 

   

 

Figura 235. Ilustração “A mergulhadora”, página do periódico Ilustração do Brasil Rio de Janeiro, ano 2, n.51, 30 de agosto 

de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 236. Ilustração “Esposizione Artistica di Napoli, 1877 – Tuffolina, statua del prof. Odoardo Tabacchi, acquistata S. 

M. il Re (disegno del sig. Michetti)” Capa do periódico L’illustrazione Italiana, Milão/Roma, ano 4, n. 23, 10 junho de 1877. 

 

 
538 Novas gravuras. Diário Ilustrado. 15 de julho de 1887 
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Foi a estereotipia e os processos de reprodução da imagem que, por exemplo, permitiram 

que a reprodução da tela de uma menina camponesa, segurando um pássaro, do pintor sueco 

Hugo Fredrik Salmson (1843-1894) pudesse compor as páginas de diferentes publicações no 

Brasil e ser retratada como uma estampa colada na parede, na pintura do artista italiano Vittorio 

Reggianini (1858-1938). 

 

   

Figura 237. Ilustração “Bons amigos, a partir de Hugo Fredrik Salmson”. Capa do Diário Ilustrado, Rio de Janeiro, ano 1, 

n.138, 31 de agosto de 1887. Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

Figura 238.  Ilustração “A inocente camponesa, a partir de Hugo Fredrik Salmson”. Capa do Ilustração Brasileira, Rio de 

Janeiro, ano 2, n.38, fevereiro de 1878. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

     

Figura 239. REGGIANINI, Vittorino. Pintura the drafts players, s.d. com detalhe para a gravura a partir de Hugo Fredrik 

Salmson, pendurada na parede.   
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A tela de Salmson, publicada em diferentes jornais, tornava-se um ícone banal, como 

representado na pintura de Reggianini, em que uma dessas reproduções adorna a parede atrás 

da mesa do cômodo onde duas crianças disputam a partida de um jogo de tabuleiro. A gravura 

na parede parece estar sobreposta a uma cromolitografia de uma paisagem, ambas são expostas 

sem nenhum requinte, sem molduras, apresentando o desgaste do papel, são tratadas como 

imagens pouco valiosas. O cômodo simples com decoração modesta denota pouco recurso, de 

modo que a presença dessas estampas são indicativos de como os processos de reprodução 

teriam facilitado o acesso às obras de arte e estimulado o consumo de imagens.  

Podemos perceber diferentes camadas que se entrepõem à pintura de Reggianini e a 

estampa de tradução na parede. A gravura traduz a obra de um pintor sueco, Salmson que 

participou de Salons em Paris e integrou várias outras mostras no circuito europeu, entre elas a 

Exposição Universal de 1889. Teve suas telas reproduzidas em periódicos e ficou conhecido 

pela dedicação às cenas de gênero, como a da menina segurando o pássaro.  

A presença da estampa na parede da pintura Reggianini (ela própria uma cena de 

gênero), representada com nitidez, demonstra que o artista italiano propositalmente quis que a 

obra fosse identificada. Possivelmente, ele fez uma referência direta à pintura de Salmson dado 

o diálogo intrínseco que se estabelece entre os temas das duas obras, ambas cenas do cotidiano 

ligadas à infância, reforçando um assunto que também era sua especialidade. De todo modo, 

demonstra uma estampa que se tornava uma imagem comum, já que teve circulação em meios 

de comunicação de massa, espalhando-se pela Europa, mas também por outras regiões, 

chegando ao Brasil, onde os clichês da obra estamparam as páginas de periódicos como o Diário 

Ilustrado e   Ilustração Brasileira. Desse modo, a tela adquiria visibilidade ainda maior que sua 

presença em exposições. 

 Essas imagens estereotipadas tornavam-se transnacionais, espalhando-se para 

diferentes regiões, circulando em variados contextos e, em muitos casos, transformando-se em 

ícones banais, podendo serem pregadas nas paredes, guardadas em pastas ou, então, 

descartadas. 

 O termo transnacional é empregado para se referir a determinados tipos de publicações, 

como a revista A Estação, e sua estrutura complexa de produção, englobando uma empresa 

alemã e sua conexão com editores de diversos locais. Também se refere a publicações que 

circularam em diversos países. Do mesmo modo, o termo é utilizado pela pesquisadora Tania 

Regina de Luca para definir a revista A Ilustração (1884-192) objeto de seu estudo539. A revista 

 
539  LUCA, Tania Regina de. A Ilustração [1884-1892]. Circulação de textos e imagens entre Paris, Lisboa e Rio 

de Janeiro. São Paulo: Ed. Unesp, 2018. 
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era editada pelo português Mariano Pina, impressa em Paris, para circular em Lisboa e no Rio 

de Janeiro. O editor defendia que a revista tinha como principal propósito preencher uma lacuna 

de publicações dessa natureza em Portugal e no Brasil540. A maior parte da iconográfica da 

revista provinha de clichês da revista francesa Le monde illustré. Alguns de seus textos, 

igualmente, eram apropriados da revista francesa, recebendo um novo projeto editorial541. 

O principal parâmetro de Mariano Pina era a cultura e a civilização francesas, declarado 

por ele desde o primeiro número da revista. Mesmo que o editor se demonstrasse preocupado 

com a difusão de imagens referentes a Portugal e ao Brasil542, os dois países apresentavam uma 

grande desvantagem quando confrontadas com a iconografia francesa.  

O periódico se destacou em relação à reprodução de obras de arte, apresentando 

estampas de impressão sofisticada, sendo que a maior parte das imagens era destaque dos salons 

parisienses, imagens impressas a partir dos clichês do Le monde Illustré. Em muitas edições, a 

revista reforça seu objetivo de ser um difusor da arte moderna: “A Ilustração procura ter sempre 

em vista, ser além de um jornal de atualidade um arquivo de arte moderna”543. Do mesmo modo 

buscava apresentar as “obras primas da arte antiga”, salvaguardadas pelos “principais” museus, 

como o Louvre544. 

As estampas costumavam ser impressas ocupando toda a página e o jornal estimulava o 

colecionismo de suas imagens já que eram “dignas de figurar a sala mais elegante”545. Elas 

eram apresentadas em uma seção específica: “As nossas Gravuras”. 

 

 

 
540 Mesma percepção e ambição de Henrique Fleiuss e Charles Vivaldi com suas revistas: Ilustração Brasileira e 

Ilustração do Brasil. 
541 LUCA, Tania Regina de. Op cit, 2018. 
542 As imagens relacionadas ao Brasil foram algumas paisagens do Rio de Janeiro; uma reprodução da tela A 

partida de Jacob, do pintor Rodolfo Amoêdo, exposta no Salon de 1884; uma reprodução de um desenho (cena 

parisiense) do mesmo artista, retratos de personalidades e a cobertura da presença do pavilhão brasileiro na 

Exposição Universal. 
543 A ilustração, maio de 1886, n.2. 
544 A ilustração, abril de 1886, n.1. 
545  A ilustração, “As nossas gravuras”, 1884 n.6. 
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Figura 240. Ilustração “A caçada de Diana, a partir de Hans Makart”. Página da A Ilustração, Paris, ano 1, n.13, 5 de novembro 

de 1884. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

   

Figura 241. Ilustração “A Madona de Gustav Doré”, página da A Ilustração, Paris, ano 1, n.16, 20 de dezembro de 1884. 

Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

Figura 242. Ilustração “Martírio de Jesus de Nazareth, quadro de Morot – gravura de Ch. Baude”. Página da Ilustração, 

Paris, ano 2, n.6, 20 de março de 1885. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 
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Figura 243. Ilustração “O Salon de Paris de 1886 – Um dia de festa – Quadro de Albert Fourié”. Página da A Ilustração, 

Paris, ano 3, n.11, 5 de junho de 1886. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

Figura 244 Ilustração “O Salon de Paris” publicado na revista A Ilustração, Paris, vol. 01, n.01, 05 de maio de 1884, p.4. 

Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 
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Figura 245  Ilustração “Paris Pitoresco. A Exposição dos quadros de Delacroix na Escola de Belas Artes” publicada na 

revista A Ilustração, Paris, vol. 2, n.7, 04 de abril de 1885, p.100. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

Além dos salons, outro tópico que recebeu atenção da revista foi a Exposição Universal 

de Paris, em 1889, anunciada pelo periódico como um grande e esperado evento que também 

comemoraria o centenário da Revolução Francesa. A publicação acompanhou desde a 

montagem da mostra, o processo de construção da torre Eiffel, fez a cobertura de vários 

pavilhões, apresentando “os progressos das civilizações”, sua arte, ciência e tecnologia546.  

Por outro lado, as imagens relacionadas à participação de povos africanos, árabes e 

asiáticos no evento, recebeu uma outra abordagem da revista. Diferente da representação dos 

pavilhões das “grandes civilizações”, que exibiam todo seu “progresso”, no caso dos povos 

entendidos como “orientais”, as estampas parecem exibi-los em vitrines, expondo suas danças, 

adereços e costumes “exóticos”, hábitos “rudimentares”, que estariam afastados dos “modos 

civilizados”. 

 
546 Conforme exposto esses três elementos eram compreendidos como “agentes do progresso”, eram tidos como 

parâmetros para se atestar o estágio de “desenvolvimento e civilização” de uma nação. 
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 O conjunto de imagens, por vezes acompanhado de texto, refletia parte da concepção 

expográfica da mostra, aquela que era identificada sob a alcunha de exposição 

etnográfica/antropológica547, aliada às teorias raciais desenvolvidas por cientistas naquele 

momento, às quais os periódicos, inclusive a própria revista Ilustração, também foram porta 

voz.  

O modo como a revista apresentava essa seção da mostra contrastava com o restante das 

imagens que expunham os “progressos das nações”. Destoava daquelas imagens que retratavam 

os visitantes da exposição, com seus chapéus e trajes europeus transitando naturalmente pelo 

evento, admirando os mais recentes maquinários, as construções e obras de arte do mundo 

“civilizado”. A mesma naturalidade com que contemplavam a imponente estrutura da torre 

Eiffel e assistiam às demonstrações de “dança do ventre no café egípcio na Rua do Cairo”, o 

“exotismo” das dançarinas da ilha de Java, os “jogos selvagens” dos Aissaouás e contemplavam 

os objetos “excêntricos” da Aldeia Canaque expostos no pavilhão da Esplanada dos Inválidos. 

A naturalidade que estrutura a composição dessas imagens, encontra afinidades com 

aquelas publicadas ao longo das edições da revista: a cobertura dos Salons parisienses, as 

ilustrações dos artigos sobre moda e as reproduções de algumas pinturas de gênero que 

recebiam destaque nas exposições.  Elas contrastam com a artificialidade com que a revista 

representava culturas e povos identificados como não “civilizados”, com o distanciamento e a 

frieza dos registros etnográficos que ilustravam teorias raciais ou o exotismo das pinturas 

“orientalistas” que a revista também difundiu. 

Nesse sentido, esses estereótipos divulgados pela revista se contrapõem àqueles 

relacionados às obras de arte e ao mundo europeu, apresentados no decorrer de suas edições. A 

multiplicação de clichês e estereótipos auxiliou a construção da imagem do “outro”, daquele 

que “não é civilizado”, naturalizando e tornando “normal” o modo de vida burguês. Subjaz ao 

contraste entre as imagens e o conteúdo difundido pela revista a afirmação do imaginário do 

“progresso” que sustentou a o projeto da “civilização ocidental” oitocentista. 

 
547 Como expõe Mariana Cavalcante Vieira, essas exposições que, durante o século XIX, eram identificadas como 

etnográfica/ antropológica foram após um processo de revisão crítica, denominadas de zoológicos Humano, termo 

cunhado por historiadores franceses, em 2002: “O uso do termo zoológico humano atribui um sentido político que 

evidencia as construções racialistas, colonialista e de assimetria de poder de tais exposições. A literatura sobre o 

tema tem sido desenvolvida a partir de uma revisão histórica dentro do quadro dos estudos pós-coloniais e aponta 

para as relações entre a estrutura coloniais e o desenvolvimento de um discurso científico do “outro”, aliado à 

criação da cultura de massa”. 

VIEIRA, Marina Cavalcante. Figurações primitivistas: trânsitos do exótico entre museus, cinema e zoológicos 

humanos. 2019. 256 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Instituto de Ciências Sociais, Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019, p. 31. 
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Em seu texto Identidade Cultural e Diáspora, o estudioso britânico-jamaicano Stuart 

Hall (1932-2014) ao refletir sobre a construção da imagem do negro como o “outro” nos 

regimes dominantes de representação, expõe: 

As maneiras pelas quais os negros, as experiências negras, foram posicionados 

e sujeitados nos regimes dominantes de representação surgiram como efeitos 

de um exercício crítico de poder cultural e normalização. Não só no sentido 

“orientalista” de Said, fomos construídos por esses regimes, nas categorias de 

conhecimento do Ocidente, como diferentes e outros. Eles tinham o poder de 

fazer com que nos víssemos, e experimentássemos a nós mesmos, como 

“outros”. Todo regime de representação é um regime de poder formado, como 

lembrou Foucault, pelo binômio fatal “conhecer/poder”. Mas esse tipo de 

conhecimento não é externo é interno. Uma coisa é posicionar um sujeito ou 

um conjunto de pessoas como o Outro de um discurso dominante. Coisa muito 

diferente é sujeitá-los a esse ‘conhecimento’, não só como uma questão de 

dominação e vontade imposta, mas pela força da compulsão íntima e a con-

formação subjetiva à norma548. 

 

Os periódicos com seus clichês e estereótipos foram peças importante que integravam 

os regimes dominantes de representação, parte desse processo de normatização que se 

autoafirmava também a partir da construção do “outro”. 

 

 

 

 
548 HALL, Stuart. Identidade Cultural e Diáspora. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n.24, 

p.68-75, 1996. 
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Figura 246. Ilustração “Exposição Universal de Paris – Estado da Torre Eiffel no dia 31 de outubro de 1888 (178 metros de 

altura)”. Página da A Ilustração, Paris, ano 5, n.22, 20 de novembro de 1888. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

Figura 247 Ilustração “Exposição de Paris – Vista geral do Campo de Marte, tomada de uma torre do Palácio de Trocadero”. 

Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.12, 20 de junho de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 
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Figura 248 Ilustração “Arte Italiana,Um cantor Árabe – (quadro de Dominico Morelli)”. Página da A Ilustração, Paris, ano 

1, n.13, 05 de novembro de 1884, p.197. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

Figura 249 Ilustração “Exposição de Paris – A dança do “ventre” no café egípcio da Rua do Cairo”. Página da A Ilustração, 

Paris, ano 6, n.16, 20 de agosto de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

 

Figura 250 Ilustração “Exposição de Paris – Índias neerlandesas – Dançarinas da ilha de Java”. Página da A Ilustração, 

Paris, ano 6, n.13, 5 de julho de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 
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Figura 251. Ilustração “Os visitantes da Exposição – O rei Dinah Salifu, sua mulher e seu filho [imagem acima] / As festas 

da Exposição. – Os delegados do Senegal no buffet do Palácio do Eliseu. [imagem abaixo]” Página da A Ilustração, Paris, 

ano 6, n.17, 5 de setembro de 1889, p.265. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

Figura 252 Ilustração “Recordações da Exposição de Paris – Os Aissaouás na Esplanada dos Inválidos”. Página da A 

Ilustração, Paris, ano 6, n.23, 05 de dezembro de 1889, p.364. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

     

Figura 253 Ilustração “Exposição de Paris – Os estrangeiros contemplando a Torre Eiffel no Trocadero”. Capa da A 

Ilustração, Paris, ano 6, n.16, 20 de agosto de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

Figura 254 Ilustração “Exposição de Paris – A Aldeia Canaque na Esplanada dos Inválidos”. Página da A Ilustração, Paris, 

ano 6, n. 16, p. 253. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 
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Figura 255 Ilustração “Exposição de Paris – Grande Galeria central (Galeria da Honra) do Palácio do Campo de Marte”. 

Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.18, 20 de setembro de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

 

Figura 256 Ilustração “Exposição de Paris – Meios de Locomoção no Campo de Marte”. Página da A Ilustração, Paris, ano 

6, n.21,05 de novembro de 1889, p.325. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 
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O clima da Exposição Universal, descrito pela revista Ilustração era o mesmo exposto 

por Zaluar para o artigo da Ilustração Brasileira sobre a mostra de 1876, em que o autor se 

referia a ela como promotora da fraternidade entre os povos: “divina eucaristia”, “santa 

comunhão do trabalho”, “festa da civilização moderna”. Eventos desse tipo eram entendidos 

pelas publicações como vitrines do progresso, local de celebração do “mundo civilizado”, tal 

qual os projetos defendidos por grande parte delas.   

Entretanto, no mesmo período em que ocorria aquele grande evento da “civilização 

moderna”, a revista Ilustração expunha o conflito entre Portugal e Inglaterra em disputas por 

territórios na África. Descortinava-se, assim, por traz dessa “grande confraternização” 

apresentada pela exposição – e espelhada pelo projeto civilizacional defendido por grande parte 

das revistas do período – todo o sistema colonial de exploração, que marcou a “era dos 

impérios”.549 Assim, estereótipos e clichês foram também instrumentos de poder e domínio, 

que auxiliaram os projetos de expansão imperialista.  

Conforme desenvolvido por Norbert Elias o termo civilização adquire um contorno 

particular no contexto da modernidade do século XIX, determinando uma nova fase do processo 

civilizador em que o ocidente se torna transmissor, “porta-estandarte” de seu modelo, entendido 

como superior, impondo-o a outras sociedades:  

 

Na verdade, uma fase fundamental do processo foi concluída no exato 

momento em que a consciência de civilização, da superioridade de seu próprio 

comportamento e sua corporificação na ciência, na tecnologia ou na arte 

começaram a se espraiar por todas as nações do ocidente (...) E a consciência 

de sua própria superioridade, dessa “civilização”, passa a servir pelo menos às 

nações que se tornaram conquistadoras de colônias e, por conseguinte, um tipo 

de classe superior para grandes segmentos do mundo não europeu, como 

justificativa de seu domínio (...)550  

 

A arte era compreendida como um dos elementos centrais da “civilização moderna”, 

assim os estereótipos e clichês que difundiram obras e artistas por meio das mídias de 

comunicação de massa, foram peças fundamentais de processo civilizacional, instrumentos de 

domínio que atuaram na construção do imaginário da superioridade da “civilização ocidental”.  

 

 
549 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Impérios 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014, p. 97. 
550 ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994, v 

I, pág.61. 
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Figura 257 Ilustração “Exposição de Paris – O Pavilhão do Brasil no Campo de Marte.”. Capa da A Ilustração, Paris, ano 6, 

n.13, 5 de julho de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

 

Em relação a esse modelo de publicações transnacionais, chama atenção outra revista: 

o Echo Americano (1871), publicação brasileira produzida em Londres que, além do Brasil e 

da Inglaterra, circulou também nos Estados Unidos, em Portugal e nas colônias portuguesas, 

divulgando, entre suas imagens, a reprodução de uma das principais obras que marcaram os 

debates em relação à arte nacional no Brasil. 

 Obra fundamental para se pensar as discussões em torno da identidade brasileira e o projeto 

civilizacional do segundo reinado: A Primeira Missa no Brasil. 
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CAPÍTULO III: 

Os jornais, a produção artística e a cultura visual no Rio de janeiro 

oitocentista 

 

3. As estampas de tradução, a arte brasileira e o jornal 

 

 

Figura 258. Mr. Anderson (gravura), a partir de fotografia anônima reproduzindo MEIRELLES, Victor (pintura) A Primeira 

Missa no Brasil, Imagem publicada no periódico Echo Americano, Londres, 9 de junho de 1871, litografia, 35x 41cm. Col. 

Arthur Azevedo, São Luís. 

 

 
Pois que falo de artistas, direi que, se o leitor tem aí, sobre a mesa, a 
Revue des Deux Mondes, folheie as páginas dos anúncios no fim, e leia 
o que se refere à Primeira Missa no Brasil, quadro do nosso Vítor 
Meireles, cuja cópia se vende em Paris.  
ASSIS, Machado. Notas Semanais, 1878. 

 

Mas será mesmo uma boa notícia a abertura de uma exposição de belas 

artes em um país onde uma tela assinada por Gustavo Doré é vendida 

por cinquenta mil réis, no mesmo leilão em que a péssima oleografia 

da Primeira Missa no Brasil atinge a soma fabulosa de cento e 

cinquenta mil reis? Não é tão expressivamente desanimador esse fato? 

Não é triste o exemplo? 

DAST, Julio, Revista Ilustrada, 1882.   
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 A PRIMEIRA MISSA NO BRASIL E A REPRODUÇÃO DA IMAGEM 

 

A rede de reproduções que envolve a tela Primeira Missa no Brasil (1860) de Victor 

Meirelles (1832-1903) certamente contribuiu para que a obra fosse absorvida pelo público 

brasileiro ao longo do tempo, auxiliando a construção de narrativas e atualizando os debates em 

torno de seus significados. Reproduzida em diferentes contextos e por meio de variados 

processos técnicos, suportes e mídias, a obra tornou-se uma referência incontornável nos 

estudos sobre a produção artística brasileira do século XIX. 

A tela compõe a iconografia solicitada à construção de um imaginário nacional no 

segundo império e foi utilizada como manutenção de discursos nacionalistas. Posteriormente, 

também foi fonte para a contestação e reflexão, estabelecendo, em seu decurso, interlocuções 

com outras produções artísticas e culturais que vão além do período de sua criação 551. Toda a 

repercussão gerada em torno da pintura não pode ser desconectada de sua cadeia de 

reproduções, ou seja, das imagens que acompanham sua trajetória e que, junto com exposições, 

debates na imprensa e outros documentos, sustentam sua existência histórica e possibilitam 

estudos sobre o tema. 

A Primeira Missa no Brasil foi produzida por Victor Meirelles durante sua estádia em 

Paris (1853-1861) como pensionista da Academia Imperial de Belas Artes (AIBA). Foi a 

primeira pintura de um artista nacional a ser exposta no Salon de Paris, em 1861, rendendo a 

ele, em seu retorno ao Brasil, a cadeira de Pintura Histórica da AIBA e o título de Cavaleiro da 

Ordem da Rosa.  

Conforme exposto, a obra foi permeada pelos debates envolvendo a construção da 

identidade nacional, impulsionados desde a independência em 1822, quando mostrou-se 

premente a necessidade de rompimento com o passado colonial e afirmação de uma história 

nacional. No segundo reinado, esses debates adquirem contornos específicos, ligados ao projeto 

político-cultural do império que, ao mesmo tempo em que buscava legitimar monarquia criando 

iconografias para fortalecer seu poder simbólico – reforçada pela “encarnação de um passado 

mítico e autêntico” – buscava se vincular a ideia de modernidade e progresso552. 

 
551 Nesse sentido, a pesquisadora Eliane Pinheiro (1985) investiga as ressonâncias que A Primeira Missa no Brasil 

estabeleceu, em diferentes contextos históricos, com a produção de outros artistas como: Pedro Peres, Oscar 

Pereira da Silva, Carlos Oswald, Candido Portinari, Glauco Rodrigues, Humberto Mauro, Glauber Rocha e Anna 

Bella Geiger. 

Cf. SILVA, Eliane Pinheiro da. Entre a pintura e a narrativa: A Primeira missa no Brasil de Victor Meirelles. 
[Trabalho de Conclusão de Curso defendido no Departamento de Artes Visuais-ECA/USP] Universidade de São Paulo, 2012. 
552 Cf. SCHWARCZ, Lilia.  As barbas do imperador D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010, p 125-150. 
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 As fundações da Academia Imperial de Belas Artes (1826) e do Instituto Histórico 

Geográfico (1838) foram reveladoras nesse sentido. Essas instituições desempenharam papeis 

ativos nessas discussões, reunindo políticos, escritores, artistas e intelectuais em torno de 

projetos culturais que motivaram a produção de textos e imagens preocupados com a criação 

do ideário nacional553.   

Em 1879, a tela é apresentada como um dos itens que compunham a Coleção de quadros 

nacionais formando a Escola Brasileira, conjunto que foi exposto, em paralelo às obras da 

Exposição Geral da Academia Imperial de Belas Artes. Era a primeira vez que a instituição se 

posicionava publicamente sobre como encarava a questão da identidade da arte produzida no 

Brasil554. A pintura, junto com mais algumas obras de Meirelles e de outros artistas, anunciavam 

os paradigmas do que seria a arte brasileira.555 A tela foi considera por muitos, como o crítico 

Félix Ferreira, “o principal monumento da arte nacional”556. 

Entretanto, também a partir desse momento, a tela foi alvo de polêmicas e acusações em 

relação à sua originalidade, em episódios que envolvem estampas de reprodução e que 

demonstram como esses materiais estavam em circulação e integrados à cena artística e cultural 

do Rio de Janeiro do período.  

 

 

 

 

 
553 Como expõe a pesquisadora Lilia Moritz Schwarcz o Instituto Histórico Geográfico “a partir dos anos 1850 o 

IHGB se afirmaria como um centro de estudos bastante ativo favorecendo a pesquisa literária, estimulando vida 

intelectual e funcionando como um elo entre esta e os meios oficiais.” Segundo a estudiosa, o IHGB foi 

fundamental para articular discussões em torno do nacional e para construção de uma memória da nação. 

Também a Academia Imperial de Belas Artes que inicia suas atividades em 1826, consequência primeira da 

chegada do grupo de artistas franceses chefiados pelo intelectual francês Joaquim Lebreton (1760-1819) ao Rio 

de Janeiro em 1816, teve uma atuação importante nos debates ligados à identidade nacional, no desenvolvimento 

de iconografias que buscassem a afirmação da arte brasileira. Essas discussões receberam contornos específicos 

em determinados momentos, mas estiveram presentes em toda trajetória da instituição durante os oitocentos. 

Cf. SCHWARCZ, Lilia.  Ibid, p 125-150. 

554 CHIARELLI, Tadeu, Introdução. In: FERREIRA, Félix. Belas Artes: estudos e apreciações. Porto Alegre: 

Editora Zouk, 2012, p 28. 
555 Em sua dissertação de Mestrado, defendida em 1989, Tadeu Chiarelli chamava a atenção para a importância da 

mostra paralela à Exposição Geral de 1879 – Coleção de Quadros Nacionais formando a Escola Brasileira (na 

Pinacoteca). Segundo o autor, a mostra definia claramente o que a Academia Imperial de Belas Artes entendia 

como sendo a “arte brasileira”: apenas aquela produção levada a cabo no Brasil, desde a sua fundação e dentro de 

seus limites. Sobre o assunto cf. CHIARELLI, Domingos Tadeu. Um Jeca nos versnissages: Monteiro Lobato e o 

desejo de uma arte no Brasil (1850-1919). São Paulo. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 1989. Vol. 

Pág. 75 e seguintes.       
556 Para Félix Ferreira a pintura de Meirelles junto com o romance O Guarani, de José de Alencar eram os principais 

representantes identidade brasileira, o primeiro nas artes e o segundo da literatura.  FERREIRA, Félix. “José de 

Alencar”. Brazil Illustrado. Rio de Janeiro: ano 1, n.3, p. 33. 
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O PLÁGIO E A REPRODUÇÃO DA IMAGEM 

 

O pano de fundo da polêmica foi também a Exposição Geral de 1879 que, além de 

apresentar a coleção Escola Brasileira, expôs, entre as obras da mostra, a Batalha do Avahy 

(1877), de Pedro Américo, e a Batalha do Guararapes (1875-79), de Meirelles. As telas foram 

apresentadas lado a lado e, tal qual seus temas, protagonizaram uma grande “batalha”. Desta 

vez, os embates ocorreram na imprensa, motivada pelos defensores de cada um dos artistas557.  

O debate envolvendo as duas obras apresentou diversos aspectos, como questões 

relacionadas às preferências dos articulistas, análises e juízos estéticos sobre as duas 

composições, mas também acusações sobre a falta de originalidade e plágio. É nesse último 

ponto que as estampas de tradução tiveram um papel importante.  

O fato relacionado às estampas iniciou-se da seguinte maneira: Dr. Mello Moraes Filho, 

autor de uma crítica sobre as duas telas publicada no Folhetim da Gazeta da Notícias, sugeria 

que Pedro Américo teria copiado um cavalo da obra Napoleão em Arcole, do artista italiano 

Andrea Appiani (1754-1817).  

Uma crítica publicada no Reporter, assinada pelo pseudônimo Dr. X, refuta a afirmação, 

dizendo que não havia cavalo algum na referida obra de Appiani, o que podia ser comprovado 

por meio de uma fotografia. Por sua vez Dr. Y, também articulista do Reporter, endossa a 

declaração do colega de jornal e, ainda, acusa Meirelles de plágio por duas obras: A Primeira 

Missa no Brasil, acusada de ser cópia da tela Première Messe en Kabylie (1854), de Horace 

Vernet e Moema (1866), apontada por ter plagiado Virginie Morte (1860), de Eugène Isabey 

(1803-1886). O autor dizia portar gravuras que podiam comprovar todas suas afirmações558. 

Para defender-se, Victor Meirelles desafia seu detrator a expor as gravuras que 

dispunha: “Em respeito, porém, ao público que não me conhece, peço ao Sr. Dr. Y que exponha 

na galeria Moncada, ou na Glace-Élegante, as gravuras que diz possuir, provando assim os 

plágios que tenho feito dos trabalhos que cita.”559 

 
557 Preferências e juízos estéticos foram utilizados como argumentos para as discussões, também o fato dos 

partidários de Pedro Américo terem achado que ele havia sido injustiçado com a quantidade de obras suas 

selecionadas para a coleção Escola Brasileira em comparação a grande quantidade de pinturas de Victor Meirelles. 

Cf. GUARILHA, Hugo Xavier. A questão artistica de 1879: um episódio da crítica de arte no segundo reinado. 

2005. 588 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias 

Humanas, Campinas, SP.  
558 Ele ainda acusa o artista de copiar as mãos de um personagem da Batalha dos Guararapes de um estudo de 

Julien. 
559 Toda a discussão que se desenrolou na imprensa foi transcrita pelo escritor Rangel de S. Paio (1838-1900) 

Cf. PAIO, Rangel de S. O quadro da Batalha dos Guararapes, seu autor e seus críticos, com o retrato de Victor, 

Typographia de Serafim José Alves, Rio de Janeiro, 1880. 



323 

 

As estampas foram, então, expostas na vitrine da Casa Rodde, reunindo muitos 

espectadores560 e, depois, também foram apresentadas na Academia de Belas Artes podendo 

ser cotejadas diretamente com as obras de Meirelles561. 

A despeito de todos os detalhes e implicações envolvendo o episódio, ele é ilustrativo 

no que concerne à absorção de estampas reproduzindo obras de arte no meio artístico e cultural 

carioca. São citados, inclusive, os ambientes em que elas circularam e eram expostas, alguns 

dos estabelecimentos que foram apresentados no capítulo anterior.  

Nos relatos dos envolvidos não há precisão se as imagens eram exclusivamente gravuras 

de tradução, se havia gravuras e fotografias ou se eram fotografias a partir de gravuras562. Em 

todo caso, eram reproduções gráficas ou fotográficas de obras cujos originais não estavam 

disponíveis ao público no Rio de Janeiro e que a aproximação só foi possível graças à 

reprodução da imagem que propiciou o confronto e o diálogo entre produções artísticas tão 

distantes. As estampas foram utilizadas no lugar das pinturas originais e, no caso de Victor 

Meirelles, foram recursos utilizados para defendê-lo das acusações e legitimar seu trabalho 

diante do público, que foi convocado pelos jornais para tirar suas conclusões.  

