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RESUMO 

 

O presente trabalho investiga como a obra do pintor francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848) 

foi redescoberta no Brasil nas primeiras décadas do século XX, especialmente entre os anos 

de 1930 e 1945. Artista de formação neoclássica, Debret viveu no Brasil entre os anos de 

1816 e 1831, época em que criou uma infinidade de imagens sobre o país, desde pinturas 

históricas para a monarquia até pequenas aquarelas contemplando a vida cotidiana. Tendo 

sido pouco lembrado pelos brasileiros durante o século XIX, Debret seria especialmente 

valorizado no século XX. Partindo de sua fortuna crítica oitocentista, passando pelos 

colecionadores e pela crítica modernista, bem como pelo mercado editorial da época (com 

destaque para a Revista da Semana), o trabalho pretende compreender os eventos mais 

significativos dessa redescoberta, bem como suas implicações. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work investigates the rediscovery of the work of French painter Jean-Baptiste Debret 

(1768-1848) in Brazil in the first half of the twentieth century, especially from 1930 to 1945. 

A neoclassical educated artist, Debret lived in Brazil from 1816 to 1831, period in which he 

created a multitude of images of the country, including contemplative watercolors of its 

everyday life and historical paintings for the Portuguese monarchy. Rarely considered by 

Brazilians during the nineteenth century, Debret would be particularly appreciated in the 

following century. Analyzing the nineteenth-century literary criticism of Debret‟s work, the 

collectors and the modernist critics it received in the twentieth century as well as the 

publishing market of the time (considering especially the Revista da Semana), the thesis aims 

to understand the most significant events of this rediscovery and its implications. 
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Debret é um símbolo.  

É o padrão de uma época. 

(Rubens Borba de Moraes) 

 

Quando Jean-Baptiste Debret (1768-1848) partiu do Brasil, em 1831, não imaginava 

que seria aqui, e não na França, que seu nome correria aos quatro cantos e seria sempre 

lembrado. Após trabalhar 15 anos no Brasil, o professor de pintura de história, que aqui 

assumiu inúmeras outras funções, como cenógrafo e pintor da corte, voltava para sua terra, a 

fim de publicar um álbum pictórico sobre o Brasil. E o fez – não sem dificuldade, nem com o 

reconhecimento que esperava. Voyage pittoresque et historique au Brésil foi lançado na 

França entre os anos de 1834 e 1839, em três volumes in folio, mas teve então pouca 

repercussão entre os franceses. Editado em 1940 pela Livraria Martins, com tradução de 

Sergio Milliet, o livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, composto por centenas de 

gravuras, tornar-se-ia uma das mais importantes e conhecidas coleções de imagens do Brasil 

no século XIX. Porém, o movimento de redescoberta do pintor na primeira metade do século 

XX não se inicia com o lançamento desse livro, que é antes o ápice de uma corrente de 

redescobertas que gradativamente marcaria as primeiras décadas desse período, especialmente 

a partir do decênio de 1930, sendo o objetivo deste trabalho compreender como isso acontece, 

quais os atores sociais envolvidos e quais as possíveis explicações para esse crescente 

interesse.  

Já no decorrer do século XIX, o nome de Debret apareceria vez ou outra em textos e 

discussões sobre arte, mas nada muito relevante. Como lembra o mais dedicado biógrafo 

brasileiro de Debret, Yan de Almeida Prado, em 1973: “A obra de Debret sofreu não 

pequenas vicissitudes até chegar a nossos dias. Uma estranha falta de interesse 

inexplicavelmente sempre a envolveu”
1
. Esse interesse viria apenas no século XX, através de 

alguns momentos decisivos, que serão estudados neste trabalho. 

Uma das maiores redescobertas seria realizada pelo bibliófilo e colecionador 

Raymundo Ottoni de Castro Maya, que iria recuperar centenas de aquarelas e desenhos do 

artista que estavam fadados ao desaparecimento na França. Ao lado disso, havia uma pequena 

circulação do nome de Debret em círculos intelectuais da época, ora discutindo a importância 

e raridade do seu livro em francês, ora através de relações de compra e venda de suas gravuras 

                                                 
1 João Fernando (Yan) de Almeida PRADO, Jean-Baptiste Debret, com reprodução de quarenta paisagens do 

artista, do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. São Paulo: Editora Nacional, Editora da Universidade de 

São Paulo: 1973, p. 77. 
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em livrarias. Apesar da menor expressividade desse movimento em relação ao que Castro 

Maya realizava em maior dimensão, esse pequeno comércio envolvendo gravuras sinaliza 

para um crescente interesse por sua obra no Brasil. 

Outro veículo importante de circulação de imagens de Debret seria a Revista da 

Semana, periódico ilustrado do Rio de Janeiro que circulava desde o início do século XX. Nas 

páginas dessa publicação semanal não era raro encontrar antigas imagens criadas por Debret. 

O período de circulação dessas gravuras na revista incia-se já no decênio de 1910, e terá seu 

ápice em meados do decênio de 1930, com a veiculação do Álbum Debret. Portanto, a Revista 

da Semana antecede tanto o “resgate” promovido por Castro Maya quanto a edição brasileira 

do Voyage pittoresque et historique au Brésil, podendo ser considerada um dos mais 

significativos movimentos de redescoberta do artista entre os brasileiros da primeira metade 

do século XX. 

Dessa forma, cabe investigar, de um lado, os atores sociais responsáveis por essas 

redescobertas, e, de outro, os sentidos de cada uma das redescobertas, analisando as obras nos 

seus respectivos contextos. Trata-se não apenas de apontar onde Debret ressurge, mas seus 

momentos mais significativos e os valores envolvidos nesse processo. Neste sentido, Francis 

Haskell, que mapeia as várias redescobertas de artistas antigos na França e na Inglaterra entre 

1789 a 1914, tentando compreender as razões e sentidos desses processos, pode oferecer um 

modelo de investigação, através de uma espécie de teoria das redescobertas na arte: 

 

Minha teoria, na medida em que eu tenha uma, é que essas “redescobertas”, 

que estão entre os aspectos mais importantes da cultura dos séculos XIX e 

XX, dependem de uma rede muito sutil, quase invisível, de relações 

ideológicas – relações entre o gosto, a moda, o comércio, a psicologia, a 

política e as crenças religiosas2. 

 

Haskell investiga o modo como diversos artistas foram redescobertos na Europa da 

época, passando, por exemplo, por Delaroche e as suas citações a mestres antigos feitas no 

mural do Hémicycle da Escola de Belas-Artes de Paris, em 1841, ou por Veermer e sua 

redescoberta por Le Brun (1748-1813) em 1792, entre outros casos. 

 O autor alerta para os riscos de se atribuir essas redescobertas a escolhas pessoais de 

                                                 
2 Francis HASKELL, La norme et le caprice: redécouvertes en art. Aspects du goût, de la mode e de la 

collection en France et en Anglaterre, 1789-1914, Flamarion, Paris, 1986, p. 05. Todas as citações de obras 

consultadas em idioma estrangeiro são traduzidas por mim, exceto quando indicado. 
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colecionadores, marchands ou artistas, quando, na verdade, elas são o resultado de uma série 

de fatores, muito mais coletivos do que individuais. Para o autor, é evidente que o mercado de 

artes representa papel importante na valorização de determinados artistas, mas questiona se 

sua atividade, isoladamente, seria responsável por mudanças no gosto, em grande parte por 

conta de aspectos imponderáveis como a disponibilidade de obras, o problema da 

autenticidade, o estado de conservação, etc. O preço que uma obra alcança no mercado de 

artes, impulsionado pelos colecionadores ricos, pouco informa, isoladamente, sobre as 

mudanças do gosto
3
.  É preciso, diz Haskell, ir além das “fantasias individuais”

4
 na 

investigação, mapeando todos os caminhos pelos quais a obra de um artista é recuperada, 

tentando compreender, através de vários elementos, o que altera o gosto de uma época, 

levando-se em consideração 

 

[...] a disponibilidade ou não, pelo conhecedor ou colecionador, de obras de 

arte de reputação estabelecida; o impacto da arte contemporânea; as 

composições políticas e religiosas suscetíveis de condicionar certas 

concepções estéticas; a influência exercida pelas coleções públicas e 

privadas; a importância das técnicas mais recentes de reprodução ou da 

linguagem na difusão de convicções novas sobre a arte e artistas5. 