 
560 Sobre o episódio das estampas expostas na vitrine da Casa Rodde, Rangel de S. Paio transcreve uma crônica 

assinada por Dr. X, em que descreve com humor a suposta reação às imagens de várias figuras conhecidas do meio 

artístico e das letras: 

“Impossível aproximar-se da vitrina, rodeada de gente como bica de água no mês de janeiro. Às artes e as letras 

estavam ali representadas: o Mafra de binóculo dizia - se não é, parece; Cyneas fazia uma preleção a Júlio Huelva, 

explicando-lhe o realismo e o idealismo; o Pacheco de bigodes assanhados, gritava – é de acachapar; o Barbosa 

pequeninho, mirradinho, atestava sua presença dizendo bem alto:- Fiquem sabendo que já li cento e sete Estéticas;  

o Bethencourt com um embrulho de baixo do braço, ameaçava céus e terras repetindo muito a miúdo: - também 

tenho aqui A Batalha o Avahy; A. Gil, rindo-se como um perdido, dizia ao Angelo – temos um assunto para a 

Revista; Arthur Napoleão perguntava distraidamente ao Miguez: - não poderá pôr isso em música?; C. de L. 

olhava, mas dizia: - não vejo nada; Arthur Azevedo, alegre, prometia: - vou fazer uma paródia; e o Dr. Mello 

Moraes Filho, passeando ao longe, dizia ao Victor: - não faça caso: nós provaremos como se escreve a história; 

quando no meio de tudo isso ouviu-se um furioso Goddan! Perdi minha aposta!” 
561 As gravuras foram expostas na Academia de Belas Artes por insistência de Victor Meirelles que julgava mais 

adequado o embate das imagens direto com suas obras:  

“Não tendo o Sr. Dr. Y atendido ao convite, que lhe fiz, de expor na Academia das Belas-Artes as fotografias das 

estampas, que havia posto em exposição na casa de Rodde, entendi que, para melhor satisfazer a curiosidade 

pública nesta questão de plágios, cumpria-me o dever de expô-las na Academia, junto aos meus quadros, para 

melhor se apreciarem pelas confrontações, e ajuizar-se – se há plágio, e qual a justiça da acusação. Peço ao público 

que me não conhece; e que por ventura se interessa nesta questão, que não deixe passar este momento oportuno de 

julgar por si, dispensando-me assim, ante a verdade dos factos, de procedera uma defesa tão desnecessária quanto 

inútil para os homens de bem.” 

MEIRELLES, Victor Apud. PAIO, Rangel de S. Op. Cit, pág. 81. 
562 A imprecisão de definição sobre as técnicas utilizadas para realização das imagens pode ser um indicativo da 

variedade dos processos técnicos utilizados para reproduzir imagens que estavam em jogo naquele momento, 

também sugere a fluidez e intercambialidade entre os processos gráficos e fotográficos empregados nas 

reproduções. Em muitos casos, era utilizado apenas o termo genérico quadros para referir às reproduções. A falta 

de clareza e rigor em relação às técnicas talvez seja um reflexo de como elas estavam sendo naturalizadas no 

debate, ocupando o lugar das obras que representavam. 
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No que diz respeito à Primeira Missa no Brasil, Victor Meirelles estudou e teve acesso 

a várias referências para elaboração de sua tela563. Independente da polêmica do plágio, 

provavelmente, uma das obras consultadas pelo pintor foi a Première Messe en Kabylie, de 

Vernet. A tela foi exposta no Salon de 1855, no período em que o artista brasileiro estudava em 

Paris. Embora não seja possível afirmar se Meirelles teve contato também com estampas 

reproduzindo a pintura, a tela de Vernet recebeu várias traduções naquele momento, inclusive 

de periódicos, como L’Illustration, publicação francesa que teve grande circulação e que 

colaborou para que a obra se tornasse conhecida.    

 

 

Figura 259. Gravuras traduzindo pinturas de Horace Vernet entre elas Première Messe en Kabylie, publicada no periódico 

L’Illustration, Journal Universel Paris, 1855. 

 

  

 
563 A pesquisadora Eliane Pinheiro defende que uma das principais referências no processo de produção da 

Primeira Missa foi o livro Le Brèsil (1822), com texto de Ferninand Denis e gravuras a partir dos desenhos de 

Hippolyte Taunay (1785-1881). O livro teve grande adesão na Europa e no Brasil, principalmente nos círculos 

ligados ao romantismo. A publicação inicia sua narrativa sobre o Brasil com uma gravura em metal a partir da 

Première Messe au Brésil de Taunay que dialoga com a composição de Meirelles. Ambas a obras adotaram como 

ponto de partida de suas narrativas o momento da missa que marcou a tomada de posse do território descoberto e 

dialogavam com trechos da carta de PeroVaz de Caminha (1450-1500).    

Cf. SILVA, Eliane. Considerações sobre a Primeira Missa no Brasil de Victor Meirelles. Boletim do Grupo de 

Estudos Arte & Fotografia do Departamento de Artes Visuais, ECA-USP, n5, São Paulo, 2012. 
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A PRIMEIRA MISSA NO BRASIL E A REPRODUÇÃO DAS OBRA DE ARTE: 

 A CROMOLITOGRAFIA 

 

A questão envolvendo os plágios não é um caso isolado em que é possível perceber a 

presença das reproduções na trajetória de Meirelles e de suas obras. Ele as consultou para 

estudo e execução de trabalhos como também teve suas telas reproduzidas por diferentes 

processos técnicos.  

Em correspondência enviada a Meirelles em maio de 1879, o historiador francês 

Ferdinand Denis (1798-1890) agradece a fotografia recebida, possivelmente alguma 

reprodução, e recomenda ao pintor realizar gravuras e fotografias a partir de sua tela Passagem 

de Humaitá564. Também a primeira versão do Combate Naval de Riachuelo – danificada em 

seu retorno da Exposição Universal em Filadelfia (1876) – por ter sido fotografada por José 

Ferreira Guimarães (1841-1924) teve essa reprodução consultada para a realização da segunda 

versão da pintura565. 

Durante o século XIX, A Primeira Missa no Brasil também recebeu algumas traduções. 

Uma delas foi por meio da cromolitografia, empreendimento realizado pelo editor português 

Guilherme Klerk, em parceria com a Casa Hamelin et cie., de Paris, responsável pela 

impressão.  

Conforme informa a pesquisadora Renata Santos, data de 1875 a proposta para realizar 

a reprodução gráfica da obra de Meirelles, quando Klerk solicita autorização ao ministério do 

império brasileiro para o direito de reproduzir a tela566.  

 
564 DENIS, Ferdinand apud. PAIO, Rangel de S. Op. Cit, pág. 345.  

Como apresentado no capítulo II, foi realizada uma litografia da Passagem de Humaitá, realizada por Souza Lobo. 
565 Sobre essa questão do uso da fotografia como um meio de auxiliar a pintura, Tadeu Chiarelli chama atenção 

para o relatório da Segunda Exposição Nacional (1866) escrito por Victor Meirelles quando jurado do evento. 

Nesse documento, Meirelles menciona as possibilidades do uso da fotografia na produção artística e demonstra 

conhecimento dos mais recentes processos gráficos e fotográficos. Ele não cita especificamente a questão da 

reprodução de obras de arte, mas refere-se aos usos e aplicações de imagens fotográficas de maneira geral. Ele 

comenta os trabalhos expostos na mostra, muitos retratos, cartões de vista, paisagens, também cópias de obras, e 

elogia os expositores, parte deles que estiveram envolvidos com a reprodução da arte, como o fotógrafo J. F. 

Guimarães autor da fotografia da pintura Batalha Naval de Riachuelo. O relatório demonstra que Victor Meirelles 

estava familiarizado com diversos processos de reprodução de imagens e com os artistas que atuavam nesse campo. 

Cf. CHIARELLI, Tadeu. Para ter algum merecimento: Victor Meirelles e a fotografia, Boletim do Grupo de 

Estudos Arte & Fotografia do Departamento de Artes Visuais, ECA-USP, n1, São Paulo, 2006. 

MEIRELLES, Victor. Relatório da II Exposição Nacional de 1866, (In.) Boletim do Grupo de Estudos Arte & 

Fotografia do Departamento de Artes Visuais, ECA-USP, n1, São Paulo, 2006. 
566 De acordo com Renata Santos, o editor solicitou a autorização para reproduzir também a tela Combate Naval 

de Riachuelo, contudo apenas A Primeira Missa no Brasil teve seu processo de reprodução concluído. Para a 

pesquisadora, um dos possíveis motivos teria sido a danificação da tela de Riachuelo após a exposição na 

Filadélfia, em 1876.   

Cf. SANTOS, Renata, A Primeira Missa e a Reprodutibilidade da Imagem (In.) Victor Meirelles Novas Leituras; 

Ed. Studio Nobel; 2009. 
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O projeto do editor estava sintonizado com as mais modernas técnicas gráficas para 

impressão em cores e tinha como parâmetro a reprodução, em cromolitografia, do Missal 

Pontifical de Estevão Gonçalves Neto (1610-1626), impressa, em 1879, pela empresa francesa 

Maciá. O missal ilustrado era considerado “uma obra prima da arte portuguesa, uma joia do 

mais alto valor” e sua reprodução colorida foi reconhecida no período, o que teria motivado o 

argumento de Klerk de seguir o exemplo com a Primeira Missa, inclusive a opção de realizar 

o processo em um estabelecimento francês567.  

Do mesmo modo, a escolha do escritor português Manuel Pinheiro Chagas (1842-1895) 

que naquele tempo desfrutava de grande popularidade, para a produção do texto de 

apresentação, soava como uma estratégia para conferir destaque e status à versão litográfica da 

tela de Meirelles568.   

O texto de Pinheiro Chagas, A Primeira Missa no Brasil, considerações sobre a 

reprodução cromo -oleográfica do quadro de Victor Meirelles, exposição do assunto e rápida 

biografia do autor, não poupa elogios ao empreendimento de Guilherme Klerk. Publicado, em 

1878, pela Lallemant Frères, em Lisboa, o texto pode ser dividido em três partes: 

  

1) a primeira, trata do assunto da obra, iniciando com uma referência à carta de Pero Vaz de 

Caminha, elogia a escolha de Victor Meirelles para tema de sua obra e exalta Portugal e a igreja 

católica como os agentes do progresso e da civilização no século XVI; 

2) a segunda parte traz a biografia e a trajetória profissional de Victor Meirelles, elogiado a 

qualidade do artista e identificando A Primeira Missa no Brasil como sua principal obra; 

3) a última parte refere-se, justamente, à cromolitografia, salientando a importância da 

divulgação da pintura e o papel da reprodução para ampliar seus alcances, aplaudindo a 

inciativa de Guilherme Klerk, assim como a capacidade da indústria gráfica francesa, que 

conseguiu passar a “magia inexprimível da pintura, sem perder um só dos seus encantos para o 

velino da cromo-oleografia”: 

 

O nosso século, porém, não é já daqueles em que príncipes e os magnatas entregam 

aos grandes artistas os muros dos seus palácios para que lhes cubram de maravilhas, 

mas é em compensação um século em que a grande arte está ao alcance de todos, e 

em que maravilhosos processos da ciência asseguram a infinita reprodução das obras 

 
567 Ibid. 
568 Sobre o texto de Manuel Pinheiro Chagas a pesquisadora Eliane Pinheiro argumenta que a escolha de uma das 

figuras mais influentes e polêmicas do período chamaria atenção do público e o texto não passaria desapercebido, 

conferindo credibilidade e nobreza à cromolitografia da obra de Victor Meirelles. 

SILVA, Eliane Pinheiro da. Introdução a Manuel Pinheiro Chagas. (In.) Boletim do Grupo de Estudos Arte & 

Fotografia do Departamento de Artes Visuais, ECA-USP, n4, São Paulo, 2012.  
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primas concebidas e executadas pelos grandes engenhos. A arte democratizou-se 

como se democratizou a ciência e a política. 

(...) O quadro aí está, acompanha este folheto. Alongarmo-nos mais em comentários 

seria um verdadeiro pleonasmo. O quadro fala por si. Esta reprodução é um verdadeiro 

monumento levantado pelo sr. Guilherme Klerk à fama de três nações -à de Portugal 

que vê pela primeira vez popularizado no mundo inteiro pela fascinadora magia da 

arte um assunto nacional; à do Brasil cuja glória artística se afirma brilhantemente no 

gênio de um de seus filhos que mais tem sabido honrá-lo; à França que mais uma vez 

ganha um triunfo nesse campo de edições principescas de puro gosto artístico, da 

elegância primorosa
569.   

 

O autor identifica os meios para divulgação da arte como um sinal do século XIX, que 

com “os processos da ciência asseguraram a infinita reprodução das obras primas, colocando-

as ao alcance de todos, democratizando a arte.” Ele alça à cromolitografia implementada por 

Klerk, a condição de monumento, obra que celebraria o encontro das três nações, que, de algum 

modo, estiveram envolvidas em seu processo de produção: Portugal, Brasil e França.  

É curiosa a posição do Brasil nessa tríade: ele que está situado entre o império português 

do século XVI – celebrado por Pinheiro Chagas como o “iniciador da agregação de novos países 

ao sistema do orbe civilizado” –, e a França oitocentista, que emergia, naquele momento, como 

um paradigma da modernidade europeia – exemplo de “nação culta e civilizada” – enaltecida 

no texto por seu gosto artístico e indústria gráfica.  

Foi na França onde Victor Meirelles produziu sua pintura e onde, também, foi realizada 

a primeira reprodução dessa obra em cores. Do mesmo modo, como exposto, a França foi um 

dos principais produtores e distribuidores de publicações e clichês, de onde saíram muitos dos 

textos e imagens que circularam no Brasil e em Portugal. 

 Ademais, era também francesa a Revue des Deux Mondes, tão apreciada por Machado 

de Assis que, folhando as páginas dos anúncios, encontra à venda a reprodução da tela de Victor 

Meirelles em Paris. O trecho da crônica do escritor brasileiro apresentado no início desse 

capítulo, extraído de suas Notas Semanais, foi publicado no período em que a cromolitografia 

foi produzida na França e provavelmente tratava-se da mesma estampa570.  

 
569 CHAGAS, Manuel Pinheiro. A Primeira Missa no Brasil, considerações sobre a reprodução cromo -

oleográfica do quadro de Victor Meirelles, exposição do assunto e rápida biografia do autor, (In.) Boletim do 

Grupo de Estudos Arte & Fotografia do Departamento de Artes Visuais, ECA-USP, n4, São Paulo, 2012, p.271-

73. 
570 Provavelmente, o anúncio se refere à gravura realizada pelo editor Guilherme Klerk, mesmo que não seja feita 

nenhuma menção direta. Isso, pois, tratava-se uma gravura colorida da tela de Victor Meirelles, e como nos informa 

a pesquisadora Renta Santos, a partir do momento em que foi concedida autorização para que o editor português 

pudesse reproduzir a tela pelo processo de cromolitografia, ele tratou por exigir exclusividade de quatro anos pela 

reprodução da obra por essa técnica. 

SANTOS, Renata, A Primeira Missa e a Reprodutibilidade da Imagem (In.) Victor Meirelles Novas Leituras; Ed. 

Studio Nobel; 2009, p136. 
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Sendo confirmada a hipótese, nota-se que a divulgação da gravura na revista francesa, 

em 1878, é anterior aos anúncios para sua comercialização que aparecem nos jornais brasileiros, 

como o Gazeta de Notícias e Jornal do Comercio, encontrados apenas no final de 1879571. Isso 

indicaria que a estampa começou a circular e ser disponibilizada ao mercado europeu antes que 

ao brasileiro, como frequentemente acontecia com vários outros tipos de publicações e 

imagens572. 

Outro ponto que chama atenção, a partir do comentário de Machado de Assis, é a 

ausência de uma informação percebida por ele no anúncio: 

 

Leia, e há de espantar-se de uma lacuna. O anúncio diz que o assunto "é o mais belo 

que até hoje tem aparecido"; que a cena "é uma das mais grandiosas do mundo"; que 

a reunião de trinta cinco cores faz com que "o quadro deixe a enorme distância de si 

tudo o que em tal gênero se tem obtido até agora". Diz tudo; só não diz o nome do 

autor, como se tal nome, nos termos do anúncio, não tivesse logo por si a imortalidade. 

Verdade é que o França Júnior nos disse ter achado a mesma lacuna no Fígaro, onde 

aliás lhe não aceitaram a notícia, que voluntariamente lhe foi levar.
573

 

 

A observação é interessante se confrontada com fato de quase não haver dados em 

relação ao papel e envolvimento do próprio Victor Meirelles no processo de reprodução de sua 

obra574.   

De todo modo, chama a atenção o contraste de tratamento recebido pela estampa no 

folheto de Pinheiro Chaves, tida como um monumento às três nações e no anúncio da Revue 

des Deux Mondes, exibido por Machado de Assis, apresentada mais como um produto 

comercial, uma imagem sem autoria. Essa dimensão comercial da estampa, como produto 

industrial em oposição ao tom enaltecedor de Pinheiro Chaves, também é ressaltada na Revista 

Ilustrada, no comentário assinado por A. Gil: 

 

Sim! Uma simples cromo-oleografia, como aparecem muitas, frequentemente, na 

Europa, um produto puramente industrial, impresso em máquinas de Alauzet, por 

meio de pedras litografadas; somente... Somente esta estampa representa a Primeira 

Missa no Brasil, do Sr. Victor Meirelles; e isto bastou para que o Sr. Pinheiro Chagas 

 
571 Segundo Renata Santos, no Brasil a publicação do Folheto de Pinheiro Chagas é anterior aos anúncios para a 

venda da gravura. Ibid. 
572 Fazer com que a gravura fosse realizada em oficina francesa era uma estratégia comercial do editor, além de 

usufruir do maquinário, mão de obra especializada e custo de produção inferior, o fato de ser impresso em um 

estabelecimento europeu facilitava sua distribuição nessa região. 
573 ASSIS, Machado. Obra Completa de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, Vol. III, 1994. 

Publicado originalmente em O Cruzeiro, Rio de Janeiro, de 02/06/1878 a 01/09/1878. 
574 Renata Santos menciona apenas o documento do então diretor da Academia Imperial de Belas Artes, Antônio 

Nicolau Tolentino (1810-1888) em que ele questiona o fato de não haver na legislação brasileira nada que proteja 

os direitos do autor, o que já se encontrava em outros países. Levanta, segundo a autora, a questões relativas ao 

direto patrimonial x direto do autor. 

SANTOS, Renata, op cit, 2009, p 136. 
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elevasse a cromo-oleografia às alturas ideais de “um monumento artístico” 

trinacional: do Brasil, França e Portugal. 

(...) Parece-me que é rebaixar muito o sentimento estético da França, o gosto artístico 

do Brasil e Portugal – apregoar uma cromo-oleografia como o cúmulo da perfeição 

da técnica de três nações reunidas; e eu habituado a ver o original a contemplá-lo e 

admirá-lo acho que a estampa tem apenas o valor das estampas bem impressas e o 

mérito de uma especulação comercial
575

. 

 

 O autor se incomodou com o tratamento conferido a uma “simples cromo-olegrafia” 

que, para ele, teria, em comparação à obra original, “apenas o valor das estampas bem impressas 

e o mérito de uma especulação comercial”.  

Já o articulista Júlio Dast, demonstra seu espanto, em um artigo também publicado na 

Revista Ilustrada, quando, em um leilão, uma oleografia da Primeira Missa no Brasil é 

arrematada por um valor superior a uma tela assinada pelo artista francês Gustave Doré576. O 

episódio o teria revoltado, fazendo com que ele questionasse a falta de “gosto e conhecimento 

artístico” do público brasileiro, que valorizava uma oleografia de uma pintura de Victor 

Meirelles em detrimento de uma obra assinada pelo renomado Doré. 

 Os dois comentários publicados na Revista Ilustrada trazem questões interessantes 

sobre as discussões que permeavam a cena da arte brasileira, como a dicotomia original x cópia, 

tão cara ao debate artístico daquele momento. Entretanto, também apontam para o crescimento 

no consumo de reproduções pelo público carioca. O leilão citado por Júlio Dast, por exemplo, 

foi um evento realizado a partir dos bens de Visconde de Figueredo, ou seja, dos itens que 

faziam parte de seu acervo, entre elas a reprodução da obra de Victor Meirelles.  

Esse não era, como veremos, um caso isolado, o que demonstrava que a circulação 

dessas imagens se expandia no Rio de Janeiro, sendo absorvida pelo público e integrada à 

cultura visual do período. 

 

 
575 A.Gil. Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1879, ano IV. N.185, p.2. 
576 O artigo de Julio Dast é de 1882, portanto, seria o último ano da patente de Guilherme Klerk para reproduzir a 

Primeira Missa no Brasil utilizando a técnica da cromolitografia. O leilão foi realizado a partir dos bens de visconte 

deFigueiredo, portanto adquiridos antes desse ano.  Dast utiliza o termo oleografia que, como veremos, era em 

muitos casos, entendida como sinônimo de cromolitografia, ainda se emprega os termos cromo-oleografia; 

oleogravura e apenas cromo. Assim, é possível que a gravura arrematada no leilão fosse a estampa realizada por 

Klerk. 

DAST, Julio. Chronicas Fluminenses. Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, n 292, ano 7, p.2. 
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Figura 260.  Fotocromia reproduzindo a tela Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles, 44,8 x 59,8 cm. Col. Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. 

 

 

A PRIMEIRA MISSA NO BRASIL E O JORNAL  

 

Em todos os eventos ligados à Primeira Missa no Brasil e seus vínculos com a 

reprodução da arte apresentados até o momento, a imprensa esteve presente, desempenhando 

um papel importante como articuladora: acompanhou a trajetória da tela por meio da crítica, 

dos debates, dos anúncios, mas também das imagens. Conforme foi demonstrado, os jornais 

divulgaram estampas que, frequentemente, se relacionavam com a produção artística e literária 

que se desenvolvia no período.  

A Primeira Missa no Brasil também teve, durante o século XIX, uma de suas traduções 

gráficas produzida pela imprensa. A imagem que abre este capítulo foi publicada pelo periódico 

Echo Americano, em 1871, portanto sete anos antes da realização da cromolitografia analisada 

acima.  

Esse periódico, como exposto, era impresso em Londres e as imagens gravadas por 

artistas ingleses. Nos anúncios sobre ele divulgados pelo Jornal do Comércio, em 1871, é 

ressaltada a presença ostensiva das imagens e a qualidade dos gravadores que atuavam na 
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publicação. Do mesmo modo, divulgava-se o teor das ilustrações, sobretudo: retratos, paisagens 

e cópias de quadros.  

A arte apresentava-se como um dos pilares centrais que sustentavam a proposta editorial 

do jornal. Assim, reproduções, sobretudo a partir de grandes nomes ligados à tradição europeia, 

mas também exposições que ocorriam naquele momento, compunham parte significativa da 

publicação.  

 

 

Figura 261. Página com reproduções de obras publicada no Echo Americano, Londres, 02 de dezembro de 1871, n.15, p. 

260. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

 

 

Figura 262. Página com reproduções de obras publicadas no Echo Americano, Londres, 24 de fevereiro de 1871, n.19, p.348. 

Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 
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Figura 263. Ilustração “Exposição Internacional (acima) e túnel por baixo do Tamisa (abaixo)”. Echo Americano, Londres, 

29 de fevereiro de 1872, n. 20, p. 360. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 
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Ao lado da arte, os outros pilares que amparavam a revista foram: a ciência, o comércio 

e a indústria. No caso da primeira, não eram raros os artigos que buscavam promovê-la, fosse 

por meio de temas ligados à instrução pública, à divulgação de instituições educacionais, 

livrarias e museus, fosse pelos artigos e imagens que faziam referência às principais teorias 

científicas, como as pesquisas etnográficas, que estavam em pauta naquele momento.  

Já em relação à indústria e ao comércio, os tópicos buscavam atualizar o leitor sobre as 

obras de infraestrutura, os novos estabelecimentos, fábricas e personalidades industriais 

atuantes no Rio de Janeiro577. O principal parâmetro era a potente indústria inglesa, lembrada 

constantemente, na página inicial de cada edição, de ser a produtora da revista: “o Echo 

Americano é como um intermediário entre a indústria inglesa e o consumidor brasileiro e 

português”. 

 

 

Figura 264. Ilustração “Fábrica Inglesa”. Echo Americano, 24 de agosto de 1871, p. 24. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

 

A imagem publicada na edição de junho de 1871 traz as alegorias do comércio, das 

ciências, das artes e da indústria, que ilustram os valores defendidos pelos editores do Echo 

Americano, como sendo os elementos centrais para o “desenvolvimento e progresso”.  Eram 

esses os pilares fundamentais que nortearam a publicação e que, de acordo com ela, seriam 

necessários para alçar o Brasil ao rol das “nações cultas e civilizadas”.  

 
577 Não por acaso, além das imagens e textos sobre a construção de estradas de ferros, edifícios, retratos de 

comerciantes e industriais, a última página continha anúncios de produtos e indústrias. Grande parte deles de 

empresas inglesas, mas também brasileiras como a casa bancária Mauá & Companhia, administrada por Irineu 

Evangelista de Sousa, visconde de Mauá (1813-1889), comerciante, industrial e banqueiro, conhecido por sua 

atuação na indústria durante o segundo reinado. Ele também teve seu retrato e texto publicados pela revista e 

possivelmente era uma de seus financiadores. 
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Figura 265. Ilustração das alegorias do comércio, ciências, arte e indústria publicada no Echo Americano, Londres, 24 de 

junho, n.4, 1871, p.56. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

 

O país era visto como uma nação ainda jovem, mas com grande potencial de 

desenvolvimento, “estimulado por sua prodigiosa e pitoresca paisagem, fonte de inspiração de 

poetas e artistas como Gonçalves Dias (1823-864), José de Alencar e Victor Meirelles”578. Os 

artigos e as imagens apresentavam ao leitor certas paisagens do Rio de Janeiro, retratos de 

personalidades brasileiras, produções artísticas, culturais e industriais produzidas no país. Esse 

material integrava um conjunto maior de textos e imagens ligado ao antigo continente europeu. 

Desse modo, ao mesmo tempo em que se propunha o cotejamento entre tais conteúdos – 

expondo os principais modelos e referências no campo da arte, da ciência e da indústria – 

também, buscava-se inserir o Brasil nesse panteão de “civilização e progresso”. 

A imprensa, de acordo com a revista, era resultado e agente do progresso, o jornalismo 

a “sentinela avançada do progresso dos países cultos”579:  

 

O Brasil já não dorme; lá, a luz se propaga com rapidez; e a imprensa este quinto do 

poder do Estado, segundo Cormerin, derrama seus raios por todos os recantos; e 

quando as tipografias se multiplicarem com as oficinas, o concurso gerará a barateza 

da impressão; os trabalhos serão mais perfeitos; nascerá a necessidade de criar 

ocupação para os prelos, e a especulação entreterá ativos todos os espíritos. No 

imenso, vasto e fértil Império do Cruzeiro a luz se faz, e o povo já conheceu que a luz 

é boa, e o povo ali se acha para promover o progresso de nossa sociedade(...)
580

 

 

 
578 Echo Americano, Londres, 9 de maio de 1871, p.06. 
579 Ibid, 29 de fevereiro, n.20, p.363. 
580 Ibid, 9 de maio de 1871, nº. 1, p. 2 
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A historiadora Clarice Ismério, defende que a linha editorial do Echo Americano estava 

sintonizada com o próprio projeto civilizatório do segundo império, que buscava a consolidação 

de uma memória nacional, ao mesmo tempo em que se projetava com uma imagem moderna, 

ligada a ciência e ao progresso581. De fato, a família imperial foi retratada de forma elogiosa e 

seus projetos reforçados pela revista, em um momento que a imagem da monarquia estava 

fragilizada com o término da guerra contra o Paraguai. Por outro lado, a publicação não deixou 

de criticar a falta de investimento do governo no setor industrial e atacar a escravidão como 

sendo seu maior empecilho. 

A Primeira Missa no Brasil integrava o grupo de imagens sobre o país, produzido pelo 

jornal.  A tela de Victor Meirelles foi uma das poucas obras brasileiras reproduzidas pela 

publicação582 e a única realizada em grande formato, ocupando página inteira e oferecida aos 

assinantes como uma estampa encartada, própria para ser emoldurada ou colecionada583.   

No texto em que a estampa é anunciada como um mimo oferecido ao público, o pintor 

brasileiro é apresentado como um dos destaques da arte nacional: “nenhuma colônia europeia 

ofereceu, logo ao princípio, tão rica e opulenta lista de seus naturais, que se celebrizasse tanto 

como o Brasil, em todos os ramos das ciências e das artes (...)”584.  Em seguida, Victor Meirelles 

é inserido à “era da poesia romântica”, que teria sido iniciada pelo poeta François-René de 

Chateaubriand (1768-1848) e, junto com a história, a filosofia, as ciências, o desenvolvimento 

material e as artes, formariam os elementos que definiam o século XIX. 

 Por fim, é exposto o tema da obra: “quadro histórico que comemora a data do primeiro 

vagido do Brasil no berço, é uma de suas mais louváveis concepções” e, então, é ressaltado os 

aspectos relacionados à sua tradução gráfica, realizada a partir de uma fotografia, pelo gravador 

inglês Mr. Anderson, em Londres, aquela “muito culta e ilustrada capital”: 

 

É porque o Echo Americano procure, em terra estranha, recordar e exaltar os talentos 

mais vigorosos e robustos do Brasil, em todos os gêneros, escolheu oferecer de mimo 

aos Srs. Assinantes, tanto da Ilustração Anglo Brasileira, como desse novo e único 

órgão em Londres da imprensa brasileira (sem exceção de tempo), esse primoroso 

 
581 Cf. ISMÉRIO, Clarice. Echo Americano (1871-72): educação, cultura e representações artísticas nas páginas 

de um jornal. Bagé: Ediurcamp, 2019.  
582 Há na publicação algumas reproduções de pinturas de paisagens do Rio de Janeiro a partir do artista alemão 

Eduard Hildebrandt (1818-1868) embora a maior parte das paisagens publicadas pela revista fosse realizada a 

partir de fotografias. Foi publicada também uma reprodução de escultura equestre de D. Pedro I.  Essas ilustrações 

são pequenas e dividem o espaço da página com outras imagens, não sendo ressaltada a característica de serem 

reproduções de obras. 
583 A tela de Meirelles e apresentada duas vezes, a primeira como comentado, oferecida avulsa, como um brinde 

aos assinantes. A segunda é publicada como parte da revista, também ocupando a página inteira, na edição de 23 

de dezembro de 1871.  
584 Echo Americano, Londres, 9 de junho de 1871, n.03, p.25. 
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quadro, cuja cópia fiel foi tirada de uma fotografia nesta muito culta e ilustrada capital 

por um jovem e notável artista inglês, Mr. Anderson
585

. 

 

 A gravura foi utilizada como um meio para agradar e atrair subscritores que, conforme 

exposto, era uma estratégia comum de jornais e revistas. Contudo, foi também a escolha da 

revista para apresentar o que defendia ser um dos grandes destaques da arte brasileira.  