 

A investigação de Haskell reconstrói o modo como determinados artistas do passado 

foram redescobertos, tentando “esclarecer o mistério com o máximo de evidências 

possíveis”
6
. Diferentes atores sociais (pintores, mecenas, historiadores, eclesiásticos, entre 

outros) podem ser suscetíveis, num momento ou outro, de querer, por motivos distintos, 

mudar ou manter a hierarquia estética dominante
7
.  Trata-se, portanto, de entender se o que 

inicialmente pode ser percebido como um mero capricho seja um aspecto de uma norma mais 

geral, expressão de um movimento maior de redescoberta. Assim, para compreender as razões 

e sentidos da redescoberta de Debret no século XX brasileiro, será preciso lançar mão de 

elementos variados como o mercado de artes e os colecionadores da época, as políticas 

                                                 
3 Cf. Francis HASKELL, La norme et le caprice: redécouvertes en art, op. cit., 1986, p. 12. 

4 Cf. Francis HASKELL, La norme et le caprice: redécouvertes en art, op. cit., 1986, p. 09. 

5 Francis HASKELL, La norme et le caprice: redécouvertes en art, op. cit., 1986, p. 14. 

6 Francis HASKELL, La norme et le caprice: redécouvertes en art, op. cit., 1986, p. 15. 

7 Cf. Francis HASKELL, La norme et le caprice: redécouvertes en art, op. cit., 1986, p. 34. 
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culturais, a imprensa (no caso, a Revista da Semana), o mercado editorial, bem como a cultura 

modernista (críticos e historiadores da época). Compreender como o pintor e suas imagens 

são recuperados na primeira metade do século XX em todas essas instâncias, especialmente 

entre os anos de 1930 e 1945
8
, é o objetivo desse trabalho. 

Assim sendo, o trabalho será organizado em quatro capítulos: 

No primeiro há uma discussão sobre a formação de Debret e as marcas de sua 

presença no Brasil entre os anos de 1816 e 1831, bem como uma análise da recepção do 

artista entre os brasileiros até o final do século XIX, período em que sua reputação não era das 

maiores no país. 

O segundo capítulo investiga a redescoberta de Debret nas primeiras décadas do 

século XX, estudando o papel dos colecionadores e do mercado editorial do Rio de Janeiro e 

São Paulo nesse processo. 

No capítulo três há uma discussão sobre o modernismo brasileiro dos anos de 1930, 

buscando compreender os sentidos das muitas tentativas de redescobertas das raízes nacionais 

que caracterizavam o período. Com especial atenção à arquitetura nacional, um dos emblemas 

do modernismo visual da cidade do Rio de Janeiro, o capítulo discute o embate entre o novo e 

o antigo na construção da modernidade brasileira. A visão carioca do modernismo paulista, 

através da Revista da Semana, importante divulgadora de imagens de Debret na época, 

também será discutida. 

O quarto e último capítulo é dedicado ao estudo das imagens de Debret que 

apareciam, desde meados da década de 1910, nas páginas da Revista da Semana. Dada a 

importância desse periódico na redescoberta de Debret e sua obra, ela será amplamente 

discutida e problematizada, sobretudo por seu caráter pioneiro nesse processo, especialmente 

nos anos de 1930, com a publicação semanal do Álbum Debret. 

 

                                                 
8 Esse recorte temporal foi decidido em razão do grande número de imagens de Debret que circulavam na época, 

o que foi apenas notado em minha pesquisa anterior, mas que então não pode se desdobrar em problematizações 

mais profundas. Da mesma forma, nessa época surge a maior coleção privada de Debret no país e seu livro é 

editado no Brasil. No caso do contexto social, a coincidência com o período político de grande impacto cultural, 

revelado em grande parte no chamado modernismo oficial do Rio de Janeiro, apenas reforça a importância de se 

restringir a parte mais densa da pesquisa nesses quinze anos, ainda que digressões se façam necessárias (como, 

por exemplo, no caso Revista da Semana, que será investigada desde sua origem, em 1900, a fim de perceber a 

partir de que momento Debret começa a aparecer em suas páginas e o modo particular de como isso ocorrerá a 

partir de 1930).  
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Antes de adentrar ao assunto principal deste trabalho, ou seja, a redescoberta de 

Debret na primeira metade do século XX, cabe realizar uma breve discussão sobre a formação 

neoclássica de Debret na França e sua presença na corte brasileira no século XIX. Pretende-

se, ainda, apresentar aspectos do olhar oitocentista brasileiro sobre Debret e sua obra, ainda 

pautado sobre essa formação neoclássica. 

 

 

 

1.1 Debret, o neoclassicismo e a “civilização” 

  

 

Tendo sido o criador de centenas de imagens sobre o Brasil, a ambigüidade da obra 

desse pintor impossibilita enquadrá-lo, por exemplo, em classificação simplificadora de 

caráter ideológico ou mesmo estilístico (Debret escravagista, Debret antiescravagista, Debret 

neoclássico, Debret pré-romântico, ou qualquer outro rótulo). Se pouco ou nada se resolve 

referir-se à obra de um artista ou autor “como um todo”, no caso de Debret isso pode beirar o 

absurdo, por conta das próprias evidências visuais encontradas em seu livro, para ficar apenas 

nas litografias. Há cenas de todos os tipos, desde escravos vendedores de flores, passando por 

modelos de esquifes e cerimônias fúnebres, casamentos de escravos, festas e eventos da 

monarquia, bem como paisagens e imagens de caráter naturalista (fauna e flora). No caso das 

imagens sobre os escravos, que ocupam a maior parte do livro Voyage pittoresque et 

historique au Brésil, algumas assumem um caráter de denúncia quanto à violência praticada 

contra esse grupo social, mas a maioria, como aponta Daryle Williams, figurava cenas de 

sociabilidade: 

 

Debret não era nem abolicionista, nem um voyeur sádico. A maioria das 

cenas pintadas por Debret, incluindo cenas representando (depicting) 

escravos, capturam momentos de paz e sociabilidade, não conflito. Em 

comparação com outros europeus que viajaram pela América Latina no 

século XIX [...], Debret não era particularmente propenso à fantasia ou 

exagero9.  

 

                                                 
9 Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil. The First Vargas Regime, 1930-1945, op. cit., 2001, p. 168. 
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De qualquer modo, é importante realizar uma discussão de fundo sobre a herança 

neoclássica, base, afinal, de sua formação. Aluno de David e pintor de Napoleão Bonaparte, o 

pintor chega ao Brasil com a maturidade de um homem de quase cinqüenta anos e não mais a 

inexperiência de um aprendiz, como quando acompanhou David em viagem a Roma, aos 

quatorze anos de idade. Nesse sentido, pode ser interessante tentar identificar traços dessa 

formação pessoal e profissional em sua produção brasileira, especialmente por ser esse o olhar 

dirigido às suas obras no século XIX, como será discutido em seguida. 

 

 

1.1.1. De aluno de David a membro da Missão Artística Francesa 

 

 

Ao observar uma obra de Debret, seja ela uma aquarela sobre o cotidiano ou uma 

pintura de história, é importante lembrar que a sua origem clássica, a participação na 

Revolução Francesa, as circunstâncias de sua vinda ao país e, especialmente, seu “olhar 

estrangeiro” estão, de alguma maneira, presentes na sua fatura. Debret viveu quinze anos no 

Brasil, mas jamais deixou de ser francês. Não há como negar o peso que essa origem teve na 

execução dos seus trabalhos brasileiros, ainda que isso seja sempre um assunto controverso.  

Ele teve sua formação artística no ambiente acadêmico, e sua pintura, portanto, 

deveria guiar-se por normas rígidas, tanto pela maneira de se pintar quanto pelos temas a seres 

contemplados, como esclarece Pevsner acerca dessa hierarquia: 

 

As naturezas-mortas aparecem no nível inferior da escala, as paisagens, 

ligeiramente acima, quadros de animais situam-se em um nível mais alto, 

porque tratam de uma forma superior de vida. O retrato é tão superior à 

representação do animal quanto a espécie humana ao mundo dos animais. 

Mas as cenas históricas são necessariamente mais valiosas que a 

apresentação realista de seres humanos10. 