O artigo publicado no periódico sobre o compositor Carlos Gomes (1836-1896) traz, no 

trecho inicial, pontos que complementam o modo como a publicação se posicionava em relação 

à produção artística nacional: 

 

As belas artes, bem com as literaturas de origem americana, se não podem apresentar 

um cunho de nacionalidade, por assim dizer tradicional, à semelhança dos povos 

antigos e das velhas nações europeias, visto a recente data de suas formações sociais, 

podem, contudo, explorar largo horizonte, tanto em referência aos usos e costumes 

das raças primitivas, como na pintura das paixões energéticas de seus descendentes e 

nas inspirações que a natureza opulentada das regiões intertropicais oferece à 

contemplação das inteligências superiores
586

.  

  

A ópera de Carlos Gomes, Guarani seria, segundo o texto, um exemplo nesse sentido, 

que “explorou o largo horizonte da paisagem e usos e costumes das raças primitivas”, para a 

criação de uma “verdadeira composição nacional”, assim como teria feito José de Alencar e 

outros escritores na literatura, também Victor Meirelles na pintura587.  

 

 
585 Ibid. 
586 Carlos Gomes. In. Echo Americano. Londres, 9 de maio de 1871, nº. 1, p. 6. 
587 Ibid. 
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Figura 266.  Ilustração “Cascata da Floresta” da Tijuca. Página do Echo Americano, n.º 2, Londres, 20 de maio de 1871. Col. 

Arquivo Edgard Leuenroth. 

 

É interessante confrontar essa recomendação que a revista faz aos artistas com grande 

parte das imagens e textos referentes ao Brasil que ela veiculou:  paisagens e vistas do Rio de 

Janeiro, como a Cascata da Tijuca588 e artigos ilustrados sobre povos indígenas, como os 

Caroás, que integravam a série de textos sobre tipos e costumes. Ou seja, o mesmo conteúdo 

que foi aconselhado, no artigo sobre Carlos Gomes, para ser a base da produção artística 

nacional também era continuamente oferecido aos seus leitores. 

 A natureza dos trópicos era divulgada e exaltada por seu caráter idílico e peculiar, fonte 

de inspiração para arte e a literatura. Do mesmo modo, conforme colocado, a revista publicou 

um conjunto de textos enquadrados na categoria tipos e costumes, que tratava de povos de 

diferentes regiões do mundo, entre eles, algumas populações indígenas da América do Sul. 

Esses artigos, como exposto, geralmente eram ilustrados e apresentavam uma abordagem de 

cunho científico etnográfico, muitas vezes se embasavam ou faziam referências às teorias 

raciais, que estavam em pauta no período, desenvolvidas por naturalistas e geólogos como o 

francês George Cuvier (1769-1832) e o suíço Louis Agassiz (1807-1873). Assim, apresentavam 

 
588 Descrita como: “berço de mil romances íntimos e de inspirações patrióticas, ali tem ido os novelistas buscar 

tintas para seus mais belos quadros, e os políticos refazer-se de energia para os maiores cometimentos.”. 

A Cascata da Tijuca. In. Echo Americano. Londres, 20 de maio de 1871, p.22. 
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uma concepção racista sobre diferentes povos, entendendo-os como “inferiores”, “primitivos” 

e com “costumes rudimentares”.589 

Foi acompanhando esse material que a publicação apresentou seus principais artistas 

nacionais, aqueles que, de acordo com sua visão, exploravam os elementos necessários para 

desenvolver a produção brasileira. Nesse sentido, a revista mostrava-se sintonizada com uma 

parte dos debates que ganhou força desde a década de 1850, movimentando alguns dos círculos 

ligados ao Instituto Histórico Geográfico, assim como da Academia Imperial de Belas Artes.  

A publicação reforçava e divulgava um determinado projeto de identidade nacional pautado na 

construção de uma história da nação, um imaginário ancorado na paisagem pitoresca e na 

imagem do indígena, associada a um passado remoto e mitificados pela arte e pela literatura 590. 

É importante ressaltar outro grupo de textos e imagens referentes ao Brasil divulgado 

pela publicação: os tópicos ligados às construções e obras de infraestrutura, que estavam sendo 

implementadas naquele momento, como as gravuras retratando a estrada de ferro D. Pedro II e 

os artigos sobre personalidades ligadas à indústria brasileira, como Irineu Evangelista de Sousa, 

o visconde de Mauá (1813-1889).  

Assim, ao mesmo tempo em que a revista exibia a natureza brasileira, exuberante, 

indomesticada e revelava usos e costumes que identificava como parte da origem da nação, 

também expunha a produção artística e industrial, que defendia ser resultado de seu “progresso” 

em curso, de sua inserção na modernidade oitocentista. Desse modo, alinhava-se aos projetos 

relacionados ao processo civilizador591. 

Conforme apontado, conduzindo e amparando essa narrativa, estava uma iconografia 

formada por obras de arte, monumentos, construções, máquinas e fábricas europeias. Essas 

eram as principais referências, os parâmetros utilizados para legitimar o discurso do 

“progresso” e da “civilização ocidental”   

Não à toa, no caso do artigo sobre Carlos Gomes, o gênero escolhido como o mais 

adequado para a manifestação da música nacional, foi a ópera italiana:   

  

 
589 Cf. SANTOS, Gislene Aparecida dos; PRADO JR., Bento. Luzes e a representação do negro no brasil. 1993. 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. 

Cf. SCHWACZ, L.M. O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. São 

Paulo: Cia das Letras, 1993. 
590 Esse projeto ligado a formação da identidade nacional foi associado com o romantismo que teve alguns de seus 

representantes mencionados pela revista como os já citados, José de Alencar, Gonçalves Dias, Carlos Gomes e 

Victor Meirelles. 

SCHWARTZ, Lilia. As barbas do imperador, Companhia das Letras, São Paulo, 2012, p.148. 
591 Tal qual formulado por Elias Norbert: 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994. 
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Mas faltava as grandes manifestações de talento artístico, uma obra que servisse de 

padrão a fecundidade criadora da nacionalidade americana. Todos estes fragmentos 

destacados, estes arroubos isolados, estas inspirações parciais, ressentiam-se da falta 

de unidade que só os grandes engenhos podem imprimir às obras completas e 

perduráveis. Foi este o papel invejável que coube a Carlos Gomes, trazendo-nos da 

Itália, do soberano Capitólio das Artes, a sua ópera “O Guarany”, consagrada pelos 

ferventes aplausos de uma assembleia de artistas.
592

 

 

Do mesmo modo, no caso da Primeira Missa, foi o gênero de pintura histórica, 

consagrado pela tradição acadêmica europeia, que o Echo Americano convocou para apresentar 

a arte brasileira e presentear seus subscritores. 

Para finalizar, uma última análise em relação à presença da reprodução da obra de Victor 

Meirelles na revista: na edição em que foi publicado o texto sobre a pintura e sua tradução 

gráfica, a capa traz uma imagem com a legenda: “índios Coroás”. O artigo com mesmo título 

de autoria de Augusto Emílio Zaluar (1826-1882) revela que a capa é uma gravura, cópia de 

uma prova fotográfica da casa de Carneiro &Gaspar e retratava um grupo de cinco indígenas. 

No texto o autor relata que a imagem foi realizada quando os Coroás saíram de sua aldeia na 

região de Pedro Afonso, em Tocantins, para “visitar a capital do Rio de Janeiro”, momento em 

que teriam realizado a fotografia. Ele relata que, para chegarem ao “centro civilizado”, eles 

tiveram que “atravessar, em frágeis canoas, rios encachoeirados e caudalosos, em uma 

temerária romaria”.   

O motivo do encontro “desses intrépidos filhos da selva” com a “civilização”, teria sido 

a solicitação para que o imperador lhes fornecesse certos itens como roupas e armas, e, então, 

“regressaram contentes às suas montanhas natais em um vapor da companhia brasileira”. Antes, 

porém, de retornarem às “seculares florestas”, Zuluar questiona-se qual teria sido a impressão 

deles do “mundo civilizado”:  

 

Todos os majestosos edifícios que encontraram, as infinitas ruas e praças por onde 

transitaram, os inumeráveis meios de transportes que encontraram ao alcance dos 

meios mais modestos, as modas, o movimento contínuo de uma grande população que 

noite e dia aflui e reflui em todos os sentidos e em todas as direções (...)593 

 

É interessante confrontar essa matéria da capa com o texto e a estampa da Primeira 

Missa no Brasil, oferecida aos leitores na mesma edição. Ambos trazem a narrativa do 

“encontro” do indígena com a “civilização” branca. No caso da tela de Meirelles, como informa 

o texto que acompanha a gravura, o “encontro” celebra o “primeiro vagido do Brasil no Berço” 

 
592 Carlos Gomes. In. Echo Americano. Londres, 9 de maio de 1871. 
593 ZULUAR, Augusto Emilio. Os Caroás. In. Echo Americano.  Rio de Janeiro, 09 de junho de 1871 
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no século XVI. Já no artigo sobre os Coroàs, a reunião acontece na capital do império, em plena 

modernidade oitocentista, em meio a seus edifícios, transportes, modas e ritmo de vida 

acelerado. Esses dois momentos constroem uma dialética entre os textos e as imagens que 

trazem questões importantes sobre a proposta da publicação e os projetos políticos culturais em 

curso com os quais ela dialoga. 

Na imagem da capa retratando os Coroàs, eles estão vestidos e posicionados de modo 

artificial e organizado para a fotografia, a composição se aproxima de alguns registros 

fotográficos dos displays apresentados nas Exposições Universais, e difundidos em vários 

periódicos. A imagem encontra ressonância com outras ilustrações veiculadas pela própria 

revista que, em geral, acompanhavam os artigos sobre tipos e costumes, como: das “mulheres 

valáquias”; “tipos de índios impétiniris”; e as “negras minas do Rio de Janeiro”. Imagens em 

que o distanciamento, a artificialidade, e o “exotismo” com que são apresentados, contrastam 

com a naturalidade de outras ilustrações como a reunião de imperadores, as mulheres em 

toilettes franceses colhendo flores no jardim e o passeio pela sala tropical da exposição no 

Palácio de Cristal.   

 

             

Figura 267. Ilustração “Índios Coroás ou Kayguank”. Página do Echo Americano, n.º 3, Londres 9 de junho de 1871. Col. 

Arquivo Edgard Leuenroth. 

Figura 268. Ilustração “Reunião dos imperadores”. Página do Echo Americano, n.33, Londres, 30 de setembro, 1871. Col. 

Arquivo Edgard Leuenroth. 
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Figura 269. Ilustração “Uma Moça da Valáquia”. Página do Echo Americo, Londres, 27 de outubro, 1871, p.201. Col. 

Arquivo Edgard Leuenroth. 

Figura 270.  Ilustração “Colhendo Féto (planta)”. Página Echo Americano, n.33, Londres, 30 de setembro, 1871. Col. 

Arquivo Edgard Leuenroth.                                                        

 

                                                   

         

Figura 271. Ilustração “Tipos Conibos/ Tipo de índio itempétioniris”. Página do Echo Americano, Londres, 27 de outubro de 

1871. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

Figura 272. Ilustração“As Negras Minas do Rio de Janeiro/Vistas do Rio de Janeiro”. Página do Echo Americano Londres, 2 

de dezembro de 1871, n. 15, p. 265. /Yahuas, Amazonas. Echo Americano, Londres, 2 de dezembro de 1871, n. 15, p. 265. 

Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 
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Figura 273. Ilustração “Sala Tropical no Palácio de Cristal”.  Página do Echo Americano, Londres, n.29 de fevereiro de 

1872, p 360. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

 

 

No editorial do primeiro número da revista, como colocado, é defendido seu papel 

enquanto “agente do progresso” e como “artífices modestos edificamos o Echo Americano, e 

se obreiros perseverantes, formos protegidos, e a pequena cidade que vamos erigir, 

procuraremos alindar e tornar repleta de delícias e força, virá a ser algum dia uma metrópole”594  

A revista sustenta que seria possível divulgar seus textos e imagens a um público amplo, 

principalmente por ser um meio acessível: “E o Echo Americano terá entrada na choupana do 

pobre, e na casa do rico, pela modicidade do seu preço”595 

É difícil avaliar se, durante os dois anos em que esteve em circulação, ela conseguiu, de 

fato, ter o alcance que almejava e, assim, adentrar os mais variados lares. Entretanto, a gravura 

de tradução da Primeira Missa no Brasil publicada pelo jornal, foi, como veremos, um dos itens 

selecionados pelo escritor Arthur Azevedo para integrar a coleção de estampas que iniciou 

nesse período. 

 
594 Echo americano, 1871, p. 2 
595 Ibid. 
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Iniciar este capítulo com diferentes aspectos envolvendo A Primeira Missa no Brasil e 

as estampas de tradução tem como propósito apresentar o tema central que conduzirá os 

próximos tópicos: os jornais, a produção artística e a cultura visual no Rio de janeiro 

oitocentista. 

Assim daqui em diante o capítulo irá se direcionar da seguinte maneira: 

 

1) pensar as estampas de tradução e seus vínculos com a principal instituição de ensino 

artístico do período: a Academia Imperial de Belas Artes, depois da Proclamação da 

República, Escola Nacional de Belas Artes; 

2) analisar as relações entre os artistas, as estampas de tradução e os jornais; 

3) investigar as reproduções e a crítica de arte, tendo como foco o projeto de divulgação da 

arte brasileira pela imprensa de autoria do crítico Félix Ferreira; 

4) entender o consumo e absorção de estampas no meio artístico tendo como estudo de caso, 

a coleção de estampas do escritor Arthur Azevedo. 

 

 

 

3.1 As estampas de tradução e a Academia Imperial de Belas Artes 

 

Assim como ocorria nas academias europeias, no decorrer do século XIX, as estampas 

também acompanharam a formação dos artistas que passaram pela Academia de Belas Artes do 

Rio Janeiro, principal instituição ligada ao ensino da arte naquele momento.  Tiveram um papel 

significativo para a aprendizagem e estudo de seus alunos e professores. Foram importantes 

auxiliares no ensino, utilizadas como estudo e prática da cópia nas aulas de desenho, base da 

educação acadêmica. Do mesmo modo, foram instrumentos para os cursos de pintura e 

escultura. 

Como apresentado, as estampas gráficas - como material didático – faziam parte do 

sistema acadêmico de ensino, pautado, sobretudo, no exercício da cópia das obras dos “grandes 

mestres” que compunham a “tradição artística”. Para a realização dessa prática era necessário 

a Academia do Rio de Janeiro prover seu acervo com referências ligadas aos cânones da 

tradição europeia, para que os alunos pudessem ter acesso a esses materiais.  

Sobre a cópia como ferramenta didática e o emprego das estampas gráficas na Academia 

de Belas Artes do Rio de Janeiro, Reginaldo da Rocha Leite comenta: 
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O aprendizado estava pautado em rígidas regras metodológicas, um absoluto 

sacerdócio: primeiramente o aluno devia copiar os desenhos preferencialmente 

confeccionados pelos professores, as moldagens em gesso e as estampas estrangeiras; 

conjuntamente a essa fase o estudante se exercitaria na observação do modelo vivo e, 

então, na cópia das pinturas europeias. Durante o oitocentos, no Brasil, a ausência de 

Museus implicou na busca por uma alternativa palpável para a consulta dos alunos às 

obras dos grandes mestres europeus.  Adquirir pinturas originais ou cópias de telas 

estrangeiras nem sempre era possível, portanto a saída para o impasse foi recorrer ao 

âmbito da gravura, também conhecida por estampa. A estampa era uma importante 

ferramenta na reprodução de obras primas da pintura ocidental (...). Devido à cópia 

de telas europeias pela gravura de tradução os grandes mestres da pintura eram 

difundidos e internacionalizados e suas composições alcançavam territórios 

longínquos, como o Brasil, auxiliando substancialmente a formação do pintor. Assim, 

fazia-se de extrema importância equipar a Academia brasileira com cópias em 

estampas, aproximando dessa forma, aluno e mestre, aluno e tradição. 596     

 

A prática da cópia como método de ensino nas aulas de desenho da Academia foi 

bastante questionada no decorrer do século XIX. Apesar de o método ter fortes defensores, 

alguns acreditavam que o aprendizado pautado nas cópias poderia prejudicar o 

desenvolvimento da originalidade do artista e a formação de uma arte verdadeiramente 

nacional. Ainda assim, ele marcou grande parte do ensino na Academia Imperial de Belas Artes 

no decorrer do século XIX, sendo incentivada por Lebreton e por outros diretores, como Félix 

Taunay e Araújo Porto Alegre597.  

Elaine Dias em Paisagem e Academia investiga também o emprego da cópia como base 

do método acadêmico e consolidação dos modelos clássicos de ensino no Brasil durante o 

século XIX. A autora analisa a trajetória de Félix-Émilie Taunay na direção da Academia e o 

modo como ele implantou a metodologia de ensino acadêmica tendo como modelo a França, 

mas, enfrentado os desafios locais e conciliando seu desejo para o desenvolvimento de uma arte 

brasileira. Com relação às cópias, Dias menciona que os escritos de Johann Winckelmann sobre 

a imitação das obras gregas na pintura e escultura foram referências para Taunay. Ele 

compartilhava da concepção do teórico alemão de que as cópias das obras gregas e dos ideais 

clássicos, no sentido da mimese, conduziriam o artista “ao verdadeiro sentimento do belo, seus 

ideais, sua natureza e a perfeição grega, apropriando-se desses elementos e incorporando-os à 

arte de seu tempo”598. 

 
596 C.f LEITE, Reginaldo da Rocha. A Contribuição das Escolas Artísticas Europeias no Ensino das Artes no 

Brasil Oitocentista. 19&20, Rio de Janeiro, v. IV, n. 1, jan. 2009. Disponível em online em: 

[http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/escolas_reginaldo.htm. Acessado em 09/2020] Acesso em Janeiro 

de 2022.  
597 Ibid.  
598 DIAS, ELAINE. Paisagem e academia: Félix-Émile Taunay e o Brasil (1824-1851). Editora Unicamp, 2009. 

http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/escolas_reginaldo.htm.%20Acessado%20em%2009/2020
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Já Gonzaga-Duque integrava o grupo de críticos contrários aos métodos acadêmicos, 

considerados antiquados e prejudiciais ao desenvolvimento da arte no Brasil. Em A Arte 

Brasileira, condena o uso das cópias como nocivo à individualidade do artista e, ao comentar 

algumas obras que figuravam nas Exposições Gerais da Academia, ele elogia os artistas que 

rompiam com as regras e a composição dos acadêmicos.  

Ao comentar a Batalha do Avaí de Pedro Américo, Duque ressalta o “vigor e 

independência de composição com que o artista tratou o quadro”, sendo inovador. E completa:  

 
Limitar o artista a copiar a linha composição desse ou daquele mestre, de Rafael ou 

de Rubens, de Leonardo ou Rembrandt é negar o direito do estilo, que é a afirmação 

da individualidade. Copiar os mestres as obras primas é procura-los imitá-los, e a 

imitação não faz mais do ressaltar o mérito do original599 

 

             

 As polêmicas que envolviam as cópias, principalmente no final do século, criticavam 

que seu uso estava atrelado a um método antiquado, prejudicial à originalidade e ao 

desenvolvimento da arte no país. No entanto, apesar de todo o debate, essa metodologia 

perpassou todo o século XIX na Academia Imperial de Belas Artes. Nesse cenário, as gravuras, 

sobretudo as que reproduziam o estilo e as obras dos mestres da tradição europeia, se 

constituíram em ferramentas fundamentais para ancorar e dar suporte ao tipo de ensino 

instituído na Academia no Brasil. 

A distância dos acervos formados pelas obras da tradição ocidental, tornavam as 

estampas instrumentos imprescindíveis para assegurar o acesso dos alunos aos cânones, uma 

vez que raramente era possível a realização de viagens e pensionatos que propiciassem o contato 

direto com tais trabalhos. A estudiosa Sonia Gomes Pereira ressalta que, aos alunos da École 

des Beaux-Arts em Paris, era recomendado insistentemente as visitas ao Museu do Louvre para 

que copiassem os “grandes mestres”; no caso dos alunos da Academia do Rio de Janeiro, bem 

como para boa parte das escolas de arte no mundo ocidental, o acesso a esses materiais ocorria, 

frequentemente, por meio das estampas de tradução600.  

 

 
599 DUQUE, Gonzaga A arte Brasileira. Campinas: mercado de Letras, 1995, p. 151. 
600  C.f PEREIRA, Sonia Gomes Tradição e Cópias. O caso do Museu D. João VI da Escola de Belas Artes/UFRJ. 

XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, Universidade Estadual de Campinas, 2011 
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Figura 274.  Estudo de olhos (Le Dessin Classique no.7), gravura em metal à maneira de crayon/papel. Col. Museu D. João 

VI, / EBA / UFRJ. 

Figura 275.  Estudo de Mãos (Le Dessin Classique no. 47), sé. XIX, litografia / papel. Col. Museu D. João VI, / EBA / 

UFRJ. 

 

 

 

   

Figura 276. Torso do Velho Fauno, gravura de JeanFrançois Badoureau, desenho de Eugène Bourgeois. Col. Museu D. João 

VI / EBA / UFRJ 

Figura 277. Grupo de Laocoote, gravura de Alexis François Girard (1787-1870). Col.Museu D. João VI / EBA / UFRJ 
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Uma parte do acervo didático da Academia de Belas Artes pertence atualmente ao 

Museu D. João VI da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) possui grande volume de 

estampas utilizadas nas aulas, assim como uma vasta documentação sobre suas origens e 

aquisições601. Pesquisas realizadas sobre esse acervo, como as de Sonia Gomes Pereira e 

Reginaldo da Rocha Leite, comprovam que as estampas de tradução foram instrumentos 

utilizados para a formação dos artistas da Academia Imperial de Belas Artes602.  

Também Marcelo Jorge investiga a atuação de Jean Baptiste Debret, artista e professor 

da Academia Imperial de Belas Artes, na produção de um conjunto de estampas didáticas, 

similar àqueles do acervo do museu D. João VI, que difundia os conceitos neoclássicos por 

meio de reproduções a partir de Jacques-Louis David (1748-1825). O material descoberto lança 

novos elementos sobre a atuação e os métodos de Debret como professor.603 Outros estudos, 

como os de Luciano Migliaccio, investigam obras realizadas pelos artistas da Academia que 

foram mediadas por estampas de tradução confirmando o quanto elas foram fundamentais para 

a produção dos artistas da Academia Imperial de Belas Artes durante o século XIX604. 

 

 
601 Sobre o patrimônio do museu: “agrega um acervo de 800 gravuras, 837 desenhos, 65 desenhos arquitetônicos, 

480 pinturas, 560 esculturas, 595 diplomas de premiação, 253 porcelanas, 167 fotografias, 47 obras têxteis, 22 

móveis, nove vitrais e 4.928 moedas/medalhas, compreendendo duas coleções distintas a Coleção Didática e a 

Coleção Ferreira das Neves.” Museu D. João VI. Disponível em online em: 

[http://www.eba.ufrj.br/index.php/eba/museu-d-joao-vi] Acesso em janeiro de 2022. 
602 C.f LEITE, Reginaldo da Rocha. A Contribuição das Escolas Artísticas Europeias no Ensino das Artes no 

Brasil Oitocentista. 19&20, Rio de Janeiro, v. IV, n. 1, jan. 2009. Disponível em: 

http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/escolas_reginaldo.htm. Acessado em 09/2016. 

 C.f  PEREIRA, Sonia Gomes Tradição e Cópias. O caso do Museu D. João VI da Escola de Belas Artes/UFRJ – 

XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, Universidade Estadual de Campinas, 2011 
603 Segundo o autor, Debret, antes de sua vinda ao Brasil, foi responsável pela elaboração de um material gráfico 

destinado ao ensino nas academias. As estampas reproduziam desenhos de Debret a partir de obras do pintor 

Jacques-Louis David. Para tal ele contou com a parceria de gravadores que traduziram os desenhos para a técnica 

maneira de crayon.   

Cf JORGE, Marcelo; D’ANGELO, Biagio. Debret, professor de desenho: gravuras inéditas da coleção da 

Bibliothèque nationale de France. An. mus. paul., São Paulo, v. 24, n. 3, p. 199-268, Dec.  2016. Disponível online 

em:  

[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142016000300199&lng=en&nrm=iso]. 

Acesso em fevereiro de.  2019.  
604 No ensaio Olhares Cruzados Luciano Migliaccio cita algumas telas, cópias de outras pinturas, realizadas por 

artistas no Brasil que segundo ele não tiveram como mediação a pintura, mas sim uma gravura de tradução. Nesse 

texto, o autor faz uma análise do acervo de gravuras de tradução de origem europeia que hoje integra o Museu 

Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Essas estampas complementam o acervo didático que fazia parte da 

coleção da Academia Imperial de Belas Artes e que vieram com a Coleção Real. 

Cf. MIGLIACCIO, Luciano. Olhares cruzados: a circulação de reprodução em gravura e a formação de acervos 

da arte europeia no Brasil do século XIX. In.KNAUSS, Paulo; MALTA, Marize. (org.) Objetos do Olhar: história 

e arte. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2015. 

http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/escolas_reginaldo.htm.%20Acessado%20em%2009/2016
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Figura 278.  Prancha de Debret Tête de l´aîné des fils Horaces, das Têtes d´étude d´après David. 

Figura 279. DEBRET, Jean-Baptiste (des.); DEMARTEAU, Gilles-Antoine (grav.). Tête d´Achille, 1802. Calcogravura em 

maneira de crayon. 

 

São estudos que avançam sobre questões importantes referentes ao papel da gravura na 

formação dos artistas no Brasil durante o século XIX, demonstrando que as estampas de 

tradução divulgaram obras, artistas, parâmetros e cânones da tradição artística europeia que 

impactaram na formação dos artistas da Academia Imperial de Belas Artes e imprimiram 

características especificas no ensino, nos debates e na produção artística do período. A partir da 

análise da bibliografia dos autores citados, constata-se que a gravura de tradução desempenhou 

um papel de divulgação da tradição artística europeia e foi um elemento significativo para a 

formação dos artistas da Academia.  

Do mesmo modo, como aponta Giulio Argan, a tradução de pinturas para gravura 

ressalta os valores do “desenho”, “tal qual formulado pelos teóricos no maneirismo: no sentido 

de que a gravura possa reconstruir e reproduzir uma “ideia” formal precedente à sua realização 

mediante a técnica da pintura e, por seu caráter universal, igualmente realizável mediante outros 

procedimentos técnicos”605.  Nesse sentido, a estampa de tradução subsidiou o ensino 

acadêmico  na medida em que o “desenho” era a base de sua metodologia, e assim favoreceu a 

penetração de valores e preceitos da tradição. 

A coleção de estampas didáticas fazia parte de um conjunto maior de obras de 

referências: a pinacoteca. Esse acervo teria se iniciado com os quadros trazidos pelo escritor e 

político francês Joaquim Lebreton (1760-1819), quando se transferiu para o Brasil com o 

 
605 ARGAN, Giulio Carlo. O valor crítico da estampa de tradução - (in.) Imagem e persuasão: ensaios sobre o 

barroco. Tradução Maurício Santana Dias.  São Paulo: Companhia das Letras, 2004, pág. 18. 
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propósito de chefiar o grupo de artistas franceses que ficou conhecido como “Missão Artística 

Francesa” ou colônia Lebreton606. A esses quadros foram acrescidos, sistematicamente, a 

produção de seus alunos e professores, assim como novas aquisições advindas, principalmente, 

dos pensionatos607. Com relação às estampas, muitas delas também adquiridas durante os 

pensionatos608, o acervo era formado pelo material didático, os cursos elementares, e por 

gravuras, algumas realizadas por artistas renomados como os italianos Raffaello Morguen, 

Giovanni Folo (1764-1836), Antonio Porporati (1741-1816), Benigno Bossi (1727–1792), entre 

outros609. 

 Outro acervo de referências importante que estava à disposição dos alunos e docentes 

da instituição era sua biblioteca, formada por livros, catálogos e periódicos. Parte desses itens 

que, majoritariamente, tratavam de temas artísticos, eram ilustrados.  

 No caso do setor de periódicos, alguns pontos merecem ser destacados. Segundo a 

documentação analisada pelo pesquisador Fábio D'Almeida Lima Maciel, a aquisição de 

publicações periódicas para a biblioteca da AIBA, é iniciada em 1855610, momento em que a 

instituição incorpora aos seus acervos os anais do Museu Nacional, algumas edições da revista 

do Instituto Histórico e Geográfico e volumes encadernados da revista francesa L’Illustration, 

que, como apontado, publicava muitas estampas de tradução, principalmente acompanhando os 

destaques dos salons  de Paris e das principais exposições do período611.  

 Observando os itens que formaram a biblioteca, percebe-se que a maioria dos títulos é 

constituída por revistas francesas. Com exceção de alguns jornais brasileiros, nenhum deles 

ilustrado – como a Revista Guanabara (1849-1856) e A Minerva Fluminense (1887). 

Praticamente todos os outros itens são publicações francesas, como: L’Illustration; École de 

 
606  Em 1816 Joaquim Le Breton “trouxera consigo, para formar a pinacoteca da futura escola de arte uma 

valiosíssima coleção de cinquenta quatro quadros franceses e italianos na maioria. Muitos se estragaram e não 

poucos desapareceram”. 

RIOS FILHO, Adolfo de Morales de los, O ensino artístico: subsídio para a sua história, Rio de Janeiro: IHGB, 

1938, p.20. 
607 SQUEFF, Letícia, Uma galeria para o Império. São Paulo: Edusp, 2012. 
608 Nos documentos administrativos relativos à Academia Imperial, salvaguardados pelo Museu D. João VI, nos 

relatórios sobre os pensionatos, há pedidos para que os pensionistas reproduzissem e adquirissem determinadas 

obras com o intuito de abastecer o acervo que referências da pinacoteca. Assim, os alunos e professores que fossem 

contemplados com o Prêmio Viagem, tinham uma série de obrigações a serem compridas de acordo com as 

necessidades da instituição. 
609 Cf. MIGLIACCIO, Luciano. Op, Cit. 
610 O pesquisador analisa a documentação entre os anos de 1855 e 1889. O levantamento de periódicos é parte de 

uma pesquisa mais ampla envolvendo todos os itens do acervo da biblioteca. A pesquisa é inédita e ainda não foi 

publicada.  

MACIEL, Fábio D'Almeida. "Um catálogo para uma biblioteca de arte: contribuição histórica sobre a constituição 

do acervo da biblioteca da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro (1835-1889)". Manuscrito em conclusão. 

Acessado em jan. 2022. 
611 Ibid. 
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Dessin; Gazette de Beaux-Arts, entre outros612. Parte desse material tinha como propósito a 

difusão da arte e de informações sobre o sistema artístico francês, noticiando suas principais 

exposições e divulgando as obras dos salons e aquelas salvaguardadas por instituições como o 

Louvre. 

Chama atenção o fato de alguns desses materiais, como a Gazette de Beaux-Arts, o École 

de Dessin, o Histoire de peintres de toutes les écoles, entre outros, serem de autoria, ou terem 

alguma ligação, com Charles Blanc (1813-1882), diretor da École des Beaux Arts e criador da 

Gazette, principal porta voz da instituição francesa. Blanc também tinha formação de gravador 

e foi um grande entusiasta da difusão da arte francesa pela gravura. Do mesmo modo, defendeu 

o método da cópia como base do ensino acadêmico.  

Assim, as estampas de tradução e os periódicos ilustrados integravam o acervo de 

referências constituído pela Academia Imperial de Belas Artes, contribuindo, junto com outros 

dispositivos, como os pensionatos, para afirmar seus valores e parâmetros e, assim, 

implementar o ensino acadêmico no país.   