 

Além disso, ele foi aluno e discípulo do pintor Jacques-Louis David (1748-1825), 

mestre do neoclassicismo francês. Segundo Walter Friedlaender, David era parte de uma 

corrente artística francesa que pode ser entendida como racionalista, que tinha na pintura de 

Poussin (1594-1665) sua referência. Ao lado de Poussin, o teatro de Corneille e a filosofia de 

                                                 
10 Nikolaus PEVSNER, Academias de Arte: passado e presente, São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p.151. 
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Descartes forneceriam as bases da pintura francesa do final do século XVIII, pautada na busca 

de valores éticos e didáticos
11

. É nesse contexto em que Debret teria sua formação: 

 

O classicismo que então começa a ressurgir, como uma nova maneira de 

adorar e emular a arte antiga, era, em larga medida, um caso moral. A 

Antiguidade já não era mais a mestra absoluta a quem se seguida 

incondicionalmente. Sentia-se, antes, que o homem encontrara em si mesmo 

regras elevadas e válidas para a moral humana, passíveis de serem 

redescobertas – mais do que em qualquer lugar – na história, na literatura e 

na arte da Antiguidade, e que delas se poderiam derivar normas para a 

própria conduta12. 

 

Assim, o neoclassicismo francês não pode ser compreendido sem se levar em 

consideração sua valorização da razão e da moral, bem como seu conteúdo didático, que 

extrapolava questões puramente estéticas para ditar normas de conduta:  

 

[...] o neoclássico não se pretendia apenas um movimento artístico e 

arquitetural, mas antes um fenômeno que dava conta de tudo: da política à 

família e ao cotidiano. A arte deveria ser lógica, emocionalmente pura e 

moralmente elevada, assim com as qualidades estéticas tinham conotações 

éticas precisas: verdade, pureza, honestidade, viriam a contrapor à 

irracionalidade, à licenciosidade e à frivolidade do estilo rococó13.  

 

O neoclassicismo pregava a necessidade de um cuidado especial no traço, muitas 

vezes em detrimento do colorido, evitando tudo aquilo que configurasse um excesso, em 

oposição à pintura barroca, que, com suas pinceladas fortes e seu cromatismo peculiar
14

, era 

                                                 
11 Walter FRIEDLAENDER, De David a Delacroix, São Paulo: Cosac & Naify, 2001, pp. 11-13. Vale destacar 

que um dos principais quadros de David, O juramento dos Horácios, seria inspirado em uma peça de Corneille. 

12 Walter FRIEDLAENDER, De David a Delacroix, op. cit., 2001, pp. 19. 

13Lilia Moritz SCHWARCZ, O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses na 

corte de d. João, São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 57.   

14 Em linhas gerais, no barroco as pinturas eram realizadas de forma pictórica, com ênfase na composição geral, 

nas pinceladas livres, coloridas e com contorno pouco definido. Na pintura acadêmica do final do século XVIII, 

essa maneira de pintar cede lugar para a pintura linear, de contornos definidos. Wöfflin desenvolve essa 
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desprezada, especialmente por sua associação direta com a pintura do Antigo Regime. 

A pintura de história
15

, gênero que Debret inauguraria no Brasil, ocupava o posto 

mais elevado na hierarquia acadêmica. Nela, o artista deveria usar todo seu talento na 

execução de telas grandiosas, normalmente inspiradas pela própria história, como nas cenas 

de batalha, mas recorrendo, sempre que necessário, à mitologia ou mesmo aos relatos 

bíblicos, bem como, ainda, a quadros já consagrados. Além da habilidade para representar tais 

assuntos, o artista deveria se valer de uma forte carga de imaginação, igualmente necessária 

no seu processo de reinvenção da história
16

. A Antigüidade Clássica, fosse ela grega ou 

romana, ofereceria aos pintores os temas e modelos, oferecendo, ainda, valores éticos – 

valores esses que iram contestar o próprio regime absolutista, como no quadro da David, O 

juramento dos Horácios [Figura 1]. Nessa obra, considerada a mais famosa de David e, 

inclusive, a mais importante do século
17

, tem-se a síntese da proposta formal e moral da 

pintura neoclássica.  

A história desse quadro é interessante e, por ser um emblema do neoclassicismo, 

interpretá-la poderá fornecer elementos importantes para entender esse estilo. O quadro, 

realizado durante a estadia de David em Roma no ano de 1784, e exposto pela primeira vez 

em Paris em 1785, foi percebido como uma obra que reunia em si “os ideais políticos, morais 

e estéticos não realizados, as esperanças, as tendências imperfeitamente concretizadas do 

período”
18

. Ele revelava valores pertinentes ao movimento revolucionário francês, tanto pela 

tentativa de superação do colorido sensual, sentimental e naturalista da arte rococó realizada 

na corte, como pelo tema nitidamente antimonárquico. Assumindo um caráter histórico de 

primeira grandeza, sobretudo pelos ideais republicanos que sugeria, para muitos esse quadro 

“constituiu um dos maiores êxitos registrados na história da arte”
19

, e fez de David o 

                                                                                                                                                         
contraposição entre a pintura linear e a pictórica. Ler, a respeito, Henrich WÖFFLIN. “O linear e o pictórico”, in: 

_____ Conceitos fundamentais da História da Arte, São Paulo: Martins Fontes, 1989, p.21-78. 

15 Para uma síntese da importância desse gênero na hierarquia acadêmica, consultar Lilia Moritz SCHWARCZ, 

O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses na corte de d. João, op. cit., 

2008, pp. 73-79. 

16 Cf. Jean-Jacques LÉVÊQUE, La vie et l’oeuvre de Jacques-Louis David, Paris, ACR Édition, 1989, p. 32.  

17 Cf. Walter FRIEDLAENDER, De David a Delacroix, op. cit., 2001, p.33. 

18 Walter FRIEDLAENDER, De David a Delacroix, op. cit., 2001, p. 33 

19 Arnold HAUSER. “Revolução e arte”. In: _____. História social da literatura e da arte,  tomo II, São Paulo: 

Editora Mestre Jou, 1982, p. 795. 
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“verdadeiro pintor da nova França”
20

 e “o herói de uma arte nova”
21

. Agradando também aos 

filósofos iluministas, que o consideravam como um tipo de pintura crítica
22

, o quadro rompia 

com os princípios da arte do Antigo Regime, saindo do espaço doméstico para figurar o 

espaço cívico
23

, renovando temas e alterando significativamente a forma: 

  

Do ponto de vista do desenho, das cores, da composição, tudo era novo, e 

nenhum dos elementos que constituíram a tradição rococó podia sobreviver 

às novidades poderosas da nova tela. Os Horácios significaram o abandono 

de uma virtuosidade brilhante e rápida por um fazer pensado, refletido, 

dentro do qual a razão intervém a cada etapa. Ao colorismo constitutivo, 

indissociado das pinceladas, opõe-se o desenho do contorno, que se aprendia 

aplicadamente a partir dos relevos da Antigüidade24.  

 

O quadro foi um sucesso, tendo, inclusive, mais êxito do que outras obras de David 

da mesma época, como As Sabinas e A morte de Sócrates, agradando não apenas os artistas, 

mas a “massa do público”, como conta Delécluze, aluno de David e testemunha ocular dos 

acontecimentos
25

. O maior crítico da obra seria o próprio David, ao dizer que o quadro 

apresentava uma composição demasiado teatral e um desenho mesquinho, e o seu colorido 

teria destruído a beleza do “tom local”. Diz ainda que, se pudesse recomeçar, teria levado 

menos tempo estudando os caminhos a percorrer e ido direto ao assunto
26

. Mas, independente 

das considerações do artista, sua obra teve enorme repercussão e agradou ao publico. 

Talvez, como explica Friedlaender, a posteridade já não compreenda todos esses 

significados atribuídos ao quadro, não sem um esforço de contextualização histórica. Como 

                                                 
20 Walter FRIEDLAENDER, De David a Delacroix, op. cit., 2001, p. 35. 

21 Pierre FRANCASTEL, Histoire de la peinture française, Paris, Éditions Denoël, 1990, p. 192, tradução 

minha. 

22 Cf. Gilles NÉRET, David: la terreur et la vertu, Paris, Éditions Mengès, 1989, p. 27. 

23 Cf. Jean-Jacques LÉVÊQUE, La vie et l’oeuvre de Jacques-Louis David, op.cit., 1989, p. 74. 

24 Jorge COLI, “Da luz e da sombra”, in: Folhetim, Folha de S. Paulo, 1987, p.3. 

25 Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, Paris, Macula, 1983, p. 119.  