 

3.1.1 O curso de gravura e a Academia Imperial de Belas Artes 

 

Como mencionado, nas academias de belas artes europeias, como no caso da francesa, 

havia o curso de formação em gravura. Voltava-se, sobretudo, para a formação tradicional, 

ligada ao buril e à estampa de interpretação, buscando habilitar gravadores que pudessem, 

inclusive, traduzir as obras de seus artistas e, assim, abastecer seus próprios acervos de 

referências. O curso de gravura possibilitava a manutenção do antigo sistema que vinculava 

artistas a seus gravadores intérpretes, dedicados às traduções de suas obras. Conforme 

apresentado, muitos artistas ligados à academia francesa envolveram-se com gravadores 

intérpretes, principais responsáveis pela multiplicação de suas obras e que auxiliaram na 

projeção de suas imagens profissionais613.    

O curso de gravura nunca foi implementado na Academia Imperial de Belas Artes. No 

seu projeto original, elaborado por Lebreton, Manuscrito Inédito sobre o estabelecimento da 

 
612 Há uma referência à revista Ilustração, possivelmente a revista editada por Mariano Pina, apresentada 

anteriormente. Essa revista tinha como proposito difundir a cultura francesa, publicando muitas estampas de 

tradução de obras francesas, e acompanhando as tendências dos salons parisienses. 
613 BANN, Stephen. Parallel Lines. Printmakers, Painters and Photographers in Nineteenth-Century France. New 

Haven: Yale UP, 2001. 
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dupla Escola de Artes no Rio de Janeiro614, que antecede a criação da Academia Belas Artes, 

até estava previsto o ensino das artes gráficas. Seu plano original buscava a criação de uma 

dupla Escola de Artes no Rio de Janeiro que se dedicasse ao ensino das Belas Artes e de suas 

aplicações aos ofícios. O curso de gravura – água forte e talho doce – fazia parte desse projeto 

inicial, compondo, junto com a pintura, escultura e arquitetura, a grade curricular da escola.  

No tópico sobre as técnicas gráficas presente no documento, Lebreton expõe a seguinte 

justificativa para a existência do curso: “consistindo na ciência do desenho a base desta arte 

[gravura], os alunos sem exceção, seguirão todos os cursos da escola que têm por finalidade 

criar bons desenhistas”615  

A formação em gravura, assim como o projeto de Lebreton para a dupla Escola de Artes, 

não se concretizaram. Ainda que outros diretores buscassem acrescentar também o ensino 

técnico em seus cursos, como Araújo Porto Alegre (1808-1879)616, o ensino da gravura nunca 

se efetivou naquela instituição. Houve, em 1882, uma tentativa, quando foi aberto o concurso 

para a cadeira de xilogravura, mas a ausência de um candidato que atendesse a todas as 

necessidades acarretou cancelamento do curso. Ele nunca chegou a se concretizar e a aula de 

gravura que foi instituída na Academia do Rio de Janeiro617 foi a de moedas e medalhas – a 

medalhística – desenvolvida inicialmente por Zeferino Ferrez (1797-1851), em parceria com a 

Casa da Moeda, na década de 1830618. 

A ausência de curso de formação em gravura na Academia, talvez explique a escassez 

de gravadores de tradução atuantes no país. Diferente do que ocorria da Europa, onde artistas 

vinculados à tradição acadêmica estavam, geralmente, conectados aos gravadores para a 

reprodução de suas obras, no caso da academia brasileira isso não ocorreu. Possivelmente, esse 

fator tenha contribuído para a boa aceitação da fotografia como um meio de reprodução das 

obras, quer como um fim, quer como intermediária nos processos gráficos. Por esse motivo, 

 
614  A transcrição do manuscrito original de Lebreton foi realizada pelo estudioso Mário Barata em finais dos anos 

1950 e publicada originalmente na Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Rio de 

Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1959, pp.285-305). 
615 LEBRETON, Joaquim. Manuscrito Inédito sobre o estabelecimento da dupla Escola de Artes no Rio de 

Janeiro. In. Fontes Primárias, desenovevinte. Disponível em: 

[http://www.dezenovevinte.net/txt_artistas/lebreton_manuscrito.htm]. 
616 A iniciativa de Araújo Porto Alegre para integrar o ensino técnico na Academia fez parte do que ficou conhecida 

como Reforma Pedreira e que resultou em um conjunto de modificações promovida pelo Estado direcionada à 

educação pública.  
617 Apesar de a Academia ter sido fundada por franceses, tendo como modelo a École des Beaux-Artes, durante o 

período oitocentista, a gravura não chegou a ocupar a grade curricular dessa instituição, como ocorria no sistema 

acadêmico francês, o século XVII. 
618 PEREIRA, Sonia Gomes. Tradição e Cópias – O caso do Museu D. João VI da Escola de Belas Artes/UFRJ 

XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, Universidade Estadual de Campinas, 2011. 
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também, talvez muitas das gravuras que traduziram obras brasileiras foram realizadas fora do 

país. Do mesmo modo, possivelmente, a carência do ensino formal da gravura, tenha 

aproximado muitos artistas da imprensa que, no caso do Brasil naquele momento, representava 

um dos principais espaços para atualização, discussão e formação no campo das artes gráficas. 

 

3.2 Os Artistas e as estampas: da pintura ao jornal 

 

 

Figura 280. ALMEIDA, Belmiro de. Menino com Bandolim, 1893, óleo sobre tela, 171 x 120 cm. Coleção 

Pinacoteca do Estado de São Paulo               

           

A tela Menino com Bandolim (1893) do artista Belmiro de Almeida (1858-1935) chama 

atenção por um detalhe curioso apresentado no plano final da pintura: um quadro sobre uma 

mesa, apoiado na parede cuja imagem reproduz a escultura Cristo e a Mulher Adúltera (1881-

1884) de Rodolfo Bernardelli (1852-1831).  
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Figura 281. Detalhe da pintura de Belmiro de Almeida, com destaque para a reprodução de Cristo e a Mulher Adúltera de 

Rodolfo Bernardelli.   

  

O grupo em mármore de Bernardelli recebia atenção da crítica desde sua exibição na 

Exposição Universal de Turim, em 1884, sendo o artista homenageado com o Grau de Cavaleiro 

da Coroa da Itália. Também foi apresentada na Exposição Geral da Academia Imperial de Belas 

Artes, que ocorreu nesse mesmo ano. Nessa ocasião, o artista foi bastante elogiado pela 

imprensa. O crítico Gonzaga Duque chama atenção para originalidade da obra619, já Félix 

Ferreira diz ser um dos melhores trabalhos do “laureado artista”.  

 

 

Figura 282. Ilustração extraída do catálogo ilustrado da Exposição Geral da Academia Imperial de Belas Artes, 1884.  

 
619 DUQUE, Gonzaga A arte Brasileira. Introdução e notas de Tadeu Chiarelli. Campinas: Mercado de Letras, 

1995. 
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Angelo Agostini, por sua vez, publica na Revista Ilustrada uma homenagem ao escultor 

– em um artigo e em uma litografia, com o retrato de Bernadelli e a reprodução de suas 

principais obras, entre elas Cristo e a Mulher Adúltera. No texto, ele declara que essa era a 

principal obra do artista620. 

 

 

 

 

Figura 283. AGOSTINI, Angelo. “Retrato de Rodolfo Bernadelli com suas obras”.  Página da Revista Illustrada, 1885, 

litografia, 37 x 54 cm. Col. Fundação Biblioteca Nacional.  

 

 De acordo com a pesquisadora Maria do Carmo Couto da Silva, em seu estudo sobre 

Cristo e a Mulher Adúltera, Bernardelli foi reconhecido pela crítica por dialogar com os debates 

relacionados à escultura moderna que se desenrolavam na Itália. Segundo ela, o escultor 

realizou a obra no período de seu pensionato em Roma (1877-1885), momento em que teve 

 
620 Em mais de uma ocasião Rodolfo Bernardelli é elogiado pela Revista Ilustrada. Na edição de 1879, quando 

ocorria a Exposição Geral da Academia Imperial de Belas Artes, Agostini publica seu salão caricatural em que 

com humor e ironia crítica diversas obras. Em uma página isolada ele reproduz a obra Primeiro martírio de São 

Sebastião de Bernardelli, uma estratégia de conferir destaque ao artista e expor as preferências e o olhar de para 

Agostini, em relação à arte brasileira. 

Revista ilustrada, 1879 n 156. P4 

Revista ilustrada ,1885 31 de outubro n.420, p2. 
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contato e estudou com artistas italianos, referências para o desenvolvimento de sua escultura, 

como Giulio Monteverde (1837-1917), Achille D’Orsi (1845-1929), Ettore Ximenes (1855-

1926) e Francesco Paolo Michetti (1851-1929). Do mesmo modo, ainda de acordo com a autora, 

outra referência importante para Bernadelli teria sido uma ilustração da Bíblia Sagrada, de 

Gustave Doré621.  

 

   

Figura 284.  Doré, Gustave, “Cristo e a mulher adúltera” (s.d.) Extraída de La Sacra Bíblia. Milano: Fratelli 

Treves Editori, 1907.  

Figura 285.  BERNARDELLI, Rodolfo, “Cristo e a Mulher Adúltera”, 1881, Mármore. Col. Museu Nacional de 

Belas Artes, Rio de Janeiro. 

 

Assim, percebeu-se que, no decorrer da trajetória do artista, as publicações ilustradas e 

as imagens foram tão significativas quanto os pensionatos, que propiciavam o contato direto 

com obras e artistas. Todos esses recursos atuavam na formação do olhar e impactavam suas 

produções. 

No caso de Belmiro de Almeida e sua pintura, certamente ele admirava o trabalho de 

Bernardelli, que apresentava, de acordo com Maria do Carmo Couto da Silva, uma atitude 

moderna frente aos rumos da arte no Brasil. Nesse sentido, talvez ele tenha em sua tela, 

representado a obra de Bernardelli para divulgá-la e expor esses valores. Igualmente, pode ter 

 
621 SILVA, Maria do Carmo Couto da, O Cristo e a Mulher Adúltera, de Rodolfo Bernardelli e a escultura italiana 

do século XIX, II Encontre de História da Arte - IFCH / UNICAMP, Campinas, 2006. Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2006/DA%20SILVA,%20Maria%20do%20Carmo%20Couto%20-

%20IIEHA.pdf 

Acesso: janeiro/2022 

https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2006/DA%20SILVA,%20Maria%20do%20Carmo%20Couto%20-%20IIEHA.pdf
https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2006/DA%20SILVA,%20Maria%20do%20Carmo%20Couto%20-%20IIEHA.pdf
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sido um meio de homenagear o escultor, uma vez que em 1888, após Almeida perder o concurso 

para o prêmio viagem, Bernardelli propõe financiá-lo por cinco anos para estudar na Europa622.  

De todo modo, na tela Menino com Bandolim, a nitidez do desenho com que o pintor 

retrata a imagem dentro do quadro, em cima da mesa, demonstra que o pintor quis que a 

escultura de Bernardelli fosse identificada. Chama atenção o fato de uma imagem de reprodução 

de uma obra brasileira ser retratada pela pintura, o que talvez demonstre o quanto elas estavam 

circulando e sendo naturalizadas.  

Não é possível afirmar se Belmiro de Almeida de fato possuía essa estampa, ou 

sabermos qual a técnica utilizada para a reprodução. Contudo, seis anos antes do pintor realizar 

a obra, o periódico Brasil Ilustrado publicava uma xilogravura traduzindo essa mesma escultura 

de Bernardelli. A estampa foi realizada pelo gravador Alfredo Pinheiro que, como informa 

Orlando da Costa Ferreira, era um dos poucos no Brasil que se dedicava à técnica e que 

realizava gravuras de tradução.  A imagem acompanhava um artigo sobre Rodolfo Bernardelli, 

pois o periódico tinha como objetivo divulgar a arte brasileira para um público amplo (embora 

a peça do escultor tenha sido uma das poucas que o periódico conseguiu publicar). 

De todo modo, junto com a pintura de Belmiro, a litografia de Angelo Agostini, a crítica 

e as exposições atuaram na divulgação da obra, bem como na construção da imagem do artista. 

 

 
622 A carta de Rodolfo Bernardelli a Belmiro de Almeida demonstrando seu descontentamento com a escolha da 

Academia e sua proposta de financiá-lo. 

Revista Illustrada, Rio de Janeiro, 1888, ano XIII, n.492. p.3. 
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Figura 286.  Gravura de Alfredo Pinheiro (xilógrafo) reproduzindo Cristo e a adultera de Rodolfo Bernadelli. Página do 
Brasil Ilustrado: Archivo de conhecimentos úteis, Rio de Janeiro, 1887, p.41, xilogravura, 27,8 x 39 cm.  Col. Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin/ USP. 

 

 

 

3.2.1 Os artistas e a estampas: do jornal à pintura 
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Figura 287.  Gravura traduzindo a pintura, Depois do Baile, de Henri Gervex publicada na revista A Ilustração na edição de 

maio de 1885. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

O estudioso Arthur Valle apresenta dois artigos que trazem questões interessantes para 

pensarmos a relação dos artistas e os periódicos: On Active Reception and Parody: Belmiro de 

Almeida’s “Arrufos” (Lovers’ Quarrel), e Transnational Dialogues in the Images of A 

Ilustração, 1884-1892.623 

No primeiro artigo, ele atenta para os diálogos estabelecidos entre a obra Arrufos (1887), 

de Belmiro de Almeida, e uma estampa traduzindo a tela, Retour du bal (1885), do artista 

francês Henri Gervex (1852-1929), publicada na revista A Ilustração, que circulou em maio de 

1885. 

 Como comentado, esse periódico era uma produção envolvendo Brasil, Portugal e 

França, buscando o intercâmbio cultural e de notícias entre os três países. O foco da revista 

impressa em Paris eram os temas ligados, principalmente, à cultura francesa, como as belas 

artes, a literatura, o teatro, a música, a moda, sendo repleta de ilustrações e estampas 

 
623 VALLE, Arthur. On Active Reception and Parody: Belmiro de Almeida’s “Arrufos” (Lovers’ Qarrel), 2014. 

Disponível em: < http://www.riha-journal.org/articles/2015/2015-jan-mar/valletransnational-dialogues>. Acesso 

em janeiro de 2020.  

VALLE, Arthur. Transnational Dialogues in the Images of A Ilustração, 1884-1892. RIHA Journal 0115, 2015. 
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reproduzindo obras de arte.  O editor Mariano Pina tinha contato com diversos artistas e 

intelectuais do período.  

Durante os oito anos em que esteve em circulação, a revista publicou um total de 247 

traduções de obras de arte que recebiam atenção especial na seção “As nossas gravuras”: 

 

A discussão das características gerais desse grupo de imagens é particularmente 

importante aqui, pois nos permite discernir o cânone proposto por A Ilustração - ou 

seja, o grupo de artistas e obras que deveria ser o mais representativo na arte do final 

do século XIX. Também permite distinguir aspectos do diálogo entre a revista, a 

cultura visual e o gosto das elites luso-brasileiras da época, que a política editorial da 

revista refletiu e ajudou a moldar. 624 

 

No episódio envolvendo Belmiro de Almeida, Arthur Valle defende a ideia de que o 

artista, possivelmente, teve acesso à gravura que traduzia a tela de Gervex, publicada na revista, 

antes da produção de sua própria tela, Arrufos. Isso, segundo o autor, teria impactado tanto a 

produção como a recepção da obra de Belmiro naquele momento: 

 

(...) como a revista teve uma circulação significativa entre as elites portuguesas e 

brasileiras, Belmiro podia ter certeza de que o diálogo que Arrufos estabeleceu com o 

Retour du bal não passaria despercebido pelo público brasileiro. Portanto, a existência 

de uma comunidade de significado estabelecida anteriormente pode explicar pelo 

menos parte do sucesso que Arrufos obteve no Brasil. A recepção da pintura foi muito 

positiva quando foi exibida pela primeira vez no Rio de Janeiro em agosto de 1887; 

em 1888, o pedido de Belmiro de que Arrufos fosse comprado pelo governo imperial 

brasileiro para a galeria da Academia de Belas Artes do Rio foi aceito. Ainda em 1888, 

Gonzaga Duque afirmou que “até agora uma pintura tão importante quanto essa não 

havia sido produzida no Rio de Janeiro”.625 

 

 A obra, Arrufos, recebeu grande destaque quando apresentada ao público, sendo 

ressaltada pela imprensa e valorizada nos textos críticos de Gonzaga Duque, Ângelo Agostini 

e Félix Ferreira.   

  Com relação à produção da tela de Belmiro de Almeida, Arthur Valle defende que, 

mais significativo que a semelhança entre os temas e de certos elementos compositivos 

presentes nas obras de Belmiro e Gervex, são os elementos que as diferem: 

 

Arrufos é sem dúvida uma pintura muito sexista; mas acho que merece atenção em 

relação ao que parece ser sua resposta irônica a outra forma de dominação - implícita 

nas relações artísticas centro- periferia. Portanto, em vez de enfatizar as evidentes 

semelhanças de tema e composição entre Arrufos e Retour du Bal, aqui gostaria de 

discutir o trabalho de Belmiro como um exemplo de como a circulação de significados 

culturais entre centros e periferias geralmente não leva à homogeneização, mas para 

 
624 VALLE, 2015, op.  cit.  
625 VALLE, 2014, op. cit. 
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um processo dinâmico de empréstimos, reinvenções e ressignificações, geralmente na 

forma de paródia. 626 

 

 O autor sugere que Almeida desenvolveu sua obra de modo a dialogar com a tela do 

artista francês conferindo um tom paródico: “Arrufos é uma espécie de paródia de Retour du 

bal: subvertendo o tom melodramático da pintura de Gervex”. 627 

Seguramente, a circulação de significados culturais entre centros e periferias não leva à 

homogeneização, sendo um processo dinâmico de empréstimos reinvenções e ressignificações. 

A própria reprodução de Gervex, na Ilustração, foi apropriação de um clichê da revista francesa 

Le monde Illustré, que Mariano Pina inseria no contexto de sua publicação, passando por um 

trabalho de edição.  

É difícil afirmar com certeza que Belmiro de Almeida pretendia estabelecer uma paródia 

da pintura francesa. De qualquer forma, o diálogo entre sua pintura e a imagem da tela de 

Gervex, é incontestável. 

Sobre a pintura de Almeida, o crítico Gonzaga Duque assim se manifesta: 

 

Ainda no Rio de Janeiro não se fez um quadro tão importante como é este. Os assuntos 

históricos têm sido o maior interesse dos nossos pintores que, empreendendo-os, não 

se ocupam com a época nem com os costumes que devem formar os caracteres 

aproveitáveis na composição dessas telas. Belmiro é o primeiro, pois, a romper com 

os precedentes, é o inovador, é o que compreendendo por uma maneira clara a arte do 

seu tempo, interpreta um assunto novo. Vai nisto uma questão séria – menos a de uma 

predileção do que a de uma verdadeira transformação estética. O pintor desprezando 

os assuntos históricos para se ocupar de um assunto doméstico, prova 

exuberantemente que compreende o desideratum das sociedades modernas, e conhece 

que a preocupação dos filósofos de hoje é a humanidade representada por essa única 

força incessível aos golpes iconoclastas do ridículo, a mais firme, a mais eleva, a mais 

admirável das instituições – a família.628 

 

O crítico elogia a composição do pintor, principalmente pela escolha de seu tema: uma 

cena doméstica. Esta opção significava que Almeida desprezava os assuntos históricos, o que, 

portanto, conferia um tom inovador à sua produção. Ele continua: 

  

As grandes telas históricas, os assuntos militares, os bíblicos, as alegorias, pertencem 

ao muro dos templos, dos que aquartelamentos. As pequenas paisagens animadas, 

paisagens alegres, sítios encantadores em que a inteligência do imigrante levantou a 

choça e plantou de flores; os pequenos quadros de episódios domésticos; as crianças 

que brincam na relva viçosa dos jardins, os velhos enrugados que vêm ler os jornais à 

porta que abre para o pomar de laranjeiras em flor; as mocinhas rosadas que borrifam 

as violetas, a gravidade elegante do haus-frau que se ocupa nos afazeres da casa, a 

 
626 VALLE, 2015, op cit. 
627 Ibid. 
628 DUQUE, Gonzaga A arte Brasileira. Introdução e notas de Tadeu Chiarelli. Campinas: mercado de Letras, 

1995. 
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representação viva, tocante de impressão e observação, das cenas domésticas, de uma 

rusga, da alegre chegada de um filho, da partida de um ente estimado; a leitura à noite 

em torno do lampião, na mesa redonda da sala de jantar; a merenda do pequenitos, de 

olhos esgazeados e bocazinha faminta, sentados no regaço de suas mamães que 

repassam a colher na tigela do caldo; toda essa infinita multidão de episódios e de 

cenas, são assuntos que mais comovem, mais impressionam ao homem de hoje. E de 

fato; um chefe de família, ainda moço e instruído, não irá suspender ao muro do seu 

gabinete ou da sua sala quadros de assuntos bíblicos ou militares. A casa de família, 

sendo um alegre santuário de paz, não comporta o peso sanguinolento dessas cenas de 

guerra, dessas trágicas representações dos suplícios inquisitoriais nem a representação 

estúpida das solenidades oficiais. Nela, na casa de família, a mobília como tudo quanto 

fizer parte da decoração devem ter um caráter real e firme, devem, antes de tudo, ter 

um cunho de honestidade e verdade. Belmiro faz bem em pintar este quadro. A sua 

pintura, disse eu, tem semelhança com seu vestuário.629  

 

Os temas que, para o crítico, os artistas deveriam se dedicar – e que um jovem chefe de 

família gostaria de “suspender ao muro de seu gabinete” – certamente seriam encontrados 

folheando as páginas da revista Ilustração, como de várias outras, tais como A Estação, a 

Ilustração Brasileira, Ilustração do Brasil etc. Como observado, os temas domésticos e os 

retratos da família foram tópicos comuns a muitas publicações do período.   

A descrição de Gonzaga Duque sobre os caminhos que a produção artística brasileira 

deveria seguir – e que ele vislumbrava na obra de Belmiro de Almeida –, dialogam com diversas 

publicações ilustradas que circulavam no Rio de Janeiro durante a segunda metade do século 

XIX. Nesse sentido, o olhar do crítico sobre a arte encontra ressonâncias na imprensa ilustrada. 

Sendo ele próprio ligado à imprensa, criando e participando de diversas publicações, é possível 

que sua crítica fosse continuamente permeada, informada e alimenta também por essas imagens.  

 

 

 

 

 

 
629 Ibid.  
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Figura 288. ALMEIDA, Belmiro de. Arrufos, 1887, óleo sobre tela, 89,1 x 116,1 cm, Col. Museu Nacional de Belas Artes, 

Rio de Janeiro. 

 

Figura 289. GERVEX, Henri. Retour de bal, c.1879, óleo sobre tela, 151 x 201 cm. 
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Figura 290. Ilustração “Belas-Artes -Arrufos - quadro de Karlovszky”. Página da A Ilustração, agosto de 1891. Col. 

Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

   

Figura 291.  WEINGÄRTNER, Pedro. O importuno, 1913. Óleo sobre tela, 26 x 20 cm. Col. particular, Rio de Janeiro. 

Figura 292. Ilustração “Arrufos”. Página da A Estação, fevereiro de 1892. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 
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Figura 293. ALMEIDA, Belmiro. Má notícia, 1879, óleo sobre tela, 168 x 168 cm. Col. Museu Mineiro, Belo Horizonte. 

Figura 294. Ilustração “Coração despedaçado”, Página da A Estação, novembro de 1895. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, 

Rio de Janeiro. 

     

Figura 295 Ilustração “Consolação”. Página da A Estação, outubro de 1884. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de 

Janeiro. 

Figura 296 AMOEDO, Rodolpho, Más Notícias, 1895, óleo sobre tela, 100 x 74 cm. Col. Museu Nacional de Belas Artes, 

Rio de Janeiro. 
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Figura 297 Ilustração “Longe do Bem Amado”. Página da A Estação, agosto de 1883. Col. Fundação Biblioteca Nacional,  

Rio de Janeiro. 

 

Figura 298 JUNIOR, J. F. Almeida, Saudade, 1899, óleo sobre tela, 197 x 101 cm. Col. Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

 

Um ponto ressaltado por Arthur Valle, que merece realce é a aproximação de Belmiro 

de Almeida com o editor da revista, A Ilustração, Mariano Pina. O artista se correspondia com 
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Pina solicitando, por meio de cartas, que o editor publicasse certos textos e imagens na revista, 

demonstrando que o pintor percebia o impacto e a repercussão que a publicação causava no 

público e na cena artística do período. Os vínculos estabelecidos entre os dois são interessantes 

para se pensar o papel e a importância dos periódicos na composição da cultura visual 

oitocentista. 

 

3.2.2 Os artistas e os jornais  

 

Diversos artistas se envolveram com a imprensa, fosse por aproximação com editores, 

fosse por participarem de publicações, como ilustradores. Esse foi, novamente, o caso de 

Belmiro de Almeida que atuou como caricaturista para vários periódicos630. 

Um dos casos mais emblemáticos que deixa evidente os laços entre artistas e a imprensa 

no Brasil foi o do pintor e escritor, Araújo Porto Alegre (1802-1879), diretor da Academia 

Imperial de Belas Artes e bastante envolvido com a imprensa. Foi responsável, junto com outros 

intelectuais, por fundar alguns periódicos que foram porta-vozes de um amplo projeto político 

e cultural, que buscava pensar a identidade brasileira. Assim, sua atividade ligada aos jornais e 

revistas são complementares à sua atuação artística.  

Pedro Américo, um dos principais nomes ligados à arte acadêmica, é outro caso que 

comprova essa relação entre artistas e a imprensa. Além de publicar artigos, ele foi também 

ilustrador de periódicos631.  

O pintor Rodolfo Amoedo (1857-1941), assim como Belmiro de Almeida, teve contato 

com o editor Mariano Pina. O artista é destacado pela revista Ilustração como um de seus 

colaboradores, embora apenas tivesse publicado a reprodução de um esboço da tela Partida de 

Jacob, exposto no Salon de Paris de 1884, e poucos desenhos.  

O artista Augusto Off (1838-1883), além de sua produção pictórica, atuou como 

gravador para alguns jornais e revistas, tendo seus desenhos gravados pelo xilógrafo Ad. Hirsch, 

publicados em algumas edições da Ilustração do Brasil632.  

 
630 Como Comédia Popular, Diabo a Quatro, A Cigarra, Bruxa e O Malho. Também fundou os periódicos 

Rataplan e João Minhoca. 

631 Pedro Américo publicou caricaturas para a revista Comédia Social, fundada por Auguste Sisson. 

MENEZES, Paulo Roberto Jesus de (2008). Sociedade, Imagem e Biografia na Litografia de Sebastião Sisson. 

Rio de Janeiro: UFRJ. 

632 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra: Introdução a Bibliologia Brasileira – Edusp, São Paulo; 

1994.  
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Esses são apenas alguns exemplos que demonstram como a imprensa era próxima aos 

artistas, que se envolveram com ela de diferentes maneiras e, em muitos casos, de modo 

complementar e fundamental para as suas produções artísticas. 

 

 

Figura 299.  Ilustração “croquis das obras expostas na exposição de Belas Artes”. Página da Cigarra, setembro de 1895. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  

 

 

Figura 300.  Ilustração “Salon de 1884 - A partida de Jacob. – Quadro de Amoêdo”. Página da A Ilustração, junho de 1884. 

Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 
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3.3 A crítica, o jornal e a reprodução da arte 

 

 Pudemos perceber algumas relações entre a crítica, o jornal e a reprodução da arte, em 

Angelo Agostini e Gonzaga Duque, dois dos principais críticos atuantes na segunda metade do 

século XIX. No caso de Agostini, esses vínculos são notáveis em suas críticas de arte ilustrada, 

a maior parte delas publicadas na Revista Ilustrada. 

 Já em Gonzaga Duque, percebemos a partir da análise de alguns trechos significativos 

de Arte Brasileira (1888), pontos de contato, diálogos entre eles e as imagens apresentadas em 

algumas das publicações ilustradas que circularam naquele momento e que tiveram uma boa 

recepção entre o público carioca. Certas características que Gonzaga Duque defendia serem 

necessárias à formação da arte brasileira, tais como os temas domésticos e a representação da 

família, eram tópicos comuns a vários periódicos, havendo uma ressonância entre as ideias 

expressas pelo crítico e as imagens dos jornais. Talvez esse eco entre as reproduções divulgadas 

pelos periódicos e as expectativas de Gonzaga Duque para a arte brasileira possam indicar um 

sintoma do modo como esses materiais o estavam impactando, agindo sobre seu olhar crítico. 

Como se sabe, ele foi próximo à imprensa, fundou e colaborou para jornais bem como teve 

contato com editores.   

 No caso do publicista Félix Ferreira, esses três elementos (crítica, jornal e reprodução 

da arte) integram um projeto de instrução pública. Seus textos críticos e os vínculos com o 

desenvolvimento da gráfica no Brasil foram tema de minha dissertação de mestrado (2014)633. 

Félix Ferreira defendia que o desenvolvimento da arte nacional e, por consequência, o progresso 

do país, estavam comprometidos com a difusão das obras de arte pela imprensa. Essas questões 

são centrais em seus escritos sobre arte e, por essa razão, analisar seu principal projeto traz 

pontos importantes para se pensar as conexões entre a produção crítica e as estampas de 

tradução na imprensa.  

 

3.3.1 Félix Ferreira e o projeto de difusão da arte  

 

Em 1884 alguns periódicos que circulavam pelo Rio de Janeiro apresentavam o anúncio 

de uma publicação a ser lançada em breve. Tratava-se de um livro dedicado às artes visuais no 

 
633 ARNONE, 2014, op cit.  
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Brasil. O anúncio ressaltava que seria um livro todo ilustrado, “ornado por estampas”634, 

reproduzindo as obras de artistas como Victor Meirelles, Pedro Américo, Aurélio de 

Figueiredo, Firmino Monteiro, Bethencourt da Silva, Almeida Júnior, José Maria de Medeiros, 

entre outros. Todas as estampas seriam gravadas por Leopoldo Heck.  

O livro era Bellas Artes: estudos e apreciações de Félix Ferreira, publicado no ano 

seguinte, e que apresentava, logo na página inicial, em destaque, uma nota do autor lamentando 

não conseguir seu objetivo de “adornar o livro com estampas que reproduzissem algumas obras 

dos mais festejados artistas brasileiros”635.  Ferreira justificava que a situação em que se 

encontrava a gravura no país, carente de mão de obra especializada e maquinário adequado, o 

impediu de publicar seu livro ilustrado, aproveitando para protestar em prol do investimento no 

campo da gráfica. 

Félix Ferreira foi um jornalista e editor bastante ativo na imprensa carioca durante a 

segunda metade do século XIX, autor de livros e periódicos, dedicando-se a diversos assuntos, 

com destaque às artes visuais. 

O livro integrava um projeto de Ferreira para realização de publicações com propostas 

que ele considerava instrutivas, enfatizando os temas artísticos, sobretudo publicações 

ilustradas que divulgassem obras de arte. Apesar de não conter ilustrações, Belas Artes, foi a 

maior obra em que Ferreira dedicou às artes visuais no Brasil636 e, até onde consta, o primeiro 

livro sobre o tema publicado no país637. O livro se insere no contexto do debate sobre a arte no 

Brasil e as questões envolvendo a afirmação de uma identidade nacional no campo artístico, 

presente na crítica do período. 

Félix Ferreira esteve bastante engajado com as questões relacionadas ao 

desenvolvimento da gravura no país, sempre incentivando o ensino das técnicas e protestando 

contra o estado em que se encontravam as artes gráficas no Brasil, as quais contavam com 

pouco investimento do Estado e de iniciativas particulares.  

O atraso das atividades gráficas no país é encarado por Ferreira como um grave 

problema desencadeado pelas poucas oficinas então existentes. Defende como forma de 

 
634Belas Artes: estudos e apreciações extraído do periódico: Brazil; Rio de Janeiro; 25/09/1884, pág.04   
635 FERREIRA, Félix. Bellas Artes: estudos e apreciações. Rio de Janeiro, Baldomero Carqueja Fuentes 1885. 
636 A grande maioria dos textos de Félix Ferreira sobre artes eram artigos publicados em diversos periódicos da 

época, como Guarany; O País, A Semana; A vida Fluminense; Diário do Rio de Janeiro; Brasil Ilustrado, entre 

outros. O próprio livro Belas Artes: estudos e apreciações é resultado de uma reunião e edição de artigos que 

Ferreira havia publicado anteriormente na imprensa.  
637 CHIARELLI, Tadeu. Arte, técnica e identidade nacional no Rio de Janeiro, século XIX: sobre contribuições 

de Félix Ferreira. In: FERREIRA, Félix. Belas Artes: estudos e apreciações. Porto Alegre: Editora Zouk, 2012. 
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superação desse problema o ensino da gravura no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro638. 

Seu engajamento em prol das oficinas de gravura naquela instituição639, expresso em vários de 

seus textos640, tinha como um dos objetivos principais desenvolver a imprensa ilustrada, 

multiplicando os periódicos e livros ilustrados a fim de se incentivar um projeto de “instrução 

pública” 641.  

Ferreira entendia as publicações ilustradas como um instrumento fundamental para se 

estabelecer um programa de educação popular incentivando a publicação de diversos 

assuntos642, mas, principalmente, estimulando o conhecimento das “belas artes” 643 de modo a 

promover uma educação artística e impulsionar as artes no Brasil.  

Ele defendia que a arte era o elemento fundamental de uma nação, por possuir um papel 

central no seu desenvolvimento e progresso644. O autor estava envolvido com o grupo de artistas 

e intelectuais ligados à Sociedade Propagadora de Belas Artes, organização mantenedora do 

Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. O fundador e grande amigo de Félix Ferreira, 

Bethencourt da Silva, defendia que o investimento nas belas artes e a divulgação dos 

conhecimentos artísticos eram fundamentais para o desenvolvimento industrial e progresso do 

país. Argumentava que “sem as belas artes não pode haver progresso e sem progresso não há 

 
638 O Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro foi uma instituição fundada pela Sociedade Propagadora das Belas 

Artes em 1856, por iniciativa do arquiteto Bethencourt da Silva com o objetivo de difundir o ensino das belas artes 

aplicadas aos ofícios e indústrias, que ele julgava primordial para o desenvolvimento de uma sociedade industrial. 

A instituição foi organizada com o apoio de uma elite intelectual que pretendia transformar o Brasil em uma “nação 

civilizada”, e assim retirá-la de seu atraso industrial e elevá-la, sobretudo, por meio de um projeto educacional 

voltado ao povo, “ao mesmo patamar das nações consideradas mais civilizadas” MURASSE, Celina Midori. 

Industrialização e educação: a origem do Liceu de Arte e Ofício. Disponível online em: 

[https://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/037_celina_m.pdf] Acesso em julho de 2011. 
639 Apesar de seu intenso engajamento para as oficinas de gravura no Liceu, estas nunca chegaram a se concretizar 

no decorrer do século XIX. 
640 Cito alguns deles: Bellas Artes: estudos e apreciações (1885); Do ensino profissional (1876); O lyceo de artes 

e officios e as aulas de desenho para o sexo feminino (1871); A imprensa e o Lyceo de Artes e Officios (1871). 
641 Analisando a bibliografia produzida por Félix Ferreira, percebe-se seu interesse por questões relacionadas ao 

que ele chama de “Instrução pública”, foi bastante lembrado na imprensa por seus esforços nesse sentido. Foi 

colaborador em diversos jornais, também publicou livros no intuito de contribuir para um programa de instrução 

pública que, segundo ele, seria fundamental para atuar nas transformações do país e retirá-lo do que ele considerava 

seu atraso, sobretudo industrial.  
642 Félix Ferreira escreveu livros e artigos sobre diversos temas como ciências, arquitetura, artes, literatura, política 

etc, demonstrando como era comum em sua época, a preocupação com os “temas nacionais”. 
643 O termo “belas artes” era utilizado por Félix Ferreira para designar a produção erudita da arte, sobretudo, aquela 

realizada pelos artistas formados no âmbito acadêmico, ou seja, refere-se à pintura, escultura e arquitetura em 

oposição aos termos “artes aplicadas”, “artes mecânicas” ou “artes industriais” que ele utilizava para referir-se à 

gravura e outros tipos de práticas, que segundo ele, possuíam características artísticas e industriais, inseridas no 

universo do ensino técnico profissionalizante e que deveriam ser ensinadas nos Liceus de Artes e Ofícios 

FERREIRA, Felix. Notícia Histórica. In. Liceu de Artes e Ofícios (Brj)- Polyanthea Comemorativa de Inauguração 

das Aulas do Sexo Feminino. Rio de Janeiro: Typ. e lith. Lombaerts &Co., 1881.    
644 No livro Belas Artes: estudos e apreciações, ele inicia com a epígrafe de David Sutter(1811-1880):  “As belas 

artes são a glória da nação que as protege; dotando-a de uma nova verdade ou um novo progresso e perpetuando a 

vida intelectual e moral das nações assim como sua existência material [...]” FERREIRA, Felix Bellas Artes: 

estudos e apreciações. Rio de Janeiro, Baldomero Carqueja Fuentes 1885. 
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civilização”645. Para esse grupo a arte era encarada como um parâmetro para medir e atestar o 

“grau de adiantamento e civilização de um país” 646. 

 No livro Do Ensino Profissional, Ferreira, ao argumentar sobre a necessidade do Estado 

proteger as belas artes, defende: “Onde a arte encontra proteção floresce, e onde floresce 

concorre, em grande parte, para o progresso moral e material do país que sabe acolhê-la com 

esse desvelo incessante tão necessário à sua delicada organização.”647. E então, exemplifica 

apresentando a Grécia antiga como uma nação que, protegendo as artes, alcançou seu 

“engrandecimento” com “épocas brilhantes”. Também cita a Itália no Renascimento e a França 

desde o reinado de Luís XIV, como países que atingiram seu “esplendor” por meio do impulso 

conferido às belas artes. E complementa: “A arte esplendida e louçã, enchendo de vida e luz 

esta terra que deu o berço a Gonçalves Dias e a Victor Meirelles, o poeta das cores e o pintor 

da poesia, colocará- os filhos da Santa-Cruz na altura das mais civilizadas nações do mundo”648. 

Acreditava que o fortalecimento da arte nacional era essencial para o progresso do país, 

para libertá-lo da “contingência do estrangeiro”649  e transformá-lo em um grande centro de 

referência650: 

 

Do ensino e progresso das belas-artes depende o aperfeiçoamento e a prosperidade da 

indústria, e é nesta que as grandes nações têm a sua principal fonte de renda (...) 

enquanto não cuidarmos seriamente das belas artes não teremos indústria, e enquanto 

esta não se desenvolver não passaremos de um povo rotineiro, de uma nação tributária 

dos grandes centros de civilização.651   

 

Ferreira reclamava, sobretudo na imprensa, sobre o estado de abandono em que se 

encontrava a Academia Imperial de Belas Artes, instituição que ele entendia como capital para 

a formação da arte nacional. Criticava a falta de investimento do Estado na Academia e a 

ausência de um sistema artístico no país que desse suporte ao funcionamento da instituição. 

 
645 SILVA, Francisco J. Bethencourt da. Brazil Artistico nova phase. Revista da sociedade propagadora das Belas 

Artes, ano 1, 1911. 
646 Nesse sentido Jacy Monteiro, um dos sócios fundadores do Liceu, argumenta no Brazil Artistico, periódico 

organizado pela instituição: “As belas artes são, como diz Kératry, a consequência direta do desenvolvimento das 

faculdades instintivas e adquiridas dos homens, e eu acrescentarei que o cultivo e o luzimento delas são o 

complemento e o espécimen da civilização de um povo, o reflexo de seu gênio, o tipo plástico por assim exprimir, 

de seus costumes, da importância que dá ao futuro e do modo por que há de recompensar o presente” (MONTEIRO, 

1911, p. 69 apud MURASSE 2001). 
647 FERREIRA, Felix, 1876. 
648 Ibid. 
649Em Belas Artes: estudos e apreciações Félix Ferreira demonstra sua preocupação com o fortalecimento da arte 

no Brasil no seguinte texto: “A Sociedade Propagadora de Belas Artes decreta a reforma que deve mudar a face 

da sociedade moral, dando-lhe um cunho de nacionalidade e libertando-a da contingência estrangeira, que lhe 

impõe usos e costumes tão contrários ao clima e aspirações do país” (FERREIRA, 2012, p.113). 
650 FERREIRA, Felix, 1885. 
651 FERREIRA, 1876, p.13-15.   
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Assim, acreditava que a divulgação da arte e do ensino artístico para um público amplo, 

alicerçado pelas escolas e liceus, pela criação de museus e bibliotecas e, principalmente, pela 

proliferação de gravuras e publicações ilustradas dedicadas às artes pudesse consolidar um 

“gosto para as belas artes” 652 e uma cultura artística no Brasil653 e, desse modo, fortalecendo a 

Academia de Belas Artes. 

Cabe salientar que Félix Ferreira não encarava a gravura como pertencente ao universo 

das belas artes, mas sim, das artes industriais. Desse modo, seu ensino deveria ocorrer no Liceu 

de Artes e Ofícios, escola destinada à formação dos artífices e nunca na Academia de Belas 

Artes, instituição formadora dos artistas654. Contudo, ele acreditava que a formação da mão de 

obra gráfica, dos artífices, seria fundamental para o bom desempenho dos artistas e para o 

florescimento da Academia e via a gravura como um importante auxiliar das belas artes.    

Como comentado, o livro Belas Artes: estudos e apreciações fazia parte de um projeto 

para a divulgação de obras e artistas pela imagem gráfica. Como mencionado, Ferreira não 

conseguiu fazer com que seu livro fosse ilustrado, entretanto atuou também em outras 

publicações que tinham propósitos similares.  

Nesse sentido, duas folhas ilustradas chamam a atenção por suas propostas e ênfase 

conferida à imagem gráfica: O Guarany (1870-71) e O Brazil Illustrado (1887)655. Nesses 

periódicos, Félix Ferreira, além de ser autor de vários artigos, foi também o editor. Da mesma 

forma eles apresentam de maneira particular seus propósitos voltados para a educação popular, 

em especial a difusão dos conhecimentos artísticos.  

 

 
652 Esse termo é bastante utilizado por Félix Ferreira e os outros intelectuais ligados à Sociedade Propagadora de 

Belas Artes em seus textos. Segundo o estatuto da Sociedade sua principal finalidade era: “(...)promover, por todos 

os meios ao seu alcance, a propagação, desenvolvimento e perfeição das artes em todo o Império. Para conseguir 

este resultado, a Sociedade procurará despertar e desenvolver em todas as classes do povo o gosto pelas belas 

artes(...)” 

Estatutos da Sociedade Propagadora das Bellas Artes in. FERREIRA, Félix – Do ensino Profissional: Lycêo de 

Artes e Officios - Imprensa Industrial, Rio de Janeiro, 1876. 
653 Cultura artística tal qual ele vislumbrava e tinha como referência os centros europeus, como a França e a Itália.  
654 Em um de seus textos, Notícia Histórica, Félix Ferreira faz uma análise diferenciando os propósitos do Liceu 

de Artes e Ofícios daqueles da Academia de Belas Artes, mas defendendo que o desenvolvimento desta última 

dependia em grande parte dos progressos do Liceu. Para Ferreira o Liceu era a escola de artes aplicadas às 

ramificações da indústria fabril e manufatureira e as Academia destinada ao ensino das belas artes. Segundo ele, 

“a Inglaterra, a França, a Alemanha e os Estados Unidos e todas as nações de igual quilate têm Academias para o 

ensino apurado das belas artes e o Liceu para os das suas aplicações às indústrias e aos ofícios” (FERREIRA.1881, 

p.7).   
655 Em minha dissertação analiso essas duas publicações. 

Cf. ARNONE, Marianne Farah. A gravura como difusora da arte: um estudo sobre a gravura brasileira no final do 

século XIX a partir da análise dos textos e produão crítica de Félix Ferreira [doi:10.11606/D.27.2014.tde-

02022015-153549]. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2014. Dissertação 

de Mestrado em Teoria, Ensino e Aprendizagem. [acesso 2022-02-11]. 
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Figura 301 Capa da Revista Brasil Ilustrado: arquivo de conhecimentos uteis. Rio de Janeiro, n.01, 1887.  Col. Instituto de 

Estudos Brasileiros -USP 

Figura 302 Capa do periódico O Guarany: folha ilustrada, literária, artística, noticiosa, critica. Rio de Janeiro, n.01, 1871. 

Col. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Os artigos possuíam diversas temáticas, tais como a fauna e a flora brasileiras, 

arquitetura, literatura, história, sempre buscando definir um “perfil nacional”.  Os tópicos 

versavam sobre alguns episódios da história nacional, a descrição de certos monumentos, 

prédios e ruas do Rio de Janeiros, notícias sobre espécies da flora e fauna brasileira, como o 

tamanduá e a anta, biografias de alguns autores como José de Alencar, Gonçalves Dias, Castro 

Alves e de artistas como Victor Meirelles, Pedro Américo, Rodolfo Bernardelli e Bethencourt 

da Silva. Buscava assim, eleger certas características para delinear e engendrar uma identidade 

nacional.  O objetivo do Brasil Illustrado656, como justifica Ferreira, era ser um “arquivo de 

conhecimentos uteis”, ou seja, um arquivo “consagrado à boa lição de tudo quanto pode instruir 

recreando, especialmente em relação às coisas pátrias, à história, geografia, usos, costumes, 

flora, fauna, paisagem e obras de artes do Brasil”657. 

 
656 Tania Regina de Luca realiza um estudo sobre o Brasil Ilustrado. 

Cf. LUCA, T. R. de. Brasil Ilustrado (1887-1888) e Félix Ferreira: conhecimentos úteis em prol da Nação. Revista 

de História, [S. l.], n. 179, p. 01-62, 2020. DOI: 10.11606/issn.2316-9141.rh.2020.147798. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/147798. Acesso em: 11 fev. 2022. 
657 FERREIRA, Felix. Brazil Illustrado, 1887.  
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Os assuntos artísticos recebiam grande destaque sendo numerosos os artigos sobre 

artistas, obras e exposições. Outro elemento relevante extraído desses periódicos é a ênfase 

conferida às imagens gráficas e difusão das obras de arte por meio da imprensa.  

No Guarany um dos principais propósitos era a divulgação das obras de arte pela 

gravura. Apresentava em meio aos artigos, páginas inteiras de litografias reproduzindo 

desenhos, pinturas de gênero e paisagem e esculturas, com o objetivo de ser uma publicação 

que estimulasse e “advogasse em prol das belas artes”658.  

Da mesma forma, também o Brazil Illustrado tinha como uma de suas principais 

finalidades a divulgação de obras por meio de estampas, reproduzindo em xilografia, por 

exemplo, as marinhas dos artistas Émile Rouède659 e Giovanni Battista Castagneto. 

Comenta Ferreira que os propósitos da revista eram incentivar as atividades gráficas e 

as publicações ilustradas: 

 

É um periódico de propaganda e consequentemente tem por fim desenvolver quanto 

lhe caiba em posses, o gosto pela gravura e pelo desenho; assim pois franqueando as 

suas colunas aos trabalhos literários, o Brazil Illustrado incita e espera merecer, de 

amadores e de artistas, igual colaboração gráfica, à semelhança do que se pratica em 

outros países, como por exemplo Portugal, onde senhoras e cavalheiros da mais alta 

distinção esmaltam de primores as páginas de publicações congêneres desta 660. 

 

Para Félix Ferreira a arte, bem como sua generalização por meio do ensino, era 

fundamental para a formação e desenvolvimento da nação. Desse modo ele confiava que as 

publicações ilustradas pudessem auxiliá-lo a divulgar tópicos artísticos e estimular “o gosto 

para as belas artes” que ele não enxergava no Brasil. 

As gravuras que reproduziam as obras de arte produzidas pelos artistas, sendo 

publicadas veiculada por meio dos periódicos, eram encaradas como um poderoso agente para 

estimular o interesse pela arte. Assim, Ferreira confiava na imagem reproduzível para tornar 

conhecida a produção artística brasileira e, por esse meio, atrair público para exposições, animar 

o mercado da arte nacional e, então, difundir uma cultura artística brasileira nos moldes das 

“nações cultas e civilizadas”661.  

 
658 A imagem gráfica era sempre destaca pela revista, como por exemplo: “A litografia, Adonis indo à caça, que 

hoje damos aos nossos leitores é cópia da fotografia de uma das mais belas estátuas do insigne escultor português 

Victor Bastos” FERREIRA, Felix. O Lyceo de artes e officios e as aulas de desenho para o sexo feminino. Rio de 

Janeiro: Typ. de J. P. Hildebrandt, 1871. 
659  O artista Émile Rouède foi autor de vários desenhos realizados para mediar a gravação de Alfredo Pinheiro, 

principal responsável pelas xilogravuras publicadas no periódico. 
660 FERREIRA, Felix, 1887, op cit. 
661 Idem, Do ensino profissional: Liceu de Artes e Ofícios – Imprensa Industrial. Rio de Janeiro v.1, 20 set. 1876.  
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Apesar de toda dificuldade enfrentada e das iniciativas de Félix Ferreira terem sido 

pouco efetivas e duradouras, seu engajamento em prol das artes gráficas o torna uma figura 

emblemática para se pensar a reprodução da arte pela gravura no Brasil. Na imprensa foi um 

grande incentivador do desenvolvimento das atividades gráficas no país, também administrou 

uma casa de tipografia e litografia que imprimia e vendia estampas e ainda foi autor e editor de 

obras ilustradas. Félix Ferreira tinha convicção de que o aprimoramento da gráfica no Brasil o 

auxiliaria em um projeto de instrução pública que tinha na divulgação da arte, sobretudo por 

meio das publicações ilustradas, seu ponto central para as transformações do país.    

Para finalizar, um fato curioso é encontrado em uma nota publicada na segunda edição 

do Brasil Ilustrado. O comunicado compunha a seção “opinião da imprensa” sobre o periódico. 

Nele Félix Ferreira é elogiado por vários jornalistas por sua iniciativa de publicar o periódico 

ilustrado com tantas gravuras. Entretanto, uma das opiniões chama atenção e se destaca entre 

todas. Nela Félix Ferreira é caracterizado da seguinte maneira: “trabalhador, colecionador e 

investigador”662. É interessante ele ser identificado e destacado como um colecionador. Apesar 

de não encontrarmos documentos sobre sua suposta coleção para investigarmos de modo mais 

aprofundado, é inevitável não pensarmos que, entre seus itens, encontraríamos várias estampas 

de tradução e publicações ilustradas. 

 

 

3.4 As estampas dos jornais e a coleção 

 

Imagine o leitor a cara que fez o Aurélio, quando descobriu uma coleção 

infeliz de oleografias e cromos, desses que o leitor, se é homem de bom 

gosto, não consentiria em sua casa, nem mesmo que lhe pagassem 

direitos de armazenagem.  

 

Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 1885. 

 

(...) quando os jornais ilustrados não são encadernados para servir de 

passatempo às visitas, recortam as estampas, lhes dão a honra de uma 

moldura e colocam-nas nas paredes. Há nos nossos teatros muitos 

camarins forrados com desenhos e ilustrações 

 

AZEVEDO, Arthur. Diário de Notícias, De Palanque, 30 de agosto de 

1888. 

 

Os dois trechos são extraídos da coluna “De Palanque” do Diário de Notícias, assinada por 

Eloy, o Heróe – pseudônimo do dramaturgo Arthur Azevedo. No primeiro, para a coluna de 

 
662 Brasil ilustrado 1887 15 de janeiro de 1887, nota de opinião do O Rio de Janeiro n 2 



376 

 

1885, o autor narra um episódio que supostamente teria ocorrido com o artista Aurélio 

Figueiredo (1856-1916). Este, ao ser convidado a ir à casa de um “fidalgo” para conhecer sua 

coleção de arte, surpreende-se ao perceber que as tais preciosidades artísticas não passavam de 

“infelizes cromos e oleografias”. 

   Outro episódio similar é apresentado na coluna de 1887. Dessa vez o autor descreve o 

caso em que o pintor Pedro Américo faz um comentário a um deputado sobre uma oleografia 

exposta na parede: 

 

Pedro Américo, há coisa de um ano, contou-me que, achando-se nesta 

Corte de visita em casa de um deputado geral, que se dizia grande 

amador de pintura, deu com os olhos em uma oleografia pendurada na 

parede. Era a reprodução de um bonito quadro, italiano, representando 

uma formosa mulher loira, de mãos postas e olhos erguidos para o céu, 

rezando, creio. O leitor deve conhecer essa oleografia, que é encontrada 

em toda parte. 

Pedro Américo abanou a cabeça e disse: 

- O autor daquele quadro vendeu-o ao Estado por tantas mil liras (não 

posso precisar a quantia). 

O deputado deu pulo e exclamou: 

-Oh! Diabo! Nesse caso, fiz uma pechincha! Comprei-o por trinta e 

cinco mil reis!663 

 

 

Alguns pontos chamam atenção nesses casos descritos por Azevedo. Ambos trazem em 

comum o relato da presença de reproduções em oleografia em coleções de arte de membros da 

elite carioca. Essa não é a primeira vez que esse tipo de estampa é apontado como item de 

acervo de coleções. O articulista da Revista Ilustrada, Julio Dast já havia atentado para esse 

fato, no referido episódio envolvendo o leilão da oleografia reproduzindo A Primeira Missa no 

Brasil.  

Tanto Arthur Azevedo como Julio Dast demonstram desconforto com o valor conferido a 

essas estampas, acusando os colecionadores de pouco conhecimento e gosto duvidoso, o que, 

segundo eles, resultava na baixa qualidade de suas coleções, repletas de reproduções 

controversas.  

Em seu estudo sobre da difusão da cromolitografia e sua absorção na cultura visual norte 

americana, durante a segunda metade do século XIX, Peter C. Marzio demonstra o quanto esse 

tipo de estampa se espalhou por todas as casas, após a guerra civil ocorrida naquele país. De 

 
663 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 1887, p.01. 
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acordo com ele, os termos oleografia, cromolitografia ou apenas cromo664 podem ser 

compreendidos como sinônimos, todos relacionados às técnicas de litografia a cores665.  

O autor demonstra que no caso norte-americano a cromolitografia foi uma técnica que 

auxiliou a democratização da arte, popularizando certas imagens e temas, como paisagens, 

naturezas-mortas, animais, cenas domésticas, todas criando o gosto por consumir imagens. Por 

outro lado, ele chama atenção para um movimento contrário que não apreciava a substituição 

de obras originais por reproduções, relacionando-as com mau gosto e falta de conhecimentos 

artísticos. Ainda assim, as reproduções em cromolitografia foram um fenômeno nos Estados 

Unidos, sendo um componente fundamental para o estudo da cultura visual.666  

De maneira geral, mesmo não sendo publicadas no interior de jornais e revistas, as 

cromolitografias eram frequentemente ofertadas aos assinantes como suplementos, anunciadas 

como recompensa por adesão à assinatura e tinham sua venda divulgada nos anúncios e 

publicidades dos jornais. Possuem desse modo, vínculos diretos com a imprensa e as 

publicações ilustradas667 

No caso brasileiro, ao que parece, esse tipo de imagem – produto da indústria de 

comunicação de massa – era absorvido e fazia parte das coleções principalmente da elite. O 

trecho da crítica de Félix Ferreira sobre uma exposição de Almeida Jr. reforça essa ideia: 

 

O que cumpre é apoiar fortemente o Liceu de Artes e Ofícios, é multiplicar por todos 

os grandes centros de atividade; é criar publicações e periódicos xilografados, é 

reproduzir pela fotografia, pela gravura e pela oleografia as melhores produções 

artísticas brasileiras e derramá-las em profusão por toda parte para que assim se 

inocule e se desenvolva o gosto pelo povo, o único mecenas que as ideias e a 

organização comportam e aceitam (...) Pedant le Repos  é uma obra prima, que bem 

merecia ser reproduzida e vulgarizada pela oleografia; e o quanto é para lastimar que 

entre nós ainda não se tenha introduzido esse poderoso agente do desenvolvimento 

artístico pelas classes menos abastadas.”668. 

    

 
664 De acordo com o verbete da enciclopédia do Itaú, o termo oleogravura refere-se ao: “Processo de reprodução 

de uma pintura a óleo, por meio de técnicas de gravura, num novo suporte que imite a tela. O processo de impressão 

mais utilizado para esse tipo de reprodução é o da litografia. Nesse caso, também se usa o termo oleografia, mais 

específico, e a reprodução é feita com tinta a óleo, lápis ou bastões gordurosos sobre pedra ou chapas planas, em 

prensa manual especial”. 
665 De acordo com Marzio, uma das possíveis razões das dificuldades para definição em relação às técnicas de 

litografia a cores durante o século XIX, seria a variedade de processos que se desenvolvem nesse período, muitos 

deles com pequenas variações. MARZIO, Peter C. The Democratic Art: Pictures for a 19th-century America: 

Chromolithography, 1840-1900. D. R. Godine, 1979. 
666 Ibid. 
667 Ibid. 
668 FERREIRA, Felix. Os quadros do sr. almeida junior. Correio paulistano, Sâo Paulo, ano XXIX, n. 7822, 1882. 
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O crítico lamenta que a oleografia ainda não estivesse ao alcance de todos, de modo a 

divulgar determinadas obras brasileiras. Possivelmente esse tipo de estampa devia fazer parte 

de sua coleção.  

O próprio Arthur Azevedo possuía várias dessas imagens na coleção que iniciou no final do 

século XIX, como demonstra o pesquisador Frederico Fernando Souza Silva, em seu estudo 

sobre esse acervo669.   

Azevedo foi um grande admirador de imagens, reunindo em sua coleção as mais variadas 

técnicas670. Desse modo, possivelmente o que o incomodava em relação à presença das 

olegrafias nas coleções descritas em suas crônicas, não eram exatamente as estampas, mas o 

modo como elas eram tratadas: reproduções da indústria tomadas como obras originais. A forma 

como Azevedo organizava e entendia as peças de seu acervo dão pistas de como ele encarava 

de modo distinto, diferentes produções artísticas e imagens realizadas por meios técnicos 

variados671.  

Em seu acervo há pinturas, livros, periódicos, mas principalmente estampas gráficas. 

Grande parte dessas imagens eram suplementos de jornais e revistas, como é o caso da 

xilogravura de D. G Anderson traduzindo a tela A Primeira Missa no Brasil (1860), de Vitor 

Meirelles, encartada no periódico Echo Americano (1871-1872), imagem que inicia este 

capítulo.  Várias das imagens apresentadas até o momento, como as estampas da guerra contra 

o Paraguai, alguns retratos e paisagens, são itens que integram a coleção. 

O segundo trecho que inicia este tópico, extraído Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 1887, 

evidenciando a prática de Azevedo de retirar imagens de jornal e deslocá-las para outros 

contextos, revela o gosto que nutria por essas ilustrações. Ele foi muito próximo aos jornais, 

criou e colaborou em vários deles, a imprensa era seu principal espaço de atuação.  

Como apresenta Frederico Fernando Souza Silva, as estampas, entre elas as imagens de 

jornais, foram peças fundamentais que informaram e formaram o olhar de Arthur Azevedo para 

 
669 Cf. SILVA, Frederico Fernando Souza. Arthur Azevedo: o crítico de arte como colecionador/o colecionador 

como crítico de arte [tese de doutorado]. Universidade de São Paulo, 2016. 
670 O acervo inicial contava com aproximadamente 23.130 (vinte e três mil cento e trinta) obras, dentre gravuras, 

pinturas a óleo, retratos e desenhos. Obras de vários artistas e gravadores europeus dos séculos XVII, XVIII e 

XIX, podem ser encontradas, nomes como François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Rembrandt, Marcantonio 

Raimondi, Paul Veronése dentre outros, que utilizaram técnicas de gravação como: o buril, a ponta-seca, a 

maneira-negra, água-forte e a litografia, criando obras que retratam a mitologia antiga, paisagens, costumes e cenas 

religiosas. Devido à grande quantidade de obras e artistas presentes no acervo, a Coleção subdividiu-se em 

coleções ou temas, como é o caso das gravuras mitológicas, as religiosas e as brasilianas.  

SILVA, Frederico Fernando de Souza. Coleção de gravuras Arthur Azevedo: identidade e representação. 19º 

Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas “Entre Territórios”, Cachoeira, Bahia, 

2010. 
671 SILVA, Frederico Fernando de Souza, Op Cit. 
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a arte, elementos importantes para o estudo de sua produção textual. Silva chama atenção para 

o fato de que grande parte do contato que Azevedo teve com as obras de arte foi mediado por 

reproduções, parte significativa por meio dos jornais, que continuamente informavam sobre 

exposições e artistas. Azevedo viajou poucas vezes, tendo oportunidades limitadas de contato 

com determinas produções que ele descreve com intimidade. Sua coleção era seu deleite, mas 

também um importante repertório de referências, de imagens que ele selecionou para que o 

acompanhasse672. 

Desde o início do século XIX, há relatos de como as coleções foram fontes de pesquisa e 

auxiliaram a formação de artistas. Isso pode ser percebido quando Debret informa que António 

de Araújo e Azevedo (1754-1817), o conde da Barca, abria, com frequência, a sala de sua 

biblioteca para que os artistas pudessem ter acesso à sua coleção. Entre seus itens estava a 

famosa coleção Le Grand Théâtre de l’Univers, que possuía, como destaque, diversas gravuras 

de tradução.673 

 Já no final daquele século, outro exemplo pode ser observado no artigo do periódico O 

Mosquito sobre a exposição na casa do Sr. Insley Pacheco, quando ele abre sua coleção para o 

público pudessem conhecê-la:  

 

Uma grande coleção de pequenas paisagens a gouache mostram bem claro que nesse 

gênero de pintura o sr. Pacheco nada deixa a desejar. Outro tanto sentimos não poder 

dizer dos seus quadros que, francamente, parecem gouaches pintadas a óleo. Além 

disto, e conquanto o seu aspecto seja em geral agradável, notam-se neles certas 

negligências nos detalhes e pouco estudo na distribuição da luz. 

Em gravuras cremos que poucas coleções haverá mais completas e melhor escolhidas. 

Além das que estão em molduras, tem o sr. Pacheco uma rica biblioteca composta das 

obras mais importantes sobre artes, das quais fazem parte copias de todos os quadros 

das grandes galerias do Louvre e de Versailles, perfeitamente reproduzidos e 

gravados. E além deles, outros e outros no mesmo gênero. Tem, pois os amadores 

ocasião de bem empregar algumas horas visitando a exposição do sr. Pacheco. 