26 Cf. Jacques-Louis DAVID, apud. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit., 

1983, p. 120. Em sua primeira viagem à Itália, David havia apenas estudado obras de mestres antigos como 

Dominiquim, Les Carrache e Caravaggio, não tendo realizado nenhuma pintura (Cf. Mario PRAZ, Goût 

néoclassique, op. cit., 1989, p. 169). 
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diz G. Carlo Argan, não há dúvida de que “[...] a obra de arte não tem para nós o mesmo valor 

que tinha para o artista e para os homens de sua época. A obra de arte é sempre a mesma, mas 

as consciências mudam”
27

. É nessa medida que a leitura de um signo plástico (ou figurativo) 

exige um “esforço de reconhecimento”
28

. Como não fazemos parte do momento histórico que 

envolvia a realização do quadro de David, é necessário, como sugere Friedlaender, uma 

contextualização, sem se esquivar, contudo, de um diálogo com as imagens. 

A cena figurada acontece em um ambiente fechado, lembrando a boca de um teatro, 

onde os personagens estão todos no primeiro plano e distribuídos de forma equilibrada. No 

lado esquerdo da tela, para quem observa, notam-se três homens vestidos como soldados 

romanos, com roupas em tons de branco, marrom e vermelho, pernas entreabertas e braços 

esticados, todos exibindo uma rija musculatura. Posicionados em perfil, encontram-se 

demasiadamente unidos, o que é reforçado pelo fato de o homem do meio abraçar fortemente 

o primeiro deles pela cintura. Percebe-se uma atmosfera de grande unidade entre esses três 

personagens, como se eles fossem apenas uma pessoa. Seus braços, esticados, apontam para o 

homem do centro da tela, visivelmente mais velho, que empunha, com a mão esquerda, três 

espadas, que provavelmente serão entregues aos rapazes. Apesar da aparência mais velha, 

sugerida pela barba (ausente nos primeiros), esse homem veste-se com as mesmas cores
29

 e 

possui, também, uma rija musculatura. A extrema verticalidade desses quatro personagens, 

nitidamente romanos, em consonância com as armas (além das espadas, o primeiro dos 

soldados romanos tem uma lança em suas mãos), e com as colunas dóricas ao fundo, 

carregam a cena de uma atmosfera de virilidade e robustez. Estando todos figurados em perfil, 

esses quatro personagens assemelham-se a baixos-relevos, gênero de escultura muito utilizado 

pelos romanos
30

. A grandeza romana era algo muito valorizado pelos pintores franceses da 

                                                 
27 Giulio Carlo ARGAN, Historia da arte como história da cidade, São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.25.   

28 Pierre FRANCASTEL, Imagem, visão e imaginação, Lisboa, Edições 70, 1983, p. 167.  

29 No entanto, os jovens trajam, sobretudo, tons neutros, enquanto esse último destaca-se pelo vermelho vivo de 

seu manto. Em conjunto, as imagens e cores das vestes masculinas acabam formando uma equilibrada 

composição de marrons e vermelhos. 

30 Os baixos-relevos, encontrados não apenas na Roma ou Grécia antigas, mas também na arquitetura e moedas 

egípcias eram amplamente divulgadas em Roma pelo gravador Piranesi na época em que David realizou o 

quadro (Cf. Mario PRAZ, Goût néoclassique, Paris: Le Promeneur, 1989, p. 97). No entanto, há críticas sobre a 

opção de David por “espremer” os três jovens no mesmo plano, por conta da “perspectiva não totalmente 

resolvida” desses personagens. Quem diz isso é Friedlaender, que explica que se trata de um “erro eventual” que 

não diminui o grande efeito da pintura (cf. Walter FRIEDLAENDER, De David a Delacroix, op. cit., 2001, p. 
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época, sobretudo David, que estava engajado no processo revolucionário
31

: “Os 

revolucionários franceses gostavam de se considerar gregos e romanos renascidos, e sua 

pintura, não menos que a arquitetura, refletia seu gosto pelo que era designado como grandeza 

romana”
32

. 

Em contraste com a verticalidade masculina, ao lado direito da tela observa-se um 

grupo de três mulheres sentadas e curvadas. Com aspecto de fraqueza e desfalecimento, 

choram, certamente, pelo inevitável desfecho trágico daquela situação. Ao fundo, uma mulher 

de roupas escuras abraça duas crianças, enquanto as outras duas, destacadas por forte luz, 

apóiam-se mutuamente, vestindo-se nos mesmos tons de vermelho e marrom dos homens, 

porém suas roupas são mais claras (ou “desbotadas”) e aparentemente mais leves. E não é a 

toa que David dá esse destaque ao grupo feminino na imagem, ainda que a cena principal seja 

representada pelo agrupamento masculino. Sua presença é que dá o tom de dramaticidade que 

a cena precisa. Segundo John Berger, isso é peculiar à imagem feminina na história da arte:  

 

                                                                                                                                                         
33). Segundo Delécluze, David não dava atenção às leis da perspectiva, mas recomendava aos seus alunos que se 

preocupassem em aprendê-la (cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit., 

1983, p. 223). Entendo esse aparente erro de perspectiva nos Horácios como uma estratégia do pintor para 

sugerir a extrema unidade desses personagens, de modo a anular qualquer idéia de uma existência individual, 

onde interesses particulares interfiram no destino heróico que lhes é reservado. O que importa na cena figurada 

não são os desejos e motivações individuais, mas o bem comum. Como o combate que é reservado aos jovens 

inevitavelmente resultará em mortes, podemos nos remeter à idéia durkheimiana de suicídio altruísta, em que o 

soldado, mesmo sabendo da possibilidade de morrer, não desiste de participar da batalha. Em sua pesquisa sobre 

o suicídio, Durkheim demonstra, baseado em dados estatísticos, que a taxa de suicídios entre os militares ocorre 

em razão inversa à falta de adaptação ao serviço militar, ou seja: quanto maior a perda da individualidade, e, por 

conseguinte, maior abnegação, maior também seria a propensão do soldado a pôr termo à própria existência 

(Émile DURKHEIM, O suicídio. Estudo de sociologia, São Paulo, Martins Fontes, 2004, p. 292). “É o suicídio 

das sociedades inferiores que sobrevive entre nós porque a própria moral militar é, em certos aspectos, uma 

sobrevivência da moral primitiva” (Émile DURKHEIM, O suicídio. Estudo de sociologia, op. cit., 2004, p. 299). 

Essa moral, de alguma maneira, é sugerida pela cena criada por David. Desenvolvo o assunto em Anderson 

Ricardo TREVISAN, “A virtude neoclássica e a moral durkheimiana: uma leitura do quadro O Juramento dos 

Horácios, de Jacques-Louis David (1748-1825), in: Baleia na rede (UNESP. Marília), Vol. 1, nº 6, Ano VI, 

Dez/2009, pp. 430-448 <http://www.marilia.unesp.br/ Home/ RevistasEletronicas/ BaleianaRede/ Edicao06/ 

3c_Durkheim_e_o_neclassicismo.pdf> acesso em 28/02/2010. 

31 David fazia parte do grupo dos Jacobinos. 

32 Ernst Hans GOMBRICH, A História da Arte, Rio de Janeiro, Editora Guanabara,1985, p. 382. 
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[...] a presença de uma mulher exprime sua própria atitude em relação a si 

mesma, e define o que pode e o que não pode lhe ser feito. Sua presença 

manifesta-se pelos gestos, voz, opiniões, expressões, roupas, ambientes 

escolhidos, gosto – na verdade, não há nada que ela possa fazer que não 

contribua para sua presença33. 

 

Segundo o autor, a mulher, enquanto assunto do quadro, tem sempre a consciência de 

que está sendo observada pelo espectador
34

. No caso da imagem analisada, elas não são o 

assunto principal, mas chamam atenção o suficiente para fornecer elementos esclarecedores 

sobre a tragédia em iminência.  

Outra peculiaridade da imagem é a higiene visual, graças à total ausência de 

elementos ornamentais, seja no ambiente ou nas indumentárias. Tudo é muito simples, nesse 

sentido, e objetivo
35

, construído de forma linear. São as linhas, e não as cores, que 

estabelecem os contrastes da cena (reto, vertical, viril: homens, espadas, colunas; curvado, 

delicado, fraco: as mulheres, seus tecidos, sua posição de repouso). Apesar desse contraste 

entre os sexos, existe uma ordem rigorosamente estabelecida: cada um dos três grupos de 

personagens encontra-se em um compartimento, uma vez que a arquitetura de colunas dóricas 

que os condiciona forma três grandes arcos de triunfo que garantem equilíbrio à obra.  