 

O colecionismo no século XIX é um tema amplo que ainda carece de estudos.674 Não é um 

objetivo da tese aprofundá-lo, ele não se apresenta como um tópico, mas surge como um 

exemplo significativo de mais um meio de consumo de imagens, que engloba diversos aspectos 

 
672Assim como percebido em Arthur Azevedo, é provável que vários outros críticos e artistas tiveram parte 

considerável de suas formações e produções mediadas por reproduções. O contato com as obras originais costuma 

ser mais restrito. Desse modo, as estampas de reprodução desempenharam um papel ativo na produção artística 

durante o século XIX.   
673 Cf. CUNHA, Lygia da Fonseca Fernandes da [org.].  A Coleção de Estampas: Le Grand Theatre de l'Univers. 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Divisão de Publicações e Divulgação, 1970. 
674 Nesse sentido os estudos de autores como a Paulo Knauss (1964-); Marize Malta; Sonia Gomes Pereira; Luciano 

Migliaccio; Leticia Squeff, são referências fundamentais. 
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e fatores675.  Nesse sentido, a coleção formada por Arthur Azevedo é apreendida como um caso 

emblemático de como as estampas de tradução publicadas em jornais estavam impactando a 

cultura visual naquele momento. Afinal, o que é mais sintomático do que a presença de imagens 

de jornais, como itens fundamentais, na coleção de um reconhecido e atuante escritor, envolvido 

em diferentes círculos artísticos e culturais? 

Tal qual a iniciativa de Arthur Azevedo, devem ter se formado outras coleções em que 

imagens de periódicos fossem itens salvaguardados. Entretanto, a própria natureza efêmera, 

volátil e descartável do jornal deve ter agido para que não encontremos casos tão organizados 

como aquele do autor aqui tratado. De todo modo, ainda que os periódicos não fizessem parte 

de coleções como objetos, na forma física, participando de uma prática sistemática, eles 

certamente as acompanharam de maneira mais ampla, já que foram ferramentas essenciais para 

a instrumentalização do olhar para arte.   

 

 

 

 
675 Paulo Knauss em seu artigo O cavalete e a paleta. Arte e prática de colecionar no Brasil analisa o processo de 

formação das práticas relacionadas ao colecionismo particular no Brasil. Segundo ele, um dos primeiros 

colecionadores a atuarem no país foi o médico nascido na Inglaterra e naturalizado brasileiro Jonathas Abbot 

(1796-1868). Ele teria sido um dos precursores a estabelecer uma prática sistemática de aquisição de objetos, 

formou sua coleção, na primeira metade do século XIX, na Bahia, grande parte do acervo composto por pinturas 

europeias adquiridas de viagens e por meio de vínculos estabelecidos com comerciantes. Ainda na Bahia, Knauss 

cita o caso de Antonio José Alves amigo de Abbot, que também teria iniciado sua coleção no mesmo período. 

Ambos foram figuras importantes para a formação da Sociedade de Belas Artes da Bahia. No Rio de Janeiro, o 

autor cita o caso da coleção de José Francisco Bernardes (1836-1916), barão de São Joaquim composta por pinturas 

desenhos e aquarelas, em sua maior parte de origem europeia, doada em 1922, para a pinacoteca da Escola 

Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro (ENBA). Também menciona a referida coleção do visconde de 

Figueredo -, que de acordo com o articulista da Revista Ilustrada, Julio Dast, leiloou uma oleografia da Primeira 

Missa no Brasil que fazia parte de seu acervo – formada majoritariamente por quadros europeus, parte deles 

igualmente doados para ENBA. Conforme indica Paulo Knauss os itens dessas coleções foram adquiridos, 

principalmente a partir de viagens e longas estadias de seus proprietários na Europa. Nesse sentido ele destaca 

mais dois colecionadores desse período, o joalheiro Luiz Rezende (-1927) que se estabelecia com frequência em 

Paris e o diplomata Salvador de Mendonça (1841-1913) que constituiu parte de seu acervo no período em que 

viveu nos Estados Unidos.  

O autor chama atenção para o fato de que a maior parte dos itens das coleções ser constituído por obras europeias. 

Do mesmo modo, aponta a transferência da corte portuguesa para o Brasil que resultou, entre outras medidas, na 

abertura dos portos como um fator importante para estimular a formação de coleções particulares no país. Também, 

de acordo como ele, observa-se o “predomínio do interesse pela pintura de gênero, de paisagem, natureza-morta 

ou temas da mitologia clássica, desprestigiando-se os temas bíblicos ou históricos, associados às 

instituições sociais da Igreja e do Estado.” 

Cf. KNAUSS, Paulo, O cavalete e a paleta: Arte e prática de colecionar no Brasil, In: Anais do Museu Histórico 

Nacional, Rio de Janeiro, 2001. 
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Considerações Finais 

O objetivo central da tese foi investigar as relações entre as estampas de tradução 

veiculadas pela imprensa e seus impactos na cultura visual no Rio de Janeiro oitocentista. 

Utilizamos, para tal, alguns procedimentos que propiciassem o confronto entre as imagens dos 

jornais e outros recursos visuais e textuais.  Desses cruzamentos, observamos pontos do contato 

que nos permitiu vislumbrar os impactos e os diálogos estabelecidos entre as fontes. 

Para o desenvolvimento da tese foram estruturados três capítulos em que podemos 

observar alguns fatores que demonstram como as obras de arte, veiculadas pela imprensa, 

impactaram e se envolveram de algum modo com diferentes aspectos da produção artística e 

cultural do período.  

No primeiro capítulo, percebemos que artistas e escritores estiveram próximos às 

imagens de tradução de diferentes naturezas, entre elas as estampas de jornais. Isso pode ser 

percebido quando essas imagens são citadas na literatura, retratadas na pintura, colecionadas 

por artistas e utilizadas como referência para produção de obras676. Os casos de Van Gogh e 

Constantin Guys, por exemplo, são reveladores nesse sentido. 

 O primeiro era colecionador de diferentes tipos de imagens, entre elas, várias gravuras 

de reprodução publicadas em jornais de amplo alcance como o The Graphic e Illustrated 

London News. Conforme exposto, várias dessas imagens apresentavam relações com a 

produção pictórica de Van Gogh, sendo mesmo utilizadas como instrumento para a cópia, caso 

da pintura The Prison Courtyard realizada a partir de uma gravura que reproduzia Newgate 

exercise yard, from London de Gustave Doré, publicada no periódico ilustrado holandês 

Katholieke Illustratie (1872).  

Os documentos relacionados ao Van Gogh, como suas correspondências, comprovam 

essa característica de colecionador de estampas, parte significativa delas proveniente de jornais 

e revistas. As fontes revelam o costume do artista de apreciar essas imagens, observá-las nas 

vitrines das tipografias, de empenhar-se para adquiri-las e de fixá-las nas paredes de sua 

residência de modo que elas estavam, frequentemente, em contato com o pintor, informando 

seu olhar.    

Já Constantin Guys, o pintor da vida moderna, era assim definido pelo escritor Charles 

Baudelaire, entre outras coisas, por seus vínculos com a imprensa, sendo suas aquarelas e 

desenhos reproduzidos pelos jornais mais conhecidos que o restante de sua produção. 

 
676 O capítulo se propõe a investigar essas questões no contexto europeu, principalmente na França e na Inglaterra, 

onde se localizavam os principais polos da indústria gráfica oitocentista. 
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Características de suas obras que foram difundidas pelas imagens dos periódicos e destacadas 

no texto de Baudelaire como componentes na modernidade, apresentam ressonâncias com uma 

parte da produção artística realizada sobretudo na França, naquele momento. Os periódicos 

foram veículos que atuaram na divulgação da obra de Guys, fazendo com que os elementos da 

“vida moderna” descritos por Baudelaire pudessem atingir um público amplo. 

Jornais e revistas tiveram um papel significativo na produção artística do período, 

envolvendo-se com ela de diferentes maneiras:  divulgando obras, artistas, exposições, sendo 

utilizados como fontes de referências e instrumentos de estudo para elaboração de diversas 

obras, assim como, dialogando e encontrando ressonâncias com a produção artística que recebia 

destaque naquele período. 

Como exposto, as estampas de tradução não foram um fenômeno exclusivo do século 

XIX, assim como não começaram a circular a partir dos periódicos. Desde o século XVI, artistas 

recorreram à gravura como um meio para a difusão de suas obras, momento em que, 

principalmente, a gravura em metal e a técnica do buril foram utilizadas por diversos artistas 

para a tradução de seus trabalhos. 

Artistas associaram-se a gravadores, intérpretes de suas obras. Marcantonio Raimondi 

foi ressaltado por Vasari como o principal nome da gravura daquele período, e que teria, 

segundo o pesquisador Ivins Jr., inaugurado uma sintaxe linear importante para a 

sistematização do campo da gravura de tradução e para formação de uma geração de gravadores 

intérpretes.  

Também começam a atuar os editores, principais agentes encarregados pela distribuição 

e comercialização dessas estampas. Um dos primeiros estabelecimentos, nesse sentido, foi a 

casa Aux quatre vents (1548), na Antuérpia, responsável pela divulgação de obras e artistas 

europeus, auxiliando na consolidação da arte europeia. Desse modo, a estampa final era 

resultado de uma cadeia que envolvia diferentes profissionais. Em muitos casos, como no do 

pintor Rubens, a oficina de gravura funcionava como parte do ateliê do artista, constituindo 

uma estrutura complexa de produção que envolvia constante troca e diálogo entre pintores e 

gravadores.  

Conforme afirmam estudiosos como Giulio Carlo Argan e Willian Ivins Jr., a estampa 

de tradução tornou-se uma importante ferramenta para consolidar a hegemonia da tradição 

artística europeia, atuando para afirmação de valores e cânones. Foi fundamental para a 

divulgação de obras e artistas, sendo até a descoberta da fotografia, a principal responsável pela 

difusão da arte europeia e para consolidação de determinada iconografia ligada a ela. 
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As academias de belas artes, instituições que formalizaram e sistematizaram o ensino 

da arte, desde suas origens no século XVI até o século XIX, utilizaram a gravura de tradução 

como material didático, um meio de facilitar a aproximação dos artistas a determinados cânones 

e valores. As estampas eram utilizadas desde o início da formação, no ensino do desenho, 

considerado a base da metodologia acadêmica. Entretanto, elas acompanhavam o artista, como 

material de referência, durante toda sua trajetória, integrando os ateliês como instrumento de 

estudo.  

Artistas vinculados à tradição acadêmica como Eugène Delacroix, Paul Delaroche, 

Jean-Auguste Dominique Ingres entre outros, não apenas utilizaram a gravura como uma forma 

de propagarem suas obras e construírem suas imagens profissionais, como as consultavam, com 

frequência, para estudo e elaboração de seus trabalhos que, não raro, eram intermediados por 

imagens de reprodução. Se por um lado a estampa de tradução foi fundamental para 

consolidação e manutenção do sistema acadêmico, atuando para a afirmação e propagação de 

determinados cânones, por outro ela também esteve bastante envolvida com a produção 

identificada na história da arte por contestar ou se afastar da tradição acadêmica, caracterizada 

pelas vertentes modernas. 

 Nessa perspectiva, é interessante a atuação do artista francês Édouard Manet uma vez 

que as estampas de tradução conviveram com ele de diferentes maneiras. Sua tela Le déjeuner 

sur l’herbe, considerada um dos principais marcos da arte moderna, teve como referência e 

dialogava com a gravura Julgamento de Páris, de Marcantonio Raimondi a partir de Rafael. De 

acordo com Hubert Damisch, a provocação de Manet à composição clássica emerge e é 

ressaltada no confronto entre a pintura e a gravura. Assim, ao passo que a reprodução foi 

fundamental para consolidação da tradição clássica, a partir da hegemonia de certos cânones e 

valores, igualmente ela foi essencial para a construção da ideia de modernidade.    

Na tela Retrato de Emilie Zola, Manet confere destaque a um conjunto de imagens de 

reprodução expostas na parede ao fundo do retratado, elemento que desempenha um papel 

relevante na composição e importante para a análise da obra. O ambiente onde o escritor é 

representado oferece indicações referentes ao consumo desse tipo de imagem, as estampas 

surgem de modo natural, tornam-se um item comum da paisagem. A tela traz questões 

interessantes sobre a utilização das reproduções pelos artistas, demonstra o quanto estavam 

próximas a eles, retratadas em diferentes produções artísticas do período677. 

 
677 Isso pode ser percebido na produção literária desenvolvida nesse período. O próprio Emilie Zola possui diversos 

trechos em que menciona o consumo de estampas, entre elas as reproduções de obra de arte. 
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Ainda analisando o caso de Manet, observamos que além de consultar reproduções para 

elaboração de suas obras, dialogar com elas e retratá-las na pintura, ele próprio realizou versões 

gráficas e fotográficas de suas telas, também traduziu, pela técnica da água forte, obras dos 

artistas que admirava, assim como teve sua produção traduzida por outros artistas em diferentes 

técnicas e produtos como livros, catálogos, jornais e revistas. Esses últimos, conforme 

demonstrado, eram mídias que vivenciavam grande crescimento em decorrências das inovações 

técnicas e tecnologias implementadas naquele momento.   

O século XIX foi um período de pesquisas no campo da gráfica no sentido de tornarem 

a produção e a reprodutibilidade de textos e imagens mais ágeis e eficientes, atendendo a uma 

crescente demanda e impulsionando o crescimento da indústria. Técnicas mais antigas e 

tradicionais tais como o buril e a xilogravura conviveram ao lado daquelas mais recentes como 

a litografia e a fotografia. Em muitos casos, processos técnicos diversos se relacionavam, dando 

origem a novos procedimentos, como os fotomecânicos.  

Nesse cenário, a imprensa demonstrou ser um importante espaço de experimentação e 

pesquisa, sendo um dos fenômenos impulsionados pela indústria gráfica. Essa mídia 

experienciou grande crescimento no século XIX, tornando-se o principal veículo de informação 

da época, um espaço para a afirmação de ideias e conceitos, divulgação de textos e imagens, 

também um instrumento de poder e domínio.  

Como analisamos, a imprensa desempenhou um papel significativo para o 

desenvolvimento de processos que se tornariam alguns dos principais alicerces da indústria 

gráfica oitocentistas para multiplicação de imagens: a estereotipia e outros procedimentos para 

produção de Clichês.  A partir desses processos, foi difundida determinada iconografia, 

inclusive ligada às artes visuais, para diversas regiões.  

A facilidade para a circulação da informação e de mercadorias fez com que modelos e 

padrões gráficos e tipográficos de publicações fossem exportados e consolidados, 

demonstrando que a indústria gráfica foi também um forte instrumento de poder e hegemonia. 

Aqueles que possuíam vantagem de recursos como mão de obra qualificada, equipamentos, 

maquinários, estrutura fabril e de distribuição detinham o controle do mercado.  

Um dos tópicos mais explorados pela imprensa periódica foi a arte. Muitos jornais e 

revistas dedicavam parte significativa de suas pautas aos temas artísticos e a reprodução de 

obras e artistas. Assim, no decorrer do século XIX, os periódicos envolveram-se e tiveram uma 

atuação relevante no campo das artes visuais. Como colocado, de acordo com o pesquisador 

Robert Verhoogt, artistas, colecionadores e museus associavam-se a editores e comissionavam 

suas obras aos periódicos para que eles fossem os principais responsáveis pelas reproduções. 
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Graças aos jornais ilustrados, obras e artistas foram distribuídos em larga escala, tornando-os 

mais conhecidos e ampliando seus alcances. Do mesmo modo, os periódicos foram os principais 

anunciadores de empreendimentos e eventos ligados à comercialização da arte, sendo um dos 

agentes centrais desse comércio, também desempenharam um papel importante para a crítica e 

para a cobertura das exposições que ocorriam no período.  

Mesmo jornais e revistas que apresentavam diferentes propostas tinham a arte como um 

tópico significativo e publicavam, com frequência, ilustrações reproduzindo obras de diversos 

artistas. Havia uma grande demanda por esse tipo de estampa que também era alimentada pela 

imprensa.  

Periódicos como o The Penny Magazine; Le Magazin Pitoresque; Le monde Illustré; 

The Illlustrated London News, entre outros, foram grandes produtores de clichês, produzindo 

imagens que circularam e que disseminaram determinadas iconografias para várias regiões ao 

redor do mundo. Desse modo, imagens impressas em primeira mão na revista inglesa The Penny 

Magazine, por exemplo, posteriormente, eram comercializadas por meio de seus clichês para 

outras publicações.  Assim, uma mesma estampa, como a reprodução da pintura A Última Ceia 

a partir de Leonardo da Vinci, publicada pela Penny Magazine poderia compor também as 

páginas da revista brasileira Museu Universal, um dos primeiros periódicos ilustrados a circular 

no país. 

Outro aspecto apresentado em relação dos jornais e revistas e a divulgação da arte foi 

sua participação ativa nos debates sobre as identidades nacionais e o fortalecimento dos 

nacionalismos que atravessaram o século XIX. Demonstramos que a reprodução de 

determinadas obras pela imprensa periódica auxiliou a atividade de tais projetos nacionalistas, 

atuando na construção de uma visualidade, de um imaginário nacional. 

O segundo capítulo, tinha com principal foco a relação entre imprensa ilustrada carioca 

e a reprodução da arte durante a segunda metade do século XIX. Nesse momento apresentamos 

periódicos que tinham, entre suas propostas, a publicação de estampas reproduzindo obras de 

arte. Buscamos entendê-las em relação e em diálogo com outras produções artísticas, assim 

verificando seus possíveis cruzamentos. O objetivo do capítulo era demonstrar como a arte e a 

reprodução das obras fizeram parte e constituíram-se tópicos importantes divulgados pela 

imprensa no Rio de Janeiro do período, sendo incorporadas em diferentes categorias de jornais 

e revistas.  

Como exposto, até 1808, quando a corte portuguesa é transferida para o Rio de Janeiro, 

as atividades de impressão eram proibidas no Brasil.  A imprensa brasileira é um fenômeno do 

século XIX, o que não significa que não circulassem, antes disso, textos e imagens, ainda que 



386 

 

de forma controlada e reduzida. No período colonial, as estampas de tradução eram encontradas, 

principalmente, em folhetos religiosos, missais e livros, elementos fundamentais para o estudo 

sobre a produção artística daquele período, já que parte significativa dos artistas os consultava 

como material de referência.  

Com o estabelecimento da corte portuguesa, alguns fatores, como a abertura dos portos 

e o alvará sobre as manufaturas, dinamizaram a produção, comércio, e o consumo de produtos, 

impactando o setor de impressos. As imagens, entre elas as reproduções de obras, tornam-se, 

doravante, um produto encontrado em maior quantidade e diversidade de técnicas, meios e 

suportes.  

As estampas de tradução eram comercializadas no Rio de Janeiro em estabelecimentos 

como vidraçarias, moldurarias, casas de materiais de arte, tipografias, livrarias e por meio do 

comércio de rua.  Dentre a diversidade de produtos onde esse tipo de imagem podia ser 

encontrado (gravuras avulsas, livros, catálogos, jornais e revista) o periódico demonstra ser uma 

categoria especial. Isso pois, de algum modo, ele englobou, se articulou e dialogou com 

diferentes recursos visuais que estavam em jogo naquele momento propondo questões 

importantes para se pensar a cultura visual oitocentista.  

Os jornais e revistas participaram do comércio e do consumo de estampas tanto por 

serem em si mesmos produtos de consumo, de modo que suas imagens eram, em muitos casos, 

retiradas da publicação para serem colecionadas ou emolduradas, como também atuaram como 

um veículo de informação, divulgando artistas e exposições, publicando críticas, ou seja, 

informando o olhar sobre a arte. Do mesmo modo, como colocado, foram os principais 

anunciadores dos estabelecimentos e dos eventos relacionados ao comércio da arte. 

É sintomático que um dos primeiros periódicos ilustrados a circular no Rio de Janeiro, 

o Museu Universal, tenha, como uma de suas principais características, a reprodução de obras 

de arte.  Suas imagens eram provenientes de clichês e estereótipos de revistas europeias o que, 

segundo o estudioso Rafael Cardoso, teria sido o motivo para que a publicação fosse 

negligenciada pela historiografia da imprensa brasileira. Fato que prejudicou uma análise 

necessária dos impactos que o jornal teria causado no repertório visual do público carioca, ainda 

carente de imagens impressas e publicações periódicas dessa natureza. A publicação estava 

atenta à demanda de imagens e sintonizada com imprensa ilustrada do período.  

Conforme apresentado, parte das obras divulgadas pelo Museu eram também anunciadas 

em lojas e leilões, assim como muitas delas serviram de referência para artistas atuantes naquele 
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período678 e foram citadas na literatura679. Essa observação demonstra os diálogos que foram 

estabelecidos entre o periódico e a produção artística e cultural que se desenvolvia naquele 

momento.  

 O Museu Universal tinha, conforme exposto em seu editorial, o objetivo de difundir 

suas imagens e conteúdo a um público amplo e diversificado. O periódico foi um dos primeiros 

a adotar clichês importados para a ilustração de suas páginas, mas está longe de ter sido um 

caso isolado. Como colocado, os processos de multiplicação de matrizes e a comercialização 

dos clichês foram características da indústria gráfica oitocentista. Era comum aos periódicos 

que circularam no Rio de Janeiro, durante a segunda metade do século XIX, utilizarem matrizes 

estereotipadas, sobretudos aqueles de cunho literário cultural.  

 Os temas artísticos e as imagens de obras de arte integraram periódicos de diferentes 

naturezas, com projetos editoriais igualmente diversos. Uma dessas categorias, que procuravam 

afirmar e preencher o que entendia ser uma lacuna na imprensa ilustrada brasileira, foram os 

jornais Ilustração do Brasil e o Ilustração Brasileira. Eles dialogavam com congêneres 

europeus e, apropriando-se dos sentidos e dos projetos que englobavam o termo ilustração, no 

contexto do século XIX, buscaram posicionar o Brasil entre os países produtores de publicações 

dessa natureza, assim como buscavam a afirmação nacional, projeto anunciado desde seus 

títulos. Ambos, reservavam um espaço significativo à arte e publicaram diversas ilustrações de 

obras. Entretanto, as imagens eram em sua maioria de artistas europeus, sendo que as poucas 

imagens relacionadas ao Brasil, tratavam-se, sobretudo, de retratos de personalidades e 

paisagens. 

Já o Brasil Ilustrado, jornal editado por Félix Ferreira, teve todas as suas imagens 

realizadas no Brasil, pelo xilógrafo Alfredo Pinheiro. Tinha como uma de suas principais 

propostas a divulgação da arte nacional, embora as ilustrações de obras tenham sido escassas e 

a maior parte das imagens também se voltar para a paisagem e os retratos. 

 Os jornais e revistas direcionados à família brasileira e ao público feminino, como 

aqueles ligados à moda, igualmente se revelaram espaços significativos para as estampas de 

reprodução e os temas artísticos. A Estação, por exemplo, foi uma dessas revistas, ela teve 

grande recepção entre público brasileiro e longo período de existência. A publicação era 

 
678 Caso, por exemplo, da cópia da Última Ceia realizada pelo artista brasileiro Manuel Pereira Reis Macedo, 

citada pelo escritor Joaquim Manuel de Macedo em Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. Outro exemplo 

nesse sentido, é o repertório de gravuras de reprodução que foram utilizados como material de estudo pelos alunos 

da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, e que hoje, compõem os acervos do Museu Nacional de 

Belas Artes e o Museu D. João VI. Muitas das estampas e dos artistas que circularam no Museu Universal eram 

comuns àqueles presentes nessas coleções. 
679 Como por exemplo, alguns dos trechos de Machado de Assis citados ao longo da tese. 
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dividida entre o jornal de modas, de orientação francesa, e a parte literária que teve como 

colaboradores escritores como Machado de Assis, Arthur Azevedo, Júlia Lopes de Almeida, 

entre outros.  

As reproduções ocupavam essa segunda parte e estavam em sintonia com o conteúdo de 

moda e literário publicado na revista.  As ilustrações eram provenientes de clichês de uma 

publicação alemã e tratavam-se de traduções de obras europeias, a grande maioria de artistas 

contemporâneos, que participavam das principais exposições do período, de modo que a revista 

dialogava com a produção artística que se desenvolvia naquele momento, inclusive no Brasil. 

Já os periódicos de caráter político, ou de cunho satírico e caricatural que compunham 

parte significativa da produção periódica brasileira, também publicaram estampas de tradução, 

embora em escala reduzida, em relação aos periódicos literários. Nesses casos, reprodução de 

obras arte se faz presente, essencialmente, de duas maneiras: por meio da crítica de arte ilustrada 

– os salões caricaturais –, e pelos suplementos ilustrados.  

Nesses últimos, o material produzido a partir da guerra contra o Paraguai é significativo 

para se analisar os vínculos entre essas publicações e as artes visuais. Já os salões caricaturais 

ficaram conhecidos, principalmente, por meio da produção do artista Angelo Agostini. Ele 

destacou-se por sua atuação na imprensa em diversos periódicos como A Vida Fluminense; O 

Mosquito e a Revista Ilustrada, jornais que tiveram ampla repercussão e duração e que foram 

importantes para a divulgação e os debates em torno da arte nacional. 

Outro grupo de periódico investigado e que foi significativo no que diz respeito à 

publicação de obras de arte, foram aquelas publicações de caráter transnacional como as 

revistas A Ilustração e O Echo Americano. A primeira era coordenada e idealizada pelo editor 

português Mariano Pina, impressa em Paris e que circulava em Portugal, Brasil e França. Já a 

segunda era uma publicação brasileira, impressa em Londres e difundida no Brasil, em Portugal, 

Inglaterra e Estados Unidos.  

As duas revistas publicaram um extenso reportório de obras, principalmente de artistas 

europeus, tinham como propósito a divulgação da cultura europeia, tendo a arte como um tema 

fundamental. Estavam comprometidas e ancoradas por projetos de modernidade de inspiração 

iluminista, que defendiam que a difusão da arte, assim como da ciência e da tecnologia, eram a 

base para a formação de nações “cultas e civilizadas”.  Sendo a arte um elemento valorizado 

por essas publicações, era frequente a presença de imagens de exposições e reproduções de 

obras. Percebemos que no caso das duas revistas as obras de arte estavam sintonizadas e 

comprometidas com projetos de afirmação do imaginário do “progresso” que sustentou a o 

projeto da “civilização ocidental” oitocentista. 
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Tendo em vista o grupo de periódicos analisados podemos perceber que, apesar de 

apresentarem perfis editorial diversos, todos tinham entre suas propostas a divulgação da arte, 

e apresentavam estampas de tradução.  

No terceiro e último capítulo, buscamos identificar a relação entre a produção artística 

brasileira, os artistas e as estampas de tradução, tendo como ênfase as reproduções publicadas 

em periódicos.  

Investigamos como as estampas de tradução foram fundamentais para a implantação do 

sistema artístico acadêmico no Brasil uma vez que foram peças importantes para ensejar o 

método de ensino empregado na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Como 

apresentado, as estampas gráficas - como material didático – faziam parte do sistema acadêmico 

de ensino, pautado, sobretudo, no exercício da cópia das obras dos “grandes mestres” que 

compunham a “tradição artística”.  

Para a realização dessa prática era necessário a Academia do Rio de Janeiro prover seu 

acervo com referências ligadas aos cânones da tradição europeia, para que os alunos pudessem 

ter acesso a esses materiais.  Periódicos ilustrados como L’Illustration; École de Dessin; Gazette 

de Beaux-Arts, entre outros, também compunham o acervo de referências, contribuindo, junto 

com outros dispositivos, como os pensionatos, para afirmar seus valores e parâmetros e, assim, 

implementar o ensino acadêmico no país. 

Do mesmo modo analisamos como os artistas se envolveram com jornais e revistas tanto 

por aproximação com editores, ou por participarem de publicações, como colaboradores e 

ilustradores.  No caso de Belmiro de Almeida, por exemplo, o artista teve contato com editores 

como Mariano Pina assim como atuou como caricaturista para vários periódicos. Percebemos 

a produção realizada por artistas, como é o caso de Belmiro, muitas vezes, dialogaram e 

encontraram ressonâncias com as obras publicadas nos periódicos.  

Pudemos perceber também algumas relações entre a crítica, o jornal e a reprodução da 

arte a partir de Angelo Agostini, Gonzaga Duque, e, sobretudo, Félix Ferreira, principais 

críticos atuantes na segunda metade do século XIX. No caso de Agostini, esses vínculos são 

notáveis em suas críticas de arte ilustrada, a maior parte delas publicadas na Revista Ilustrada. 

Já em Gonzaga Duque, percebemos a partir da análise de alguns trechos de Arte Brasileira 

(1888), pontos de contato, diálogos entre eles e as imagens apresentadas em algumas das 

publicações ilustradas que circularam naquele momento e que tiveram uma boa recepção entre 

o público carioca. No caso de Félix Ferreira esses três elementos (crítica, jornal e reprodução 

da arte) integram um projeto de instrução pública. Ele defendia que o desenvolvimento da arte 

nacional e, por consequência, o progresso do país, estavam comprometidos com a difusão das 
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obras de arte pela imprensa. Essas questões são centrais em seus escritos sobre arte e, por essa 

razão, analisar seu principal projeto trouxe pontos importantes para se pensar as conexões entre 

a produção crítica e as estampas de tradução na imprensa.  

 Por fim, o último tópico traz o exemplo da coleção formada por Arthur Azevedo que 

tinha, entre os itens reunidos, estampas de tradução retiradas de periódicos ilustrados. A coleção 

é analisada como um caso emblemático de como as estampas de tradução publicadas em jornais 

estavam impactando a cultura visual naquele momento. Isso, uma vez que seria sintomático a 

presença desse tipo de estampa no acervo constituído por Azevedo, escritor bastante atuante 

naquele momento e que teve também em sua coleção uma fonte importante de referências para 

a elaboração de sua produção textual. 

 Logo no início do texto, na introdução, foram apresentadas três questões norteadoras. 

Procuramos ao longo do texto desenvolvê-las e argumentá-las de modo minucioso, levando em 

consideração suas complexidades e especificidades. No entanto, caberia nesse desfecho, em um 

esforço de síntese, respondê-las de modo mais imediato e conclusivo: 

1) As estampas de obras de arte foram elementos que integraram os periódicos que 

circulavam no Rio de Janeiro durante a segunda metade do século XIX? 

Sim, como pudemos perceber as estampas de tradução integraram diferentes perfis de jornais 

e revistas que circularam no Rio de Janeiro. 

2) As estampas de obras publicadas nos periódicos eram absorvidas pelo público carioca? 

Pudemos identificar referências ao consumo dessas estampas por meio de alguns documentos, 

da produção literária e artística. Desse modo, observamos práticas ligadas a essas imagens além 

de sua leitura, como as práticas decorativas e de colecionismo.  

3) As estampas presentes nas revistas ilustradas foram instrumentos e elementos 

significativos para a formação de uma visualidade, de uma cultura visual no Rio de 

Janeiro durante a segunda metade do século XIX? 

Os veículos de comunicação de massa fizeram parte da engrenagem que movia e engendrava 

o sistema de arte, peças fundamentais para legitimação dos valores artísticos com os quais ele 

estava comprometido e para articular a formação de um mercado global de arte. Assim, as 

estampas de tradução publicadas nos periódicos ao mesmo tempo em que estimulavam e 

alimentaram o consumo da arte, agiam para a consolidação do gosto, para a formação de um 

olhar voltado para arte, operando para a difusão, absorção e fortalecimento de determinada 

produção. 

A arte era compreendida como um dos elementos centrais da “civilização moderna”, 

assim os estereótipos e clichês que difundiram obras e artistas por meio das mídias de 
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comunicação de massa, foram peças fundamentais de processo civilizacional, instrumentos de 

poder que atuaram na construção do imaginário do “progresso” e da “civilização ocidental”.   

Parcela significativa dos periódicos analisados, que circularam no Rio de Janeiro durante a 

segunda metade do século XIX, eram porta vozes desse projeto, afirmavam-se “agentes do 

progresso”. Esforçaram-se e se engajaram para elaboração de imagens da nação para o 

fortalecimento da identidade nacional, entretanto tinham como parâmetro o processo 

civilizacional europeu. Nesse sentido, os periódicos refletiam os desafios enfrentados por parte 

da produção artística que se desenvolvia no Brasil, envolvida com os debates em torno da 

identidade nacional.  

Do mesmo modo, percebemos que as estampas de tradução dos jornais e revistas que 

circularam do Rio de Janeiro espelhavam uma parte significativa da produção artística, literária 

e crítica que se desenvolvia naquele momento, estabelecendo diálogos importantes para se 

pensar o regime de visualidade em que estavam inseridos. 

 Procuramos demonstrar como as reproduções publicadas nos periódicos que circularam 

no Rio de Janeiro, durante a segunda metade do século XIX, são elementos importantes e 

trazem questões significativas para se pensar a arte brasileira nesse período.  Como buscamos 

evidenciar, as imagens divulgadas pelos jornais e revistas encontram ressonâncias e dialogam 

com a produção artística e cultural que se desenvolvia naquele momento, foram elementos 

visuais dinâmicos e ativos no cotidiano da sociedade carioca oitocentista, que informaram e 

estimularam o consumo da arte de um público amplo. 

O tema da reprodução de imagens pela imprensa periódica é amplo e envolve um objeto 

de estudo complexo e abrangente que estimula novas questões e aponta para seu vasto potencial 

de investigação. Afinal, a própria ideia de reprodução abre possibilidade para formação de um 

campo fértil para o estudo. 
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Disponível online em: [https://www.museumoflondon.org.uk/discover/windows-world-londons-print-shops] 

acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG 41 Detalhe de anúncio da Goupil para o periódico Le Musée des Rieurs, cromolitografia, 1847, Rijksmuseum, 

Amsterdam. Disponível online em: [https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-2015-26-1990] acesso em 

janeiro de 2022. 

  

FIG 42 CHARLET, Nicolas-Toussaint (artist) French, 1792 – 1845. Le Marchand de dessins lithographiques, 

1819, litografia. Col National Galary. Disponível online em: [https://www.nga.gov/collection/art-object-

page.207777.html] acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 43 DEGAS, Edgar. The Collector of Prints, óleo sobre tela, 1866, Metropolitan Museum of Art, New York 

City. Disponível online em: [https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436122] acesso em janeiro de 

2022 

 

FIG 44. DAUMIER, Honoré. L’amateur d’estampe, óleo sobre tela, c.1860, Petit Palais, Musée des Beaux-arts de 

la Ville de Paris. Disponível online em: [https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/petit-palais/oeuvres/l-

amateur-d-estampes#infos-principales] acesso em janeiro de 2022 

 

 

FIG. 45 DAUMIER, Honoré. Deux Amateurs d’estampes, aquarela, Winterthur, Oskar Reinhart Collection. 

Disponível online em: [https://www.akg-images.co.uk/archive/Deux-Amateurs-d%E2%80%99estampes-

2UMDHUNEUT4V.html] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG. 46 SCHMIED, François Louis a partir de DAUMIER, Honoré. Les Amateurs d'estampes, xilogravura, 

publicado em 1920, Col, National Gallery of Art. Disponível online em: [https://www.nga.gov/collection/art-

object-page.56789.html] Acesso em Janeiro de 2022. 

 

FIG. 47 JONGHE, Gustave Léonard, Lateness. Óleo sobre tela. Disponível online em: 

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_L%C3%A9onard_de_Jonghe_-_Look_at_the_Time.jpg] 

Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG. 48 ALMA-TADEMA, Lawrence. My Studio, óleo sobre tela, 1867, Groninger Museum, Groningen, 

Netherlands. Disponível online em: [https://www.alma-tadema.org/My-Studio.html] Acesso em janeiro de 2022 

 

FIG. 49 NETTI, Francesco. Le lettura, óleo sobre tela, 1875. Disponível online em: 

[https://imgur.com/gallery/Fj7kJNV] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG 50 RENOIR, Pierre-Auguste. Young Woman Reading an Illustrated Journal, óleo sobre tela, ca. 1880,Rhode 

Island School of Design Museum. Disponível online em: [https://risdmuseum.org/art-design/collection/young-

woman-reading-illustrated-journal-22125] Acesso em janeiro de 2022. 
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FIG. 51 DAUMIER, Honoré, Inconvénient d'acheter un journal, 1848, litografia, Rosenwald Collection. 

Disponível online em: [https://artsandculture.google.com/asset/inconv%C3%A9nient-d-acheter-un-

journal/8gEG4ufowLk-aA] Acesso em janeiro de 2022. 

 

 FIG. 52 REGGIANINI, Vittorio, Reading an Art jornal, óleo sobre tela. Disponível online em: 

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vittorio_reggianini_reading_an_art_journal.jpg] Acesso em janeiro de 

2022. 

 

FIG 53 Capa com ilustração do vernissage de exposição do Le Monde Illustré, nº 1819, fevereiro de 1892, Paris. 

Col. Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme. Disponível online 

em: [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6223158q] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG. 54 Ilustração retratando exposições publicado no Le Monde Ilustre, maio de 1886, Col. Bibliothèque 

nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme. Disponível online em: 

[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6441349v/f15.item] Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 55 Capa com xilogravura de topo reproduzindo a obra The Young Beggar de Bartolomé Esteban Murillo 

(1617–1682), publicada no periódico The Penny Magazine, n. 127 março, 1834, Londres. Disponível online em: 

[https://catalog.hathitrust.org/Record/000548607] Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG 56 Página com xilogravura reproduzindo a obra de Murillo publicado na Le Magasin Pittoresque, n.27, 1834, 

Paris. Disponível online em: [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31417n/f31.item] Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 57 Ilustração para o artigo sobre o artista Nicholas Poussin publicado para The Penny Magazine, 1842. 

Disponível online em: [https://catalog.hathitrust.org/Record/000548607] Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 58 Capa reproduzindo obra de Nicholas Poussin publicado Le Magasin Pittoresque, 1881, Col. Bibliothèque 

nationale de France. Disponível online em: [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31417n/f31.item] Acesso em 

janeiro de 2022. 

 

FIG. 59 O ateliê do artista William Bouguereau, gravura a partir de fotografia publicada em L'Illustration, 24 April 

1886, n.265. Disponível online em: [https://archive.org/]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG 60 Suplemento reproduzindo obra Une Fille des Champs de William Bouguereau, gravura a partir de 

fotografia, publicada no The Illustrated London News, 1872, Londres. Disponível online em: [https://archive.org/]. 

Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG 61 The International Exhibition, "Nameless and Friendless”.  Xilogravura para o The Illustrated London 

News, 1862, Londres. Disponível online em: [https://archive.org/]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 62 OSBORN, Emily Mary 1828–1925, óleo sobre tela, 1857, Col. Tate. Disponível online em: 

[https://www.tate.org.uk/art/artworks/osborn-nameless-and-friendless-the-rich-mans-wealth-is-his-strong-city-

etc-proverbs-x-15-t12936] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG 63 NAUMANN, Paul (xilogravura) a partir de ALMA-TADEMA, Lawrence, Love in Idleness, publicado em 

The Illustrated London News, 1895. Disponível online em: 

[https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1896-1230-994]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG 64 ALMA-TADEMA, Lawrence, Love in Idleness,óleo sobre tela, c. 1891, Col. Laing Art Gallery. Disponível 

online em: [https://artsandculture.google.com/asset/love-in-idleness-sir-lawrence-alma-

tadema/dAFC0CE9mb3v5g]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 65 FRÈRE, Pierre-Édouard, Les images, litografia publicada no periódico L’artiste, 1858, Paris. Disponível 

online em: [https://www.metmuseum.org/art/collection/search/433568]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG 66 Capa do periódico The Art-Journal, 1852, Londres. Disponível online em: 

[https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015023995353&view=1up&seq=18&skin=2021] Acesso em 

janeiro de 2022. 
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FIG. 67 ROFFE (gravador) a partir de ACTON, John Adams (escultor), The widows Cruse, Bronze. Publicado no 

The Art Journal. Disponível online em: 

[https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015023995353&view=1up&seq=18&skin=2021] Acesso em 

janeiro de 2022. 

 

FIG. 68 Anúncio de estampas de tradução publicado no The Art Union, 1840, Londres. Disponível online em: 

[https://archive.org/]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 69 ROBINSON, J. W. (gravador) a partir de COPE, W.C. The Young Mother publicado no The Art Journal. 

Disponível online em: [https://archive.org/]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 70 Capa do periódico Gazette des Beaux Arts, 1859, Paris. Disponível online em: 

[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343486585/date] Acesso em janeiro de 2021. 

 

FIG. 71 Anúncio da gravura de Henriquel-Dupont traduzindo a obra L’Hémicycle de Paul Delaroche. Disponível 

online em: [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343486585/date] Acesso em janeiro de 2021 

 

FIG. 72 BOETZEL (gravador) a partir de LORRAIN, Claude (pintor), Mercure et Argus, publicado na Gazette de 

Beaux Arts. Disponível online em: [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343486585/date] Acesso em janeiro de 

2021 

 

FIG. 73JASINAKI (gravador) a partir de DAVID, Louis (pintor), Portrait de Mme Récamier, publicado na Gazette 

des Beaux Arts. Disponível online em: [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343486585/date] Acesso em janeiro de 

2021 

 

FIG 74 JACKSON, J. (gravador) a partir de Morghen, Raffaello (gravador) a partir de Vinci, Leonardo (pintor), 

A última ceia, xilogravura publicada no período The Penny Magazine, 1834, Londres. Disponível online em: 

[https://archive.org/]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 75 Página no periódico português Archivo Popular, 1838, publicando a xilogravura de J. Jackson a partir da 

A Última Ceia. Disponível online em: [https://books.google.com.br/books?id=PW0-

AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false] 

Acesso em janeiro de 2022. 

 

 FIG. 76 Página com a ilustração do artigo sobre Leonardo da Vinci publicado no periódico Museu Universal em 

janeiro de 1838. Arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  

 

FIG. 77 MORGUEN, Raffaello (gravura) a partir de VINCI, Leonardo da (pintura), A Última Ceia, gravura em 

metal, 1800, The Metropolitan Museum of Art, Nova York. Disponível online em: 

[https://www.metmuseum.org/art/collection/search/715639] Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 78 Página da revista Magasin Pittoresque de dezembro de 1837, com ilustração da cena Hamlet. Xilogravura 

realizada por Andrew Best Leloir a partir de Eugène Delacroix. Disponível online em: 

[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32810629m/date] Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 79 Página do Museu Universal ilustrada com xilogravura de Andrew Best Leloir reproduzindo Hamlet de 

Eugène Delacroix, publicada em 22 de maio de 1841. Arquivo da Biblioteca Nacional.  

 

FIG 80 Página da revista Museu Universal reproduzindo a pintura Madonna della Seggiola de Rafael Sanzio, 1838. 

Arquivo Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível online em: 

[http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=339369&pasta=ano%20183&pesq=Sanzio&pagfis=513] 

Acesso em Janeiro de 2022.  

 

FIG 81 Capa da revista Archivo Popular reproduzindo xilogravura de J. Jackson realizada a partir de gravura de 

Raffaello Morguen, dezembro de 1837. Disponível online em: 

[https://www.google.com.br/books/edition/O_Archivo_popular/PW0-AAAAYAAJ?hl=pt-

BR&gbpv=1&dq=archivo+popular&printsec=frontcover] Acesso em Janeiro de 2022.  

 

FIG. 82 Ilustração do periódico Jornal das Famílias publicado no Rio de Janeiro em maio de 1876. Arquivo da 

Biblioteca Nacional. Disponível online em: 
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[http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=339776&pasta=ano%20187&pesq=Virgem%20de%20rap

hael&pagfis=4910] Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG 83 Página do Museu Universal na edição de 03 de agosto de 1839.  Arquivo da Biblioteca Nacional.  

 

FIG. 84 PONCE-CAMUS, Marie-Nicolas. Napoleon before the Tomb of Frederick the Great, óleo sobre tela, 

1808, Grand Palais (Château de Versailles). Disponível online em: [https://www.napoleon.org/en/history-of-the-

two-empires/paintings/napoleon-meditating-before-the-tomb-of-frederick-ii-of-prussia-in-the-crypt-of-the-

garnisonkirche-in-potsdam/] Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 85 Gravura publicada na quinta edição do Museu Universal, em 1837. Arquivo da Biblioteca Nacional.  

 

FIG. 86 MARIESCHI, Michele. Sta. Maria del Salute, água forte, 1741, col. Metropolitan Museum of Art. 

Disponível online em: [https://www.metmuseum.org/art/collection/search/817028] Acesso em Janeiro de 2022.  

 

FIG. 87 Gravura publicada na sexta edição do Museu Universal, em 1837. Arquivo da Biblioteca Nacional.  

 

FIG. 88 RUBENS, Peter Paul. Descida da Cruz. Oil on panel, 1612-14, Cathedral of Our Lady, Antwerp. 

Disponível online em: [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Descent_from_the_Cross_(Rubens)_July_2015-1a.jpg] 

Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG.89 Página com estampa publicada na quadragésima terceira edição do Museu Universal no artigo dedicado à 

escultura de Moisés realizada pelo artista Michelangelo. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 90 BUONARROTI, Michelangelo. Moisés; escultura em mármore, 1513-15; Basílica de São Pedro, Roma. 

Disponível online em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:%27Moses%27_by_Michelangelo_JBU140.jpg] 

Acesso em Janeiro de 2022. 

 

FIG. 91 Página com estampa reproduzindo a obra O Jovem Mendigo, publicada no Museu Universal, em agosto 

de 1839, no artigo dedicado ao artista Bartolomé Esteban Perez Murillo. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 92 Anúncio sobre a revista Museu Universal publicado no Jornal do Comércio em 24 de agosto de 1839. O 

anúncio destaca o artigo sobre Murillo e a estampa da obra O Mendigo. Arquivo da Biblioteca Nacional.  

 

FIG. 93 Anúncio sobre leilão que destaca, entre os itens, um quadro com moldura dourada contendo a cópia da 

pintura O Pequeno Mendigo. Anúncio do Diário do Rio de Janeiro, Folha política literária e comercial, 23 de maio 

de 1860, Rio de Janeiro, nº 59. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 94 Anúncio da venda do quadro O Pequeno Mendigo na Casa Bernasconi. Jornal do Comércio, 1858. Arquivo 

da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 95 A visita dos anjos a Abraão. Acima a gravura extraída da bíblia ilustrada de Demarne; abaixo, a pintura 

de Ataíde para o painel lateral da capela-mor da Igreja de São Francisco, Ouro Preto. Disponível online 

em:[https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Demarne---ataide.jpg] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG. 96 THOMAS, Emilie (gravura) a partir de DUVIVIER, Albert (desenho) a partir de DELACROIX, Eugène 

(pintura), xilogravura traduzindo a tela A Morte de Sardanapolo, publicada no periódico francês Le Monde Illustré 

na edição de 16 de maio de 1874. Disponível online em: [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32818319d/date] 

Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 97 William Luson Thomas (gravura) a partir de Sir John Gilbert (pintura), Execution of Mary, Queen of 

Scots, extraído do periódico "Illustrated London News", 23 de fevereiro de 1861. Disponível online em: 

[https://archive.org/]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 98 Peter Lightfoot (gravura) a partir de Laslett John Pott (pintura), Mary, Queen of Scots led to execution 

extraído do periódico "The Art Journal," New Series volume 1, plate 11, page 144, 1875. A pintura de John Pott 

foi exposta em 1871 na Royal Academy of Arts, em Londres. Disponível online em: [https://archive.org/]. Acesso 

em janeiro de 2022. 
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FIG. 99 Gravador não identificado a partir de desenho de Ernesto Fontana, Maria Stuart e Elizabeth da Inglaterra, 

publicado na edição de 1876 do periódico “Ilustração do Brasil”. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 100 Publicidade do estabelecimento de Bernasconi & Moncada, publicado no Diário do Rio de Janeiro, em 

1864. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 101 Anúncio de exposição de processos fotográficos expostos na Bernasconi &Moncada publicado no jornal 

Diário do Rio de Janeiro, em 1867. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 102 Anúncio de exposição de retratos na galeria do Sr. Bernasconi publicado no periódico Correio Mercantil 

(RJ), em 1857. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 103 Anúncio do Atelier Moderno publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1889. Arquivo da 

Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 104 Cartão de publicidade da Casa Especial De Wilde. Disponível online em: 

[https://www.harpyaleiloes.com.br/peca.asp?ID=3146572] Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG 105  FONTANA, Roberto. La Donna che Legge, óleo sobre tela, 1882, col. Academia Brasileira de Letras. 

Disponível online em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:A_Dama_do_Livro.jpg] Acesso em janeiro de 2022.  

 

 FIG. 106 Gravura publicada no periódico Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 19 de julho de 1877. Arquivo da 

Biblioteca Nacional. 

 

FIG 107 Gravura reproduzindo a tela de Roberto Fontana no periódico Diário Ilustrado, Rio de Janeiro, 5 de junho 

1887. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG.108 Anúncio publicado no Correio Mercantil, em 1858, divulgando o “recente processo fotográfico da ambro-

cromotipia” realizada pelo estabelecimento de Insley Pacheco. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 109 Capa do periódico O Mosquito com ilustração retratando a “exposição de quadros, fotografias e vários 

objetos de arte em casa do Pacheco”. Periódico O Mosquito, Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1872. Col. 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  

 

FIG. 110 Litografia de Sébastien Auguste Sisson a partir de fotografia de Victor Frond, 1860. Col. Acervo da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. Coleção Brasiliana/ Fundação Estudar. Doação da Fundação Estudar, 

2007. 

 

FIG 111 Litografia de Auguste Sisson publicada no periódico Revista Popular, Rio de Janeiro, 1861. Col. 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

FIG 112 SISSON, Auguste S., D. Pedro com a família, litografia, 1864. Col. Museu Imperial Retirado de: 

SCHWARCZ, Lilia. As barbas do imperador, Companhia das Letras, São Paulo, 2012, p.334. 

 

FIG 113 MOREAUX, François-René, Família Imperial, óleo sobre tela, 1857. Col. Museu Imperial. Disponível 

online em: [http://dami.museuimperial.museus.gov.br/handle/acervo/2487] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG.114 Parte inicial do anúncio das folhinhas Laemmert publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1871. 

Arquivo da Biblioteca Nacional.  

 

FIG. 115 Trecho do anúncio das folhinhas Laemmert publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1871. 

Arquivo da Biblioteca Nacional.  

 

FIG. 116 “Vendedor de Jornais”, Ilustração publicada na coluna “Tipos e Costumes”, no jornal Brasil Ilustrado, 

Rio de Janeiro, 1887, p.112. Arquivo da Biblioteca Nacional.  

 

FIG 117 Gravador não identificado, a partir de MUNKACSY, Mihaly [pintura] Getting Ready for Daddy's 

Birthday, xilogravura publicada no periódico A Estação, Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1885. Arquivo da 

Fundação Casa Rui Barbosa.  
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FIG. 118 MUNKÁCSY, Mihaly, A Visita, c.1880, óleo sobre de tela. Disponível online em: 

[https://www.mihalymunkacsy.org/]. Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG. 119 Reprodução da tela de Mihaly Munkácsy publicada na revista A Estação, Rio de Janeiro, 18 de dezembro 

de 1888. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG 120 Página com ilustração de toilettes em cena doméstica com dois quadros de paisagem na parede ao fundo. 

Publicado na revista Estação, Rio de Janeiro, n.24, 1883. Arquivo da Biblioteca Nacional.  

 

FIG. 121 Ilustrações de tipos de “molduras para fotografia” publicadas na revista Estação. Arquivo da Biblioteca 

Nacional (ed. n. 2, 31 de janeiro de 1881, p.19) e da Fundação Casa Rui Barbosa (ed. n. 8, 31 de março de 1884.) 

 

FIG. 122 Detalhe do anúncio de leilão publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro 1870. Arquivo da 

Biblioteca Nacional. 

 

FIG 123. Detalhe de ilustração publicada na revista Estação, n.24, 28 de fevereiro de 1879. Arquivo da Biblioteca 

Nacional. 

 

FIG 124. SILVA, Oscar Pereira da; Hora da Música, óleo sobre tela, 1901, Pinacoteca de São Paulo. Disponível 

online em: [https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra62943/hora-da-musica]. Acesso em janeiro de 2022. 

 

FIG. 125 Uma Visita Incômoda, a partir de HOFF, Carl Heinrich (pintura).  Gravura publicada na revista Estação, 

n.14, 31 de julho de 1882. Arquivo Fundação Casa Rui Barbosa. 

 

FIG. 126 FIGUEIRADO, Aurélio. Menina ao Piano, 1892, Óleo sobre tela, c.i.d. Disponível online em: 

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Aur%C3%A9lio_de_Figueiredo_-_Menina_ao_piano.jpg] Acesso em 

janeiro de 2022. 

 

FIG. 127 Tem gosto para música, Gravura a partir de BEYSCHLAG, Robert Julius (pintura) publicada na revista 

Estação, n.5, 1881. Arquivo Fundação Casa Rui Barbosa. 

 

FIG. 128 AMOEDO, Rodolfo; Prelúdio, óleo sobre madeira, s.d. Disponível online em: 

[https://www.dagsaboya.com.br/peca.asp?ID=11206] Acesso em janeiro de 2022. 

 

.FIG.129 Ilustração toilettes, moças com piano, publicada da revista Estação, n.20, 1886. Arquivo da Biblioteca 

Nacional. 

 

.FIG 130 SILVA, Oscar Pereira da; Aula de canto na casa de Alexandre-Levy. Óleo sobre tela 1887. Museu 

Imperial de Petrópolis. Disponível online em: [https://acervolevy.com/aula-de-canto-na-casa-de-alexandre-levy-

pintura-de-oscar-pereira-da-silva-1887/] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG. 131 .Ao piano.  Imagem retirada da revista Ilustração, Paris, maio de 1891, Arquivo da Biblioteca Nacional 

de Portugal. 

 

FIG. 132 FERREZ, Marc. A princesa Isabel e a baronesa de Muritiba; Fotografia; 1886; col. Coleção João de 

Orleans e Bragança. Disponível online em: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marc_Ferrez_-

_A_princesa_Isabel_e_a_baronesa_de_Muritiba.jpg] Acesso em janeiro de 2022.  

 

.FIG. 133 Suplemento Literário e Ilustrado do Diário do Comércio, Rio de Janeiro, n.124, 7 de abril de 1889. 

Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

.FIG. 134 GUIMARÃES, A. A. Luzo (litografia) Capa da revista Vida Fluminense, Rio de Janeiro, n.222, 30 de 

Março de 1872. Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG. 135 GUIMARÃES, A. A. Luzo (litografia) a partir de LOO, Charles-André van (pintura), A Ressureição, 

litografia. Página da revista Vida Fluminense Rio de Janeiro, n.222, 30 de março de 1872. Arquivo da Biblioteca 

Nacional. 

 

FIG. 136 Cópia de painel de S. G. Rotta, Oração da manhã, publicado na revista Estação, n.23, 15 de dezembro de 

1901. Arquivo Fundação Casa Rui Barbosa. 
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FIG 137 A cobrança de impostos, gravura publicada no periódico A Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, 1879. 

Arquivo da Biblioteca Nacional. 

 

FIG 138 BAUDE, Charles, Nem cinco reis; gravura a partir de quadro publicada da revista Ilustração, Paris, 8 de 

agosto, 1885. Arquivo da Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

FIG 139 BAUDE, Charles, Belas Artes: Five o’clock Tea, gravura a partir de quadro de Emma Cramwk, publicado 

na revista Ilustração, Paris, n.5, 5 de março de 1888. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG 140 Reprodução da tela Feliz Mãe, publicada na revista A Estação, Rio de Janeiro, n.4, 29 de fevereiro de 

1884. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 

FIG 141 COSTA, João Zeferino da, A Caridade, 1872, óleo sobre tela, Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas 

Artes. Disponível online em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Jo%C3%A3o_Zeferino_da_Costa_-

_A_Caridade.jpg] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG. 142 SILVA, Oscar Pereira da Natureza Morta com Jornal, 1880. Disponível online em: 

[https://www.catalogodasartes.com.br/obra/teUeU/] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG 143 SILVA, Oscar Pereira da. Uma casa brasileira, óleo sobre tela, col. Privada. Disponível online em: 

[https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra6366/uma-casa-brasileira] Acesso em janeiro de 2022.  

 

FIG 144 FERREZ, Marc. Sala de Visitas, c.1895, fotografia. Col. Instituto Moreira Salles. Retirado de: MALTA, 

Marize. Um olhar Decorativo – Ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de Janeiro. Mauad: Rio de 

Janeiro, 2011, Pag. 205.  

 

FIG. 145 Alguns exemplos de retratos de D. Pedro II publicados em diferentes jornais do período (Ilustração (Paris, 

n.24; 20 de dezembro de 1889) Col. Biblioteca Nacional de Portugal; Ilustração Brasileira (Rio de Janeiro, n.3, 1 

de agosto de 1876); Ilustração Brasileira (Rio de Janeiro, 1854); Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. Echo Americano (Londres, n.15, 2 de dezembro de 1871) Col. Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP). 

 

FIG. 146 SILVA, Oscar Pereira da, A leitura (s. d.) Óleo sobre madeira, 19x13 cm. 

 

FIG. 147 Ilustração realizada por Ângelo Agostini publicada na Revista Ilustrada na edição de 1887. Arquivo da 

Biblioteca Nacional.  

 

FIG 148 Ilustração de Ângelo Agostini publicada na Revista Ilustrada na edição de 1887. Col. Fundação Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro. 

 

FIG. 149 AMOEDO, Rodolfo, Cena de café, aquarela, 22,8 x28,2, c.1880/90; coleção Museu Nacional de Belas 

Artes. Disponível online em: [https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra65163/cena-de-café] Acesso em janeiro 

de 2022. 

 

FIG. 150 Reprodução da tela “A leitora atenta” de Karl Gussow (1843-1907), publicada na revista A Estação, Rio 

de Janeiro, 31 de agosto de 1888. Arquivo Fundação Casa Rui Barbosa.  

 

FIG. 151 Nota aos assistentes do O Figaro, Rio de Janeiro, n.104, 12 de janeiro de 1878. Arquivo Biblioteca 

Nacional.  

 

FIG 152 Ilustração do periódico A Cigarra publicada no final do século XIX. A ilustração do texto é de Julião 

Machado e o texto de Olavo Bilac. Retirado de: MALTA, Marize. O Olhar Decorativo, ambientes domésticos em 

fins do século XIX no Rio de Janeiro. Ed. Mauad, Rio de Janeiro, 2011, p129. 

 

FIG. 153 Gravura reproduzindo A confissão e legenda explicativa publicada no periódico A Estação, n.19, 15 de 

outubro de 1883. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  

 

FIG. 154 Legenda e gravura reproduzindo Madonna della Scala (Correggio) publicada no periódico Jornal das 

Famílias, Rio de Janeiro, 1873. Arquivo Biblioteca Nacional. 
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FIG. 155 Página e detalhe da página com modelo de álbum/ fichário para encadernação da revista A Estação, n. 

15, 15 de agosto de 1879. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

FIG .156 Anúncio de 1886 sobre as capas para encadernação dos volumes da revista Ilustração, Paris n.2,  20 de 

janeiro de 1886, p.31. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

FIG. 157 Anúncio da venda de gravuras e a estampa reproduzindo o quadro A merenda publicada no periódico 

Guarani, Rio de Janeiro, 1871. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

FIG. 158 Página e detalhe ampliado mostrando a gravura de uma paisagem, é ressaltado o aspecto do suporte da 

gravura:  revista A Estação, n.23, 15 de dezembro de 1885. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 

FIG. 159 Página da Estação, a ilustração dos toilettes é apresentada como se fosse uma estampa ou folha solta, 

emoldurada por flores: A Estação, n. 14; 21 de julho de 1888, p.55. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 

 

FIG. 160 Viagem de SS. MM. à Provincia de Minas: Segundo alguns esboços de nosso correspondente especial, 

Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, ano 6,  n.269, 1881. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  

 

FIG. 161 Página do periódico Echo Americano, Londres,7 de setembro de 1871, n.09, p.140. Col. Arquivo Edgard 

Leuenroth, Unicamp. 

 

FIG. 162 FERREZ, Marc; Marc Ferrez & Cia. Cc. Pedra de Itapuca, Rio de Janeiro, 1880 Albumina/ Prata. Col. 

Instituto Moreira Salles. 

 

FIG. 163 LEUZINGER Georges Pedra de Itapuca e o Rio de Janeiro Niterói - RJ - Brasil – c. 1867. Col. Instituto 

Moreira Salles. 

 

FIG.164 Capa com “vista da pitoresca Bahia do Rio de Janeiro Itapuca”, publicada pela revista Ilustração 

Brasileira, Rio de Janeiro, n.12, 15 de dezembro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional. 

 

FIG 165 “A praia da Itapuca, Rio de Janeiro”.  Imagem publicada pelo periódico Echo Americano, Londres, 1871. 

Col. Arquivo Edgard Leuenroth, Unicamp. 

 

FIG 166 “Brasil. Rio de Janeiro. Praia de Icaray (Itapuca). Desenho original de nosso colaborador F. Villaça”. 

Imagem publicada pela revista A Ilustração, Paris, 1884 n.16. p.245. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

FIG. 167 Pedra de Itapuca. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2022. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra20785/pedra-de-itapuca. Acesso em: 26 

de fevereiro de 2022. Verbete da Enciclopédia.ISBN: 978-85-7979-060-7. 

 

FIG 168 Nota ao público, publicada na revista Ilustração Brasileira, Rio de janeiro, n.5, 1 de setembro de 1876. 

Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

FIG 169 Belas Artes: Ao cair da noite, publicada na revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 1880. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

FIG 170 Edifício da Nova Ópera de Paris, publicado na revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.7, 1 de 

outubro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

FIG. 171 Vista geral da Exposição Universal de Paris, publicada na revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, 

n.34, 15 de novembro de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

FIG 172 Reprodução da pintura A entrada para o convento, do artista Wladislaw V. Czachorski, publicada na 

revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.6, 15 de novembro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional do 

Rio de Janeiro. 

 

FIG 173 Reprodução da gravura em água forte, Cem florins, de Rembrandt, publicada na revista Ilustração 

Brasileira, Rio de Janeiro, n.34; 15 de novembro de 1877. Col. Fundação Nacional do Rio de Janeiro. 
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FIG. 174 “No coração da África. Obra do Dr. G. Schaweinfurth, editada por F. A. Brocrhaus”. Página da revista 

Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758370&Pesq=%22amor%20maternal%22&pagfis=527 

 

FIG 175 Família de negros dos Estados do Sul, na Exposição de Philadenphia”. Página da revista Ilustração 

Brasileira, Rio de Janeiro, n. 16, 15 de novembro de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG 176 “Parte da queda superior da Cachoeira de Paulo Afonso de uma fotografia tirada pela Comissão geológica. 

Página da revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.3, 1 de agosto, 1878. Col. Fundação Biblioteca Nacional 

do Rio de Janeiro. 