A cena descrita teve sua inspiração inicial em uma peça clássica de Pierre Corneille 

(1606-1684), escrita em 1640 e encenada na Comédie Française em 1782. Trata-se de uma 

obra, por sua vez, inspirada na História de Roma
36

, de Tito Lívio
37

. A peça, realizada em 

cinco atos, descreve a tragédia de duas famílias, Horácios e Curiácios, e sua luta em defesa 

das respectivas cidades, Roma e Alba. O último ato da peça, em especial, tocou o pintor 

David, que se animou com a atmosfera clássica e heróica do drama vivido pela família dos 

                                                 
33 John BERGER, Modos de ver, Rio de Janeiro, Rocco, 1999, p. 48. 

34 John BERGER, Modos de ver, op. cit., 1999, p. 51. 

35 Segundo Gombrich, o princípio da arte clássica (nesse caso, recuperado pela arte neoclássica) é deixar de fora 

todos os detalhes que não seriam essenciais ao efeito principal, almejando a simplicidade (cf. Ernst Hans 

GOMBRICH, A História da Arte, op. cit., 1985, p. 382).  

36 Ab urbe condita, no original. 

37 Cf. Albert BOIME, História social del arte moderno: 1. El arte en la época de la Revolución 1750-1800, 

Madrid, Alianza Editorial, p. 413. 
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Horácios e realizou um primeiro esboço, figurando esse ato
38

. Mas o artista não ficou 

satisfeito com o trabalho, pois o retrato de um discurso que se podia ver, mas não ouvir, 

destruía a unidade da pintura
39

. Foi assim que ele decidiu partir para Roma, em 1784, onde 

realizou a obra final, dizendo que apenas lá conseguiria captar o espírito da virtude e do 

patriotismo romanos
40

. O resultado, como já dissemos, foi uma obra carregada de valores da 

república romana, como a virtude e o civismo, tudo através de uma imagem simples e 

objetiva, construída com economia de elementos e cores. Essa questão formal é importante, 

pois é através dela que o artista procura transmitir os valores que a obra deve sugerir; é 

possível entender a economia da imagem (a higiene visual citada anteriormente) não apenas 

como uma opção pela simplicidade clássica, mas também como uma opção política:  

 

Esta clareza, este rigor intransigente, esta nitidez de expressão, têm sua 

origem nas virtudes cívicas republicanas; a forma, aqui, é realmente apenas o 

veículo, o meio para atingir um fim [...] Agora, estabelece-se que a arte não 

deve ser um passatempo frívolo, uma mera exaltação dos nervos, um 

privilégio dos ricos e ociosos, mas que é sua função ensinar e aperfeiçoar, 

estimular a ação e dar um exemplo. A arte deve ser pura, verdadeira, 

inspirada e inspiradora, contribuir para a felicidade do público sem distinção, 

e constituir um patrimônio de toda a nação41. 

                                                 
38 Essa história, apesar de interessante, não poderá ser contada aqui em maiores detalhes. Trata-se de uma 

tragédia em que duas famílias amigas e com relativo grau de parentesco lutam entre si, através dos filhos 

guerreiros, pelas cidades que eles representam. O filho vitorioso, Horácio, em sua missão teve de matar 

Curiáceo, noivo de sua irmã, que o acusa de assassino e, por conta disso, é morta por ele. Ao ser acusado em 

público pelo assassinato da irmã, seu pai o defende em praça pública, sendo esse o ato final que inspirou David. 

A cena figurada, contudo, não faz parte da peça, mas ilustra bem o teor de compromisso coletivo que a história 

sugere, o que iria coincidir também com os valores neoclássicos. Ler, a respeito, Pierre CORNEILLE, 

“Horácio”. In: _____. O Cid / Horácio. São Paulo: Martins, s/d. 

39 Walter FRIEDLAENDER, De David a Delacroix, op. cit., 2001, p. 31. 

40 Walter FRIEDLAENDER, De David a Delacroix, op. cit., 2001, p. 33. Alfred Boime comenta que a escolha 

de David não se deu apenas por questões de inspiração. Certamente, em Roma ele teria contato com o ambiente e 

com as antiguidades, mas, por outro lado, trabalhar na “pátria do neoclassicismo” garantiria ainda uma boa 

publicidade (cf. Albert BOIME, História social del arte moderno: 1. El arte en la época de la Revolución 1750-

1800, op. cit., 1994, p. 415).  

41 Arnold HAUSER, “Revolução e arte”, In: _____. História social da literatura e da arte, Tomo II,op. cit., 

1982, pp. 796-797. 
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Graças à sua precisão formal, a cena de David sintetiza os elementos sociais que ela 

deve sugerir: os homens com sua verticalidade representando a razão, o controle das paixões, 

a vontade coletiva, a moral e o civismo acima dos sentimentos individuais e familiares; de 

outro lado, as mulheres, representadas em frágil sinuosidade, demonstram-se incapazes de 

superar seus sentimentos apaixonados e os laços fraternais. Segundo Albert Boime, nesse 

quadro há efetivamente um contraste entre os papéis de homens e mulheres, que são excluídas 

do juramento, realizado apenas pelos varões. Por um lado, diz Boime, esse rechaço 

simultâneo do feminino e a aliança exclusiva entre os homens demonstram a conexão 

dinâmica entre os perigos da missão masculina e a noção de fraternidade
42

. Por outro lado, em 

um plano ainda mais simbólico, as mulheres poderiam representar, pela maneira como se 

encontram figuradas (sinuosas e ondulantes), o antigo estilo barroco e, de maneira geral, o 

absolutismo
43

. Sua presença no quadro representa o fim da era do sentimentalismo e o inicio 

de uma era de heroísmo
44

. Mário Praz dirá, contudo, que o neoclassicismo não anulou a 

emoção, pois é possível perceber inclusive em imagens masculinas demonstração de 

sensibilidade, sendo a compaixão própria das almas virtuosas, virtude que era defendida pelas 

temáticas neoclássicas
45

. Há que se convir, porém, que as demonstrações de emoção são bem 

diferentes entre homens e mulheres, sendo que a emoção cívica dos Horácios ou mesmo a 

tristeza contida e subentendida de Brutus, que recebe os filhos mortos em um canto escuro da 

casa, em tudo diferem do desfalecimento e desespero das imagens femininas nessas mesmas 

telas, decerto muito mais evidentes. Trata-se, portanto, de superar a fraqueza da figura 

feminina, que significa, por alusão, superar a arte barroca e a monarquia. 

O julgamento dos Horácios tornou-se o emblema do neoclassicismo por sintetizar, 

ao mesmo tempo, a forma (simplicidade, cromatismo discreto, contornos definidos, etc.), e o 

tema, claramente clássico, com referências à república romana.  

                                                 
42 Albert BOIME, História social del arte moderno: 1. El arte en la época de la Revolución 1750-1800, op. cit., 

1994, p. 418. 

43 Albert BOIME, História social del arte moderno: 1. El arte en la época de la Revolución 1750-1800, op. cit., 

1994, p. 417. 

44 Cf. Jean-Jacques LÉVÊQUE, La vie et l’oeuvre de Jacques-Louis David, op. cit. 1989, p. 80.  

45 Cf. Mario PRAZ, Goût néoclassique, op. cit., 1989, p. 9. 
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O neoclassicismo defendia uma pintura pedagógica, virtuosa e heróica, qualidades 

que brotavam do desejo de racionalização do mundo
46

. Segundo Jorge Coli, para o pintor 

neoclássico, era como se o ato de pintar emanasse da razão, sendo, portanto, universal, uma 

vez que só podia haver uma razão
47

. E David, como emblema dessa corrente, exerceria 

influência determinante sobre as idéias artísticas do período, e sobre os destinos da escola 

francesa
48

  o pintor Eugène Delacroix chegaria a dizer que ele seria o pai de toda a escola 

moderna
49

. Como explica Mario Praz, as origens do neoclassicismo são muito mais 

complexas do que os poucos nomes sempre citados, como Winckelmann, Joseph-Marie Vien 

(professor de David em Roma) ou mesmo David ou Poussin
50

. Mas ninguém deixa de 

reconhecer que David, apesar de jamais ter sido um teórico, seguia de maneira muito fiel os 

ditames de Winckelmann. 

Entre os mais de 300 alunos que passaram por seu ateliê entre 1780 e 1816, como 

informa Delécluze
51

, estava o jovem Debret, que com cerca de quatorze anos o acompanhou 

até Roma, na ocasião da realização da pintura do Juramento dos Horácios
52

. Não há muita 

clareza quanto à participação de Debret nessa viagem, e muito menos em que consistia sua 

tarefa na execução da obra. Delécluze, ao falar sobre o assunto, cita que David teria sido 

acompanhado por alguns alunos, mas no texto cita apenas Drouaiss
53

. Em nota de rodapé 

aparece o nome de Debret, que teria realizado uma série de gravuras a pedido do mestre, 

dentre as quais algumas sobre as mulheres no quadro
54

. Nos Annales de la Societé des Beaux-

                                                 
46 Jorge COLI, “Da luz e da sombra”, in: Folhetim, Folha de S. Paulo, 1987, p. 4. 

47 Jorge COLI, “Da luz e da sombra”, in: Folhetim, Folha de S. Paulo, 1987, p. 4. 

48 Cf. MM. BERTHELOT (et. alli), “David (Jacques-Louis)”, in: La grande encyclpédie: inventaire raisonné des 

sciences, des lettres et des arts, par une societé de savans et de gens de lettres, tome treizième, Paris : H. 

Lamiraut : Societé anonime de la grande Encyclopédie, 1885-1902, p. 999. 

49 Cf. Mario PRAZ, Goût néoclassique, op. cit., 1989, p. 183. 

50 Cf. Mario PRAZ, Goût néoclassique, op. cit., 1989, p. 97. 

51 Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit., 1983, pp. 417-418.  

52 Cf. MM. BERTHELOT (et. alli), “Debret (Jean-Baptiste)”, in: La grande encyclpédie: inventaire raisonné des 

sciences, des lettres et des arts, par une societé de savans et de gens de lettres, tome treizième, op. cit., 1885-

1902, p. 1038. 

53 Valeria Lima aponta ainda a presença de Wiccar nessa viagem (J-B Debret historiador e pintor, op. cit., 2007, 

p. 72). 

54 Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit., 1983, p. 120. 
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Arts, de 1839, Alexandre Péron fala sobre essa viagem e confirma a presença de Debret, 

inclusive por valer-se das memórias do pintor sobre a viagem na sua análise do quadro dos 

Horácios. Segundo Péron, Debret, testemunha ocular do acontecimento, teria sido o 

responsável pela realização da litografia com o primeiro esboço de David sobre o quadro, 

distribuída aos antigos colegas no jantar anual dos alunos do mestre. Em seu texto, Péron 

apresentaria Debret como autor dos quadros de Napoleão que estavam em Versalhes, bem 

como um dos fundadores de uma escola de belas-artes no Rio de Janeiro, falando ainda sobre 

o material “muito precioso e interessante sobre esse país” que Debret publicava na ocasião
55

. 

Trata-se de um dos poucos documentos que insere o pintor em uma história da arte francesa. 

A historiografia brasileira conta que Debret dirigiu o ateliê dos alunos de David por 

quinze anos, mas ao que parece, o aluno de David que desempenhava alguma função nesse 

sentido era Philippe-Auguste Hennequin
56

. Todas essas informações, ainda que apontem uma 

ligação entre Debret e seu mestre, sugerem que ela era menor do que desejava seu dedicado 

biógrafo brasileiro, Yan de Almeida Prado, que provavelmente estava preocupado em 

valorizar o artista através desse lastro. No entanto, exageros à parte, essa ligação existiu e 

orientou a vida profissional e política de Debret até, pelo menos, o fim do império 

napoleônico.  

Debret, portanto, teve sua formação inicial pautada pela experiência ao lado do 

mestre, e realizou inúmeras obras nesse registro. Em 1791 ele consegue expor, graças à 

influência de David, seu quadro Regulus voltando a Cartago, o que lhe garantiu o segundo 

lugar para o principal prêmio de viagem, o Prix de Rome
57

. Ao lado de David, portanto, 

Debret delinearia seu papel no cenário artístico francês, o que significava, também, a 

participação ativa em todo o processo revolucionário, sendo um antimonarquista declarado. 

                                                 
55 Alexandre PÉRON, “Examen du Serment des Horaces, peint par David; suivi d‟une notice historique sur le 

tableau”, in: Annales de la Societé Libre des Beaux-Arts. Tome IX – Année 1839-1840. Paris : Societé Livbre 

des Beaux-Arts. 

56 Cf. Valéria LIMA, J-B. Debret: historiador e pintor: A viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1816-1839), 

Campinas, Editora UNICAMP, 2007,p. 73.  

57 Segundo Prado, apesar de ganhar o prêmio, Debret não realizou a viagem, por conta de seu casamento com 

Elisabeth Sophie Desmaisons, que aconteceu em 1798 (cf. J. F. de Almeida PRADO, O artista Debret e o Brasil, 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1990, pp.17-18). No entanto, em 1807 Debret foi até a Itália, onde 

realizou alguns trabalhos sobre as vestimentas italianas, que foram publicados em 1809 na França, num conjunto 

de 32 gravuras, como o nome de Costumes italiens. Essas imagens encontram-se no acervo da Bibliothèque 

Nationale de France (Richelieu), em Paris. 
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Da mesma forma, quando Napoleão ascende ao poder, Debret segue os passos do mestre e 

torna-se pintor do imperador, compondo várias telas em sua homenagem. A partir desse 

momento, a pintura de história, que antes buscava inspiração no passado, passava a ter como 

modelo o presente, personificado na figura do corso. Isso confirma a ligação do 

neoclassicismo com a política, e explica essa arte ser, em um momento, revolucionária e 

questionadora da ordem vigente e, num momento posterior, conservadora, legitimando 

visualmente a nova ordem social: 

 

Nesse contexto, não é de se estranhar que David tenha sido eleito o pintor 

oficial da Revolução Francesa. Retoma-se como necessidade visual a ordem 

neoclássica justamente no momento em que se derrubam as tradições 

sustentadoras do poder. Como se a nova história em desordem precisasse 

restaurar visualmente a corrente histórica de reconstituição do passado, da 

ordem e da unidade58. 

 

Isso só era possível porque a mudança nos referentes não era estranha ao estilo 

neoclássico. David inicia sua trajetória com uma forte influência romana, vista de forma 

emblemática nos seus Horácios, passando para o modelo grego nas Sabinas, mas 

especialmente em Leonidas nas Termópilas
59

. Durante o período do terror David irá defender 

a importância de se abandonar as cópias do passado para dedicar-se à pátria, à nação francesa, 

cuja glória os artistas deveriam propagar. É dessa forma que ele passaria, diretamente, da 

antiguidade para a atualidade
60

, com as obras Morte de Marat, Retrato de Maria Antonieta 

rumo ao suplício e Juramento do Jeu de Paume. Com Napoleão, David ganharia seu herói 

declarado
61

 e principal modelo – o que, de algum modo, representa a decadência do próprio 

estilo, o aproximando de uma pintura de gênero, entendida como aquela que cuidava “[...] dos 

fatos-diversos, do cotidiano pitoresco”
62

. Ainda que imagens como a de Napoleão 

                                                 
58 Paulo MENEZES, A trama das imagens: manifestos e pinturas no começo do século XX, São Paulo: EDUSP, 

1997, p.29.  

59 Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit., 1983, p. 218. 

60 Cf. Gilles NÉRET, David: la terreur et la vertu, op. cit. 1989, pp. 47-48.  

61 Cf. Jacques-Louis DAVID, apud. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit., 

1983, p. 204. 

62 Jean-Jacques LÉVÊQUE, La vie et l’oeuvre de Jacques-Louis David, op. cit. 1989, p. 74.  
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atravessando os Alpes de São Bernardo fuja desse caráter mais prosaico, algumas cenas 

lembrarão a pintura de gênero. Dirá David aos seus alunos, na época, que era melhor fazer 

bons quadros de gênero do que pinturas de história medíocres
63

. Talvez Debret tenha ouvido 

isso e aplicado em sua estada no Brasil, onde as pinturas históricas não seriam tão numerosas 

quanto as suas cenas sobre a vida cotidiana e, toda forma, teriam no presente grande parte dos 

referentes.  