FIG 177 FERREZ, Marc. Cachoeira de Paulo Afonso, c. 1875. Bahia / Convênio Leibniz-Institut fuer 

Laenderkunde, Leipzig/ Instituto Moreira Salles. 

FIG. 178 “Suas Altezas Imperiais do Brasil” capa da revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, vol.1, n.1, 29 de 

julho de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG. 179 Dalila, quadro de Cesar dall’acqua (desenho do sr. Tofani), publicado na Revista Ilustração do Brasil, 

Rio de Janeiro, ano.1, n.28, 15 de março de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG. 180 A vendedora de pombos, quando de Bouchardt, publicado na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 

Ano 1, n.24, 28 de junho de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG. 181 “A descida da cruz desenho do cav. Innocencio Fraccaroli”, publicado na Revista Ilustração do Brasil, 

Rio de Janeiro, ano 1, n.09, 2 de novembro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG 182 “Andromeda, estátua” reproduzida na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, vol.1, n.33, 19 de abril 

de 1877.Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG. 183 “Gravura de reprodução de retrato de Pedro Paulo Rubens realizado por ele”. Publicado na Revista 

Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 1878. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG 184 “Gravura de reprodução da segunda mulher de Rubens a partir de pintura de RUBENS, Pedro Paulo”, 

publicado na Revista Ilustração do Brasil, Rio de Janeiro, 1878. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. 

FIG. 185“A visita do Imperador à Exposição Universal de Filadélfia em 1876”, publicado na Revista Ilustração 

do Brasil, Rio de Janeiro, ano 1, vol. 1, 29 de julho de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG. 186 “Registro da Exposição Universal de Filadélfia em 1876,” publicado na Revista Ilustração do Brasil, Rio 

de Janeiro, ano 1, n.6, 10 de outubro de 1876. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG 187 “Registro dos pavilhões da Exposição Universal de Filadélfia em 1876”, publicado na Revista Ilustração 

do Brasil, Rio de Janeiro, ano 1, n.3, 25 de agosto de 1876, p.40. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. Disponível em:  http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=758124&pesq=&pagfis=40 

FIG. 188 “Marinha de J. B. Castagneto”, Xilogravura de Alfredo Pinheiro a partir de J B. Castagneto publicada 

no periódico Brasil Ilustrado. Arquivo de conhecimentos úteis, Rio de Janeiro, n.4, 1887, p.72. Col. Instituto de 

Estudos Brasileiros -USP. 

FIG. 189 “Marinha de Rouéde”, Xilogravura de Alfredo Pinheiro a partir de E. Rouède publicada no periódico 

Brasil Ilustrado. Arquivo de conhecimentos úteis, Rio de Janeiro, n.4, 1887, p.53. Col. Instituto de Estudos 

Brasileiros -USP.  

FIG. 190 AMOEDO, Rodolfo, A leitura, 38x52, Óleo sobre tela, s.d. Disponível em: 

https://www.catalogodasartes.com.br/obra/AGtBcc/ 

FIG. 191 Capa da Revista A Estação, n. 14, 30 de julho de 1884. Col. Fundação Casa Rui Barbosa. 

FIG. 192 Anúncio sobre o Jornal das Famílias, publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1874. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=758124&pesq=&pagfis=40
https://www.catalogodasartes.com.br/obra/AGtBcc/
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FIG 193 Ilustração, “Rubens e sua primeira esposa”. Página da revista A Estação, n.4, 15 de maço de 1884. Col. 

Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

FIG 194 Ilustração reproduzindo a tela “Netuno e Amphitrite” a partir de Rubens. Página da revista A Estação, 

n.12, junho de 1884. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

FIG. 195 JÚNIOR, Almeida. Cena de Família de Adolfo Augusto Pinto, óleo sobre tela, 1891. Col. da Pinacoteca 

de São Paulo. 

FIG. 196 Ilustração, “O primeiro dente”, publicado na revista A Estação, n.12, 30 de julho de 1888. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa. 

FIG 197 Ilustração, “O Almoço” publicada na revista A Estação, n.13, 15 de julho de 1884, p.56. Col. Fundação 

Casa Rui Barbosa.    

FIG. 198 Ilustração “Amor maternal”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.7, 1 de 

outubro de 1876, p. 109. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758370&Pesq=%22amor%20maternal%22&pagfis=121 

FIG 199 Ilustração “Os gêmeos, amor maternal”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.3, 

01 de agosto de 1876, p. 36. Coleção Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758370&Pesq=%22amor%20maternal%22&pagfis=52 

FIG 200 Ilustração “Dias Felizes”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.35, 01 de 

dezembro de 1877. Col. Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758370&Pesq=%22amor%20maternal%22&pagfis=538 

FIG. 201 Ilustração “Uma hora feliz”, publicada no periódico Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, n.19, 01 de 

abril de 1877, p.293. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758370&Pesq=%22amor%20maternal%22&pagfis=290 

FIG. 202 VISCONTI, Eliseu, Maternidade, óleo sobre tela, 200 x 165, 1906. Col. Pinacoteca do Estado de São 

Paulo. http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_ev_arquivos/ev_1905_maternidade.jpg 

FIG. 203 VISCONTI, Eliseu, Mãe, c.1910, óleo sobre tela, 60x81. Col. Particular. 

https://eliseuvisconti.com.br/obra/p149/ 

FIG. 204 ROCHA, Manuel Teixeira da, Sagrada Missão, óleo sobre tela 35x25, 1900, Col. Particular. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manuel_Teixeira_da_Rocha_-_Sagrada_Miss%C3%A3o.jpg 

FIG. 205 SILVA, Oscar Pereira da, Mulher e Criança, óleo sobre madeira, 35 x 20. 

https://www.escritoriodearte.com/artista/oscar-pereira-da-silva/mulher-e-crianca-11508 

FIG. 206 BROCOS, Modesto, Amor eterno, óleo sobre tela, 25 x30, 1895. 

https://www.gavealeiloes.com.br/peca.asp?ID=10107594 

FIG. 207 Ilustração, “A Mãe (De um Quadro no Paris Salon de 1872)”, publicado no Echo Americano, Londres, 

n.3, vol.2, 15 de setembro de 1872. Col. Arquivo Edgard Leuenroth, Unicamp. 

FIG. 208 Ilustração, “Uma mãe feliz”, publicado no periódico Ilustração Brasileira, n.12, 15 de dezembro de 1876, 

p. 192. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

FIG. 209 Ilustração, “O consolo da viúva”, publicada no periódico A Estação, n.8, abril de 1884, p.34. Col. 

Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

FIG. 210 Ilustração, “O lugar vazio”, publicada no periódico A Estação, n.05, 13 de março de 1885, p.21. Col. 

Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

FIG.211 Ilustração, “Hora da lição”, publicada no periódico A Estação, n.15, 15 de agosto de 1888, p.16. Col. 

Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

FIG.212 Ilustração, “João e Joaninha”, publicada no periódico A Estação, n.08, 30 de abril de 1885, p. 83. Col. 

Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758370&Pesq=%22amor%20maternal%22&pagfis=121
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758370&Pesq=%22amor%20maternal%22&pagfis=52
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758370&Pesq=%22amor%20maternal%22&pagfis=538
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758370&Pesq=%22amor%20maternal%22&pagfis=290
http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_ev_arquivos/ev_1905_maternidade.jpg
https://eliseuvisconti.com.br/obra/p149/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manuel_Teixeira_da_Rocha_-_Sagrada_Miss%C3%A3o.jpg
https://www.escritoriodearte.com/artista/oscar-pereira-da-silva/mulher-e-crianca-11508
https://www.gavealeiloes.com.br/peca.asp?ID=10107594
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FIG. 213 SILVA, Oscar Pereira da, A costura, óleo sobre tela, s.d, Col. Particular. Fonte: 
http://www.coresprimarias.com.br/ed_4/ 

FIG. 214 Oscar Pereira da, Cosendo, óleo sobre tela, 28 x22. Fonte: 
https://www.leilaodearte.com/catalogos/catalogo-2019-marco-61.pdf 

FIG. 215 SILVA, Oscar Pereira da, Enfiando agulha (s. d.). Óleo sobre madeira, 38x26 cm. Fonte: 

https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2010/marcela_regina_formico.pdf 

FIG. 216 Ilustração, “A lição de tricô”, publicada no periódico A Estação, n.5, 15 de março de 1883, p.51. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pesq=%22o%20livro%20adquire%20aspecto%2

2&pagfis=1112 

FIG. 217 Ilustração, “Aprendendo a coser”, publicada no periódico A Estação, n.23, 15 de novembro de 1889, 

p.51. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pesq=%22o%20livro%20adquire%20aspecto%2

2&pagfis=3136 

FIG. 218 SILVA, Oscar Pereira da. “Criação da vovó”, óleo sobre tela, 1895. Col. Pinacoteca do Estado de São 

Paulo. 

FIG. 219 Ilustração “Mulheres Nubianas. Quadro de H. Mackart” publicada no periódico A Estação, n.10, 31 de 

maio de 1881. Col. Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

FIG. 220 Ilustração “Uma mulher árabe” publicada no periódico A Estação, n.7, 15 de abril de 1885, p.25. Col. 

Fundação Casa Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 

FIG.221 Ilustração “Uma mulher de Tunis. Cópia de um quadro de Cezare Dell’Acqua” publicada no periódico A 

Estação, n.18, 30 de setembro de 1880, p.196. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22o%20livro%20adquire%20aspecto%

22&pagfis=423 

FIG.222 Ilustração “Família árabe num café/ Judia de Tunis/Judias ao poço, em Tunis” publicada no periódico A 

Estação, n.13, 15 de julho de 1882, p.144. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Fio de Janeiro. Fonte: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22%20o%20almo%c3%a7o%22&pagfi

s=921 

FIG. 223 Ilustração “Judia de Tanger” publicada no periódico A Estação, n.8, 30 de abril de 1883, p.86. Col. 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22%20o%20almo%c3%a7o%22&pagfi

s=1145 

FIG. 224 Retrato de um Pintor Brasileiro. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São 

Paulo: Itaú Cultural, 2022. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra8508/retrato-de-um-pintor-

brasileiro. Acesso em: 14 de março de 2022. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7  

FIG 225. Salão Caricatural de Angelo Agostini sobre a Exposição Geral de 1884 publicada na Revista Ilustrada. 

Col. Pinacoteca, SP. 

FIG. 226 Salão Caricatural de Angelo Agostini sobre Exposição Geral de 1872 publicada no periódico O Mosquito, 

Rio de Janeiro, ano. 4, n.146, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1872. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. Fonte: http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709654&pagfis=186 

FIG. 227 AGOSTINI, Angelo. “Batalha do Campo Grande” publicado no periódico Mosquito, publicada no 

periódico O Mosquito, ano. 4, n.146, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1872. Col. Fundação Biblioteca Nacional do 

Rio de Janeiro. Fonte: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709654&pesq=pedro+americo&pagfis=183 

FIG. 228 AGOSTINI, Angelo. “Combate Naval do Riachuelo” publicado no periódico Mosquito, Rio de Janeiro, 

ano 4, n. 147, 06 de julho de 1872. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709654&pesq=victor+meirelles&pagfis=190 

http://www.coresprimarias.com.br/ed_4/
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pesq=%22o%20livro%20adquire%20aspecto%22&pagfis=1112
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pesq=%22o%20livro%20adquire%20aspecto%22&pagfis=1112
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pesq=%22o%20livro%20adquire%20aspecto%22&pagfis=3136
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pesq=%22o%20livro%20adquire%20aspecto%22&pagfis=3136
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22o%20livro%20adquire%20aspecto%22&pagfis=423
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22o%20livro%20adquire%20aspecto%22&pagfis=423
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22%20o%20almo%c3%a7o%22&pagfis=921
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22%20o%20almo%c3%a7o%22&pagfis=921
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22%20o%20almo%c3%a7o%22&pagfis=1145
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22%20o%20almo%c3%a7o%22&pagfis=1145
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709654&pagfis=186
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709654&pesq=pedro+americo&pagfis=183
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709654&pesq=victor+meirelles&pagfis=190
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FIG. 229 AGOSTINI, Angelo, “A Batalha do Avaí do Dr. Pedro Américo” publicado na Revista Ilustrada, Rio de 

Janeiro, ano 4, n.160, 1879. Col. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=332747&pagfis=1133 

FIG. 230 AGOSTINI, Angelo, ilustração publicada na Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, ano 4, n.158 Col. 

Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=332747&pagfis=1118 

FIG. 231 Página do periódico A vida fluminense. “Os suplementos para crianças. Conhecendo que já não pode 

mais agradar a gente sensata, contenta-se a Semana Ilustrada em divertir os meninos”, suplemento publicado na 

Vida Fluminense, Rio de Janeiro, ano 1, n.27, 4 de julho de 1868. Col. Fundação Biblioteca Nacional. Fonte: 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709662&pesq=supplementos+para+criacas&pagfis=312 

FIG. 232 Suplemento “Vista Geral do Teatro da Guerra” publicado pelo periódico A Vida Fluminense, Rio de 

Janeiro, março, 1868. Fonte: STUMPF, Lúcia Klück. “Fragmentos de guerra: imagens e visualidades da guerra 

contra o Paraguai (1865-1881)”. 2019. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019, p. 57. doi:10.11606/T.8.2019.tde-20082019-

112907. Acesso em: 2022-03-14. 

FIG.233 SOUSA Lobo, A passagem de Humaitá, a partir de MEIRELLES, Victor Meirelles, litografia. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

FIG.234 Suplemento “Passagem de Humaitá” publicada pelo periódico A Vida Fluminense, Rio de Janeiro, ano 

1, n.11, 14 de março, 1868.  Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709662&Pesq=supplementos+para&pagfis=117 

FIG. 235 Ilustração “A mergulhadora”, página do periódico Ilustração do Brasil Rio de Janeiro, ano 2, n.51, 30 de 

agosto de 1877. Fonte: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758124&pagfis=458 

FIG. 236 Ilustração “Esposizione Artistica di Napoli, 1877 – Tuffolina, statua del prof. Odoardo Tabacchi, 

acquistata S. M. il Re (disegno del sig. Michetti)” Capa do periódico L’illustrazione Italiana, Milão/Roma, ano 4, 

n. 23, junho de 1877. 

FIG. 237 Ilustração “Bons amigos, a partir de Hugo Fredrik Salmson”. Capa do Diário Ilustrado, Rio de Janeiro, 

ano 1, n.138, 31 de agosto de 1887. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=243051&pesq=&pagfis=539 

FIG. 238 Ilustração “A inocente camponesa, a partir de Hugo Fredrik Salmson”. Capa do Ilustração Brasileira, 

Rio de Janeiro, ano 2, n.38, fevereiro de 1878. 

FIG. 239 REGGIANINI, Vittorino. Pintura the drafts players, s.d. Fonte: https://it.artsdot.com/@@/9GZQ9Z-

Vittorio-Reggianini-I-progetti-di-giocatori  

FIG. 240 Ilustração “A caçada de Diana, a partir de Hans Makart”. Página da A Ilustração, Paris, ano 1, n.13, 5 de 

novembro de 1884. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 241 Ilustração “Martírio de Jesus de Nazareth, quadro de Morot – gravura de Ch. Baude”. Página da 

Ilustração, Paris, ano 2, n.6, 20 de março de 1885. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 242 Ilustração “Martírio de Jesus de Nazareth, quadro de Morot – gravura de Ch. Baude”. Página da 

Ilustração, Paris, ano 2, n.6, 20 de março de 1885. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 243 Ilustração “O Salon de Paris de 1886 – Um dia de festa – Quadro de Albert Fourié”. Página da A 

Ilustração, Paris, ano 3, n.11, 5 de junho de 1886. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 244 Ilustração “O Salon de Paris” publicado na revista A Ilustração, Paris, vol. 01, n.01, 05 de maio de 1884, 

p.4. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 245 Ilustração “Paris Pitoresco. A Exposição dos quadros de Delacroix na Escola de Belas Artes” publicada 

na revista A Ilustração, Paris, vol. 2, n.7, 04 de abril de 1885, p.100. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=332747&pagfis=1133
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=332747&pagfis=1118
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709662&pesq=supplementos+para+criacas&pagfis=312
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709662&Pesq=supplementos+para&pagfis=117
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=758124&pagfis=458
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=243051&pesq=&pagfis=539
https://it.artsdot.com/@@/9GZQ9Z-Vittorio-Reggianini-I-progetti-di-giocatori
https://it.artsdot.com/@@/9GZQ9Z-Vittorio-Reggianini-I-progetti-di-giocatori
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FIG. 246 Ilustração “Exposição Universal de Paris – Estado da Torre Eiffel no dia 31 de outubro de 1888 (178 

metros de altura)”. Página da A Ilustração, Paris, ano 5, n.22, 20 de novembro de 1888. Col. Biblioteca Nacional 

de Portugal. 

FIG.247 Ilustração “Exposição de Paris – Vista geral do Campo de Marte, tomada de uma torre do Palácio de 

Trocadero”. Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.12, 20 de junho de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 248 Ilustração “Arte Italiana,Um cantor Árabe – (quadro de Dominico Morelli)”. Página da A Ilustração, 

Paris, ano 1, n.13, 05 de novembro de 1884, p.197. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG.249 Ilustração “Exposição de Paris – A dança do “ventre” no café egípcio da Rua do Cairo”. Página da A 

Ilustração, Paris, ano 6, n.16, 20 de agosto de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG.250 Ilustração “Exposição de Paris – Índias neerlandesas – Dançarinas da ilha de Java”. Página da A 

Ilustração, Paris, ano 6, n.13, 5 de julho de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 251 Ilustração “Os visitantes da Exposição – O rei Dinah Salifu, sua mulher e seu filho [imagem acima] / As 

festas da Exposição. – Os delegados do Senegal no buffet do Palácio do Eliseu. [imagem abaixo]” Página da A 

Ilustração, Paris, ano 6, n.17, 5 de setembro de 1889, p.265. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 252 Ilustração “Recordações da Exposição de Paris – Os Aissaouás na Esplanada dos Inválidos”. Página da 

A Ilustração, Paris, ano 6, n.23, 05 de dezembro de 1889, p.364. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 253 Ilustração “Exposição de Paris – Os estrangeiros contemplando a Torre Eiffel no Trocadero”. Capa da A 

Ilustração, Paris, ano 6, n.16, 20 de agosto de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 254 Ilustração “Exposição de Paris – A Aldeia Canaque na Esplanada dos Inválidos”. Página da A Ilustração, 

Paris, ano 6, n. 16, p. 253. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 255 Ilustração “Exposição de Paris – Grande Galeria central (Galeria da Honra) do Palácio do Campo de 

Marte”. Página da A Ilustração, Paris, ano 6, n.18, 20 de setembro de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 256 Ilustração “Exposição de Paris – Meios de Locomoção no Campo de Marte”. Página da A Ilustração, 

Paris, ano 6, n.21,05 de novembro de 1889, p.325. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 257 Ilustração “Exposição de Paris – O Pavilhão do Brasil no Campo de Marte.”. Capa da A Ilustração, Paris, 

ano 6, n.13, 5 de julho de 1889. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 258 Mr. Anderson (gravura), a partir de fotografia anônima reproduzindo MEIRELLES, Victor (pintura) A 

Primeira Missa no Brasil. Imagem publicada no periódico Echo Americano, Londres, 9 de junho de 1871. 

FIG. 259 Gravuras traduzindo pinturas de Horace Vernet entre elas Première Messe en Kabylie, publicada no 

periódico L’Illustration, Journal Universel Paris, 1855. 

FIG. 260 Fotocromia reproduzindo a tela Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles, coleção Biblioteca 

Nacional. Fonte: SANTOS, Renata, A Primeira Missa e a Reprodutibilidade da Imagem (In.) Victor Meirelles 

Novas Leituras; Ed. Studio Nobel; 2009. 

FIG. 261 Página com reproduções de obras publicada no Echo Americano, Londres, 02 de dezembro de 1871, 

n.15, p. 260. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

FIG. 262 Página com reproduções de obras publicadas no Echo Americano, Londres, 24 de fevereiro de 1871, 

n.19, p.348. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

FIG. 263 Ilustração “Exposição Internacional (acima) e túnel por baixo do Tamisa (abaixo)”. Echo Americano, 

Londres, 29 de fevereiro de 1872, n. 20, p. 360. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

FIG. 264 Ilustração “Fábrica Inglesa”. Echo Americano, 24 de agosto de 1871, p. 24. Col. Arquivo Edgard 

Leuenroth. 

FIG. 265 Ilustração das alegorias do comércio, ciências, arte e indústria publicada no Echo Americano, Londres, 

24 de junho, n.4, 1871, p.56. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 
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FIG. 266 Ilustração “Cascata da Floresta” da Tijuca. Página do Echo Americano, n.º 2, Londres, 20 de maio de 

1871. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

FIG. 267 Ilustração “Índios Coroás ou Kayguank”. Página do Echo Americano, n.º 3, Londres 9 de junho de 1871. 

Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

FIG. 268 Ilustração “Reunião dos imperadores”. Página do Echo Americano, n.33, Londres, 30 de setembro, 1871. 

Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

FIG. 269 Ilustração “Uma Moça da Valáquia”. Página do Echo Americo, Londres, 27 de outubro, 1871, p.201. 

Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

FIG. 270 Ilustração “Colhendo Féto (planta)”. Página Echo Americano, n.33, Londres, 30 de setembro, 1871. Col. 

Arquivo Edgard Leuenroth.    

FIG. 271    Ilustração“Tipos Conibos/ Tipo de índio itempétioniris”. Página do Echo Americano, Londres, 27 de 

outubro de 1871. Col. Arquivo Edgard Leuenroth.  

FIG. 272   Ilustração“As Negras Minas do Rio de Janeiro/Vistas do Rio de Janeiro”. Página do Echo Americano 

Londres, 2 de dezembro de 1871, n. 15, p. 265. /Yahuas, Amazonas. Echo Americano, Londres, 2 de dezembro de 

1871, n. 15, p. 265. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

FIG.273   Ilustração “Sala Tropical no Palácio de Cristal”.  Página do Echo Americano, Londres, n.29 de fevereiro 

de 1872, p 360. Col. Arquivo Edgard Leuenroth. 

FIG.274 Estudo de olhos (Le Dessin Classique no.7), gravura em metal à maneira de crayon/papel. Col. Museu D. 

João VI, / EBA / UFRJ. 

FIG.275 Estudo de Mãos (Le Dessin Classique no. 47), litografia / papel, 18. Col. Museu D. João VI, / EBA / 

UFRJ. 

FIG. 276 Torso do Velho Fauno, gravura de JeanFrançois Badoureau, desenho de Eugène Bourgeois Fonte: Acervo 

Museu D. João VI / EBA / UFRJ 

FIG. 277 Grupo de Laocoote, gravura de Alexis François Girard (1787-1870). Fonte: Acervo Museu D. João VI / 

EBA / UFRJ     

FIG.278 Prancha de Debret Tête de l´aîné des fils Horaces, das Têtes d´étude d´après David. Fonte: Marcelo 

Gonczarowska Jorge. Disponível online em: 

[https://www.redalyc.org/jatsRepo/273/27349802010/html/index.html] Acesso em: janeiro de 2022. 

FIG.279 DEBRET, Jean-Baptiste (des.); DEMARTEAU, Gilles-Antoine (grav.). Tête d´Achille, 1802. 

Calcogravura em maneira de crayon. Fonte: Marcelo Gonczarowska Jorge. Disponível online em: 

[https://www.redalyc.org/jatsRepo/273/27349802010/html/index.html] Acesso em: janeiro de 2022 

FIG. 280 ALMEIDA, Belmiro de. Menino com Bandolim, 100,00 cm x 150,00 cm, óleo sobre tela, 1893 

Coleção Marília Seabra Buarque de Andrade. Fonte: MENINO com Bandolim. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural 

de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra6379/menino-com-bandolim. Acesso em: 15 de março de 2022. Verbete 

da Enciclopédia. 

ISBN: 978-85-7979-060-7 

 

FIG. 281 Detalhe da pintura de Belmiro de Almeida, com destaque para a reprodução de Cristo e a Mulher Adúltera 

de Rodolfo Bernardelli.   

 

FIG.282 WILDE, Laurent de (organizador), litógrafo não identificado a partir de BERNARDELLI, Rodolfo 

(desenho), “Cristo e a Mulher Adúltera” In. Catálogo Ilustrado da Exposição Artística na Imperial Academia de 

Belas Artes do Rio de Janeiro, Typographia e litografia a vapor Lambaerts& Comp., Rio de Janeiro, 1884.  

Fonte:  http://www.dezenovevinte.net/catalogos/1884_egba.pdf 

 

http://www.dezenovevinte.net/catalogos/1884_egba.pdf
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FIG.283 AGOSTINI, Angelo. “Retrato de Rodolfo Bernadeli com suas obras”.  Página da Revista Illustrada, Rio 

de Janeiro, ano 10, n.420, 31 de outubro de 1885. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de janeiro. Disponível 

em: http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=332747&pesq=rodolpho+bernardelli&pagfis=2989 

 

FIG. 284 Doré, Gustave, “Cristo e a mulher adúltera” (s.d.) Extraída de La Sacra Bíblia. Milano: Fratelli Treves 

Editori, 1907. Fonte: SILVA, Maria do Carmo Couto da, O Cristo e a Mulher Adúltera, de Rodolfo Bernardelli e 

a escultura italiana do século XIX, II Encontre de História da Arte - IFCH / UNICAMP, Campinas, 2006. 

Disponível em: 

 https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2006/DA%20SILVA,%20Maria%20do%20Carmo%20Couto%20-

%20IIEHA.pdf 

 

FIG.285. BERNARDELLI, Rodolfo, “Cristo e a Mulher Adúltera”, 1881, Mármore. Col. Museu Nacional de Belas 

Artes, Rio de Janeiro.  
Fonte: SILVA, Maria do Carmo Couto da, O Cristo e a Mulher Adúltera, de Rodolfo Bernardelli e a escultura 

italiana do século XIX, II Encontre de História da Arte - IFCH / UNICAMP, Campinas, 2006. Disponível em: 

 https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2006/DA%20SILVA,%20Maria%20do%20Carmo%20Couto%20-

%20IIEHA.pdf 

 

FIG. 286 Gravura de Alfredo Pinheiro (xilógrafo) reproduzindo Cristo e a adultera de Rodolfo Bernadelli. Página 

do Brasil Ilustrado: Archivo de conhecimentos úteis, Rio de Janeiro, 1887, p.41.  Col. Biblioteca Brasiliana Guita 

e José Mindlin/ USP. 

 

FIG. 287   Gravura traduzindo a pintura, Depois do Baile, de Henri Gervex publicada na revista A Ilustração, Paris, 

ano 2, n.9, 5 de maio de 1885, p.137. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

FIG. 288 ALMEIDA, Belmiro de. Arrufos, 1887, óleo sobre tela, Col. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 

Janeiro. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Belmiro_de_Almeida_-_Arrufos,_1887.jpg 

 

FIG. 289 GERVEX, Henri. Retour de bal, c.1879, óleo sobre tela. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gervex,_Retour_de_bal.jpg 

 

FIG. 290 Ilustração “Belas-Artes -Arrufos - quadro de Karlovszky”. Página da A Ilustração, ano 8, n.174, 01 de 

agosto de 1891, p.215. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

FIG.291 WEINGÄRTNER, Pedro. O importuno, 1913. Óleo sobre tela, 26 x 20 cm. Coleção particular, Rio de 

Janeiro. Fonte: GOMES, Paulo César Ribeiro. “Anotações sobre o “gesto suspenso” em algumas pinturas de Pedro 

Weingärtner (1853-1929)”. Anais do XXXVIII Congresso do CBHA. Disponível em: 

http://www.cbha.art.br/coloquios/2018/anais/pdfs/07%20Paulo%20C%E9sar%20Ribeiro.pdf 

 

FIG.292 Ilustração “Arrufos”. Página da A Estação, n.4, 29 de fevereiro de 1892, p.23. Col. Fundação Casa Rui 

Barbosa. 

           

FIG. 293 ALMEIDA, Belmiro. Má notícia, óleo sobre tela, 1879. Col. Museu Mineiro, Belo Horizonte. Fonte: 
tps://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Belmiro_de_Almeida_-_A_má_notícia.jpg 

FIG.294 Ilustração “Coração despedaçado”, Página da A Estação, n.21, 15 de novembro de 1895, p.141. Col. 

Fundação Casa Rui Barbosa. 

FIG. 295 AMOEDO, Rodolpho, Más Notícias, 1895, óleo sobre tela 100x74 cm. Col. Museu Nacional de Belas 

Artes, Rio de Janeiro. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1s_Not%C3%ADcias_(Rodolfo_Amoedo)#/media/Ficheiro:Rodolfo_A

moedo_-_M%C3%A1s_not%C3%ADcias.jpg 

FIG. 296 Ilustração “Longe do Bem Amado”. Página da A Estação, n.15, 15 de agosto de 1883, p.171. Col. 

Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22%20Cora%c3%a7%c3%a3o%20desp

eda%c3%a7ado%22&pagfis=1234 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=332747&pesq=rodolpho+bernardelli&pagfis=2989
https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2006/DA%20SILVA,%20Maria%20do%20Carmo%20Couto%20-%20IIEHA.pdf
https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2006/DA%20SILVA,%20Maria%20do%20Carmo%20Couto%20-%20IIEHA.pdf
https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2006/DA%20SILVA,%20Maria%20do%20Carmo%20Couto%20-%20IIEHA.pdf
https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2006/DA%20SILVA,%20Maria%20do%20Carmo%20Couto%20-%20IIEHA.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Belmiro_de_Almeida_-_Arrufos,_1887.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gervex,_Retour_de_bal.jpg
http://www.cbha.art.br/coloquios/2018/anais/pdfs/07%20Paulo%20C%E9sar%20Ribeiro.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1s_Not%C3%ADcias_(Rodolfo_Amoedo)#/media/Ficheiro:Rodolfo_Amoedo_-_M%C3%A1s_not%C3%ADcias.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1s_Not%C3%ADcias_(Rodolfo_Amoedo)#/media/Ficheiro:Rodolfo_Amoedo_-_M%C3%A1s_not%C3%ADcias.jpg
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22%20Cora%c3%a7%c3%a3o%20despeda%c3%a7ado%22&pagfis=1234
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=709816&Pesq=%22%20Cora%c3%a7%c3%a3o%20despeda%c3%a7ado%22&pagfis=1234
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FIG. 297 JUNIOR, J. F. Almeida, Saudade, 1899, óleo sobre tela, 195x98, Col. Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Almeida_J%C3%BAnior_-_Saudade_(Longing)_-

_Google_Art_Project.jpg 

FIG.298 Ilustração “croquis das obras expostas na exposição de Belas Artes”. Página da Cigarra, n.19, setembro 

de 1895, p.4. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  Fonte: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=749591&pesq=&pagfis=149  

FIG.299 Ilustração “Salon de 1884 - A partida de Jacob. – Quadro de Amoêdo”. Página da A Ilustração, ano 1, 

n.3, 5 de junho de 1884, p.36. Col. Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 300 Capa da Revista Brasil Ilustrado: arquivo de conhecimentos uteis. Rio de Janeiro, n.01, 1887.  Col. 

Instituto de Estudos Brasileiros -USP 

FIG.301 Capa do periódico O Guarany: folha ilustrada, literária, artística, noticiosa, critica. Rio de Janeiro, n.01, 

1871. Col. Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Almeida_J%C3%BAnior_-_Saudade_(Longing)_-_Google_Art_Project.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Almeida_J%C3%BAnior_-_Saudade_(Longing)_-_Google_Art_Project.jpg
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=749591&pesq=&pagfis=149