Segundo Gilles Néret, a mudança de idéia constante na trajetória de David não 

significa uma autonegação, mas sim uma adequação do artista às contradições da própria 

história
64

. Para Pierre Francastel, essa capacidade de saber mudar os sentimentos e maneiras, 

adaptando-as perfeitamente à sua própria sensibilidade, sintetizando todo um século através 

da simultaneidade entre o “homem-grego” e o “sujeito histórico contemporâneo”, faz de 

David o primeiro pintor moderno
65

. 

Com a queda de Napoleão, em 1815, David é exilado na Bélgica, onde termina seus 

dias. Debret, assim como outros artistas bonapartistas, não encontrava mais trabalho em meio 

à Restauração. Dessa forma, acabou vindo ao Brasil na colônia de artistas organizada por 

Joaquim Lebreton, que ficou conhecida como Missão Artística Francesa de 1816. 

Essa formação e posicionamento diante do mundo e da história eram parte da 

bagagem de Debret ao chegar ao Brasil, e dela fez uso durante toda sua estadia. A própria 

construção das imagens sobre o país é tributária desse passado europeu, seja nas pinturas 

históricas que aprendeu com David, como pelos trabalhos realizados na Itália em 1807, que 

compõem a série Costumes italiens. As imagens do cotidiano brasileiro criadas por Debret 

lembram as figuras criadas na Itália durante essa viagem, ao menos no sentido de surgirem de 

uma proposta documental sobre um país. No caso da Itália, o interesse era unicamente mostrar 

os trajes, de modo que não se vê interação entre personagens e quase nenhuma sugestão de 

movimento, o que marca uma diferença com as suas aquarelas brasileiras, que sugerem 

exatamente o oposto.
 
 

Ao chegar ao Brasil, o artista envolve-se no processo de instalação da Academia de 

Belas-Artes, que só aconteceria efetivamente em 1826, em razão de diversos fatores, que faria 

                                                 
63 Cf. Jacques-Louis DAVID, apud. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit., 

1983, p. 244. 

64 Cf. Gilles NÉRET, David: la terreur et la vertu, op. cit. 1989, p. 137. 

65 Pierre FRANCASTEL, Histoire de la peinture française, op. cit, 1990, p. 193-195. 
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com que muitos franceses retornassem ao seu país antes de vê-la funcionando
66

, o que não foi 

o caso de Debret, que ficou aqui até 1831. O que importa destacar é que, mesmo sem ter 

efetivamente uma turma oficial de alunos por mais de dez anos, ele foi o pintor da corte de d. 

João, e posteriormente de d. Pedro I, em quinze anos de serviços prestados, tempo de estadia 

no Brasil superior à de qualquer outro pintor viajante da época
67

. 

 

 

1.1.2. A “civilização” na bagagem 

 

 

Além da formação acadêmica, o artista trouxe consigo, também, a idéia de que sua 

missão particular seria divulgar as belas-artes, como ele mesmo dizia, para “um povo ainda na 

infância”
68

. Para Debret, o Brasil era uma terra passível de “regeneração”, em um processo 

                                                 
66 Discuti essa questão em Anderson Ricardo TREVISAN, “Debret a Missão Artística de 1816: aspectos da 

constituição do ensino artístico acadêmico no Brasil”, in: Plural, Revista do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia da USP, São Paulo, nº 14, 2007, pp. 9-32. Indico ainda dois trabalhos que avançam nas discussões 

sobre as origens da missão e seus artistas: Julio BANDEIRA, Pedro M. Caldas XEXÉO, Roberto CONDURU,  

A Missão Francesa, Sextante, Rio de Janeiro, 2003, e Lilia Moritz SCHWARCZ, O sol do Brasil: Nicolas-

Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses na corte de d. João, op. cit., 2008. Ambos os trabalhos 

aprofundam elementos presentes de forma incipiente nos textos de Mario Pedrosa, de 1955, que contestavam a 

característica legítima e oficial da missão, ou seja, de uma efetiva “contratação” de artistas por d. João. Segundo 

esses trabalhos, a iniciativa teria sido realmente francesa, mas d. João teria aceitado de bom grado seus 

préstimos, o que configura uma confluência de interesses. 

67 Nesse sentido, Debret deve ser entendido como um pintor-estrangeiro e não apenas como um pintor-viajante. 

Estrangeiro, aqui, nos termos propostos por George Simmel: “[...] não no sentido em que muitas vezes no 

passado se tocou no assunto, considerando o viajante que chega hoje e parte amanhã, porém mais no sentido de 

uma pessoa que chega hoje e amanhã fica. Este é, por assim dizer, o viajante potencial: embora não tenha 

partido, ainda não superou completamente a liberdade de ir e vir. Fixou-se em um grupo espacial particular, ou 

em cujos limites são semelhantes aos limites espaciais. Mas sua posição no grupo é determinada, essencialmente, 

pelo fato de não ter pertencido a ele desde o começo, pelo fato de ter introduzido qualidades que não se 

originaram nem poderiam se originar no próprio grupo” (Georg SIMMEL, “O estrangeiro”, in: MORAES 

FILHO, E. (org.), Simmel: Sociologia. São Paulo: Ática, 1983, p.183). Consultar, a respeito, Anderson Ricardo 

TREVISAN, “Entre o viajante e o estrangeiro: por uma distinção sociológica”, in: ______. Aquarelas do Brasil: 

estudos sobre a arte documental de Debret, op. cit, 2005, pp. 82-94. 

68 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, Belo Horizonte: Livraria Itatiaia Editora Ltda 1978, tomo I, v.1, p.23. 
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que, segundo ele, começou com a vinda da família real, em 1808, e se aprofundaria em 1816, 

com a chegada da colônia de artistas franceses, da qual ele mesmo fazia parte. Nesse sentido, 

ele se colocava no papel de “civilizador”.  

Como explica Norbert Elias, civilização é um conceito utilizado para expressar a 

consciência que o Ocidente teria de si mesmo
69

. Essa consciência de si permitiu à 

“civilização” ocidental conceituar o mundo de acordo com seus parâmetros, julgando-se no 

direito de ditar aquilo que era bom ou ruim para todos os demais países. Tudo, portanto, 

deveria ser medido em termos da sua própria tecnologia, da natureza de suas maneiras, do 

desenvolvimento de sua cultura científica, de sua visão de mundo, e assim sucessivamente
70

. 

Ao ser entendido como um processo, essa “civilização” indicava uma tendência, algo que 

deveria se expandir a partir de um centro irradiador. Daí a necessidade de sair pelo mundo 

para promover o desenvolvimento em países ainda “primitivos”. Isso se deu de maneira mais 

forte na França:  

 

As convenções de estilo, as formas de intercâmbio social, o controle das 

emoções, a estima pela cortesia, a importância da boa fala e da conversa, a 

eloqüência da linguagem e muito mais – tudo isto é inicialmente formado na 

França dentro da sociedade de corte, e depois, gradualmente, passa de 

caráter social para nacional71. 

 

Essa concepção nasce dentro da sociedade de corte, com o conceito de honnête 

homme, ou honnête gen, que quer dizer gente de bem, adepta aos modos e normas de conduta 

dentro daquele ambiente. Esse conceito, então, desdobra-se em outro: o do homme civilisé, 

que é uma versão ampliada do honnête homme. De maneira geral, essa conceituação visava 

criar um parâmetro que descrevesse a aristocracia de corte, através da comparação com os 

outros povos, que eles mesmos considerassem mais simples ou mais primitivos. Era a partir 

dessa comparação que o francês se considerava não apenas diferente, mas superior a esses 

povos
72

. 

                                                 
69 Cf. Norbert ELIAS, O processo civilizador. Volume I – Uma história dos costumes, Rio de Janeiro, Jorge 

Zahar Ed., 1994, p.23. 

70 Cf. Norbert ELIAS, O processo civilizador. Volume I – Uma história dos costumes, op. cit., 1994, p.23. 

71 Norbert ELIAS, O processo civilizador. Volume I – Uma história dos costumes, op. cit., 1994, p.52. 

72 Cf. Norbert ELIAS, O processo civilizador. Volume I – Uma história dos costumes, op. cit., p.54. 
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O conceito de civilisation, após a Revolução Francesa, assume um caráter coletivo, 

racionalista e de cunho essencialmente nacional e reformador: 

 

O conceito subjacente a esse movimento esclarecido de reforma, socialmente 

crítico, é sempre o mesmo: que o aprimoramento das instituições, da 

educação e da lei será realizado pelo aumento dos conhecimentos. [...] O 

progresso será obtido, por conseguinte, em primeiro lugar pela ilustração dos 

reis e governantes em conformidade com a „razão ou a natureza‟, o que vem 

a ser a mesma coisa, e em seguida pela nomeação, para os principais cargos, 

de homens esclarecidos (isto é, reformistas). Certo aspecto desse processo 

progressista total passou a ser designado por um conceito fixo: civilisation73. 

 

A França, nesses termos, concebia-se como a divulgadora da “civilização”, na 

condição de legítima herdeira da Grécia e de Roma. Essa idéia estava na base do pensamento 

de Napoleão, de quem Debret foi artista oficial, na realização de suas pilhagens. Para 

Napoleão, as pilhagens não significavam apenas um meio de engrandecer sua imagem, mas 

tratavam-se, antes, de um projeto nacional: 

 

Se, por um lado, este projeto tinha uma dimensão particularista que afirmava 

a França, simultaneamente revolucionária e portadora de uma tradição, por 

outro pretendia ter um alcance universal, o que implicava em fazer da França 

pólo regenerador de toda a Europa, por meio do resgate das tradições grega e 

latina, com seus exemplos de civismo e liberdade, e das tradições das 

cidades italianas que defenderam sua liberdade contra o despotismo do 

império e do papado. [...] e o museu francês ocupava a posição central de 

depositário de toda a tradição européia finalmente resgatada74. 

 

Essa discussão ajuda compreender melhor a posição de Debret como “francês 

civilizador”.  Quando ele afirma ter vindo ao país divulgar as belas-artes para um país na 

infância, isso não pode ser entendido como uma fala inócua ou despretensiosa, mas sim como 

alguém se coloca numa posição de superioridade, quem tem algo a ensinar. E não é para 

menos: na concepção francesa da época, as crianças eram tidas como adultos imperfeitos, que 

                                                 
73 Norbert ELIAS, O processo civilizador. Volume I – Uma história dos costumes, 1994, op. cit., p.61-62. 

74
 Guilherme Simões GOMES JUNIOR, Sobre quadros e livros: rotinas acadêmicas – Paris e Rio de Janeiro, 

século XIX. Tese de Livre-Docência, FFLCH-USP, Departamento de Sociologia, 2003, p.117. 
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necessitavam da educação para se tornarem adultos polidos. Nesse contexto, não havia 

diferença entre as crianças e os povos tidos como bárbaros, ou mesmo camponeses. Todos 

deveriam alcançar um determinado nível de polidez. Jean Starobinski, ao referir-se ao 

Dicionário Richelet, de 1680, descreve que o verbo polir aparece lá tanto com seus 

significados literais, no sentido de dar polimento a objetos, como também com seus sentidos 

figurados, relacionados a civilizar, tornar mais civil, tornar-se mais perfeito, etc., 

aproximando-se, assim, do conceito de civilizar: 

 

Civilizar seria, tanto para homens como para os objetos, abolir todas as 

asperezas e as desigualdades „grosseiras‟, apagar toda rudeza, suprimir tudo 

que poderia dar lugar ao atrito, fazendo com os contatos sejam deslizantes e 

suaves75.  

 

Segundo Starobinski, não deixa de ser interessante a colocação em pé de igualdade 

de tudo aquilo que deveria ser “polido”: bárbaros, camponeses e crianças. “Em comparação 

com a perfeição do polido, o bárbaro é uma espécie de criança, a criança é uma espécie de 

bárbaro”
76

. 

A partir dessa contextualização, a frase de Debret ganha um significado mais 

profundo, quando se percebe que um povo “ainda na infância” pode significar, por analogia, 

um povo ainda “bárbaro”, que necessitava ser “civilizado” ou “regenerado”
77

. De acordo com 

Starobinski, quando a palavra civilização é utilizada pela primeira vez com Mirabeau, em 

1756, ela tinha uma conotação essencialmente religiosa
78

. Até então, portanto, religião e 

                                                 
75 Jean STAROBINSKI, As máscaras da civilização: ensaios, São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.26.  

76 Jean STAROBINSKI, As máscaras da civilização: ensaios, op. cit., op. cit., p.28. 

77 Aqui é possível remeter-se à Histoire Naturelle de Buffon, datada de 1749, para quem o continente americano 

era “infantil, retardado em seu desenvolvimento natural”. Segundo Lilia Moritz Schwarcz, esse pensamento 

encontraria adeptos, como, por exemplo, Cornelius de Pauw que, negando a idéia do bom-selvagem de Russeau, 

entendia os povos do continente americano do final do século XVIII como “degenerados”: “Assolados pela 

preguiça, pela falta de sensibilidade e por uma fraqueza mental, esses homens seriam „bestas caídas‟” (Cf. Lilia 

Moritz SCHWARCZ, O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses na corte 

de d. João, op. cit., 2008, p. 41). Ao falar em “regeneração”, Debret mostrava concordar com a idéia de um povo 

“degenerado” – que é seu oposto. 

78 A palavra “civilizar” existia antes, mas tinha um sentido jurídico: “tornar civil uma causa criminal” 

(STAROBINSKI, As máscaras da civilização: ensaios, op. cit., p. 11).  No sentido de polir, tornar civilizado, era 



 

 43 

civilização eram conceitos muito próximos. Contudo, após toda influência da filosofia 

iluminista, e mais ainda, após 1789, associa-se à linguagem revolucionária e seus valores. 

Passa, gradativamente, a negar a religião e a adquirir seu próprio caráter sagrado.  Homens da 

Revolução, como Debret, adotariam para si essa tarefa de difundir essa civilização pelo 

mundo, como uma luz em expansão: 

 

Já que a civilização é simultaneamente um devir e um valor sagrado, já que é 

luz em expansão, é preciso saber onde se encontra, nesse momento preciso, 

sua ponta avançada ou, se se prefere a metáfora da irradiação, em que ponto 

se situa seu foco. A linguagem pós-revolucionária consagrava-se a 

identificar os valores sagrados da Revolução com os da civilização e, em 

conseqüência, consagra-se igualmente a reivindicar para a França, país da 

Revolução, o privilégio de ser a vanguarda (ou farol) da civilização79. 

 

Tendo em mente as contribuições de Elias e Starobinski, é possível perceber que, na 

concepção francesa, a civilização era um processo, um foco de irradiação iluminista, um 

instrumento de polidez para povos “ainda na infância”. Logo, apesar de ser um processo (o 

que sugere a noção de movimento), ele teria um fim, que seria a própria “civilização” 

francesa, modelo para o resto do mundo, na sua própria concepção. Dessa forma, as imagens 

de Debret também sugeriam esse ideal de civilização, e de uma evolução, na “marcha 

regeneradora da civilização”
80

. Isso deve ser levando em consideração quando se procura 

compreender o olhar que se direcionava ao trabalho de Debret, muitas vezes percebido como 

uma representação fiel do passado oitocentista brasileiro. Não se trata de por em questão os 

méritos da pintura “realista” de Debret, de modo a simplesmente desprezá-la por conta da 

construção que está em sua base – ao contrário, trata-se de contextualizar as imagens na 

cultura na qual ela emerge: 

 

Dessa forma, quando escritores ou artistas acreditam estar sendo fiéis à 

                                                                                                                                                         
considerada ainda um neologismo, até sua disseminação no processo revolucionário, onde só então deixou de 

aparecer como palavra nova (cf. STAROBINSKI, As máscaras da civilização: ensaios, op. cit., 2001, p.13). 

79 Jean STAROBINSKI, As máscaras da civilização: ensaios, op. cit, p.35. 

80 Sobre a idéia da obra de Debret ser desenvolvida no sentido de uma marcha evolutiva para a civilização, 

consultar especialmente Valeria Piccoli Gabriel da SILVA,  “A pátria de minhas saudades”: o Brasil na Viagem 

pitoresca e histórica de Debret, Dissertação de Mestrado, FAU, USP, 2001 e Valéria LIMA,  J.-B Debret, 

historiador e pintor. A viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1816-1839), op. cit., 2007. 
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realidade observada, produzindo discursos em que se reproduz a verdade, 

estão apegados à noção de uma verdade e fidelidade que se justifica pela 

intenção de produzir conhecimento a partir de uma inquestionável posição 

de superioridade intelectual e de uma responsabilidade incontornável quanto 

à recuperação dos povos que ainda não se encontravam no estado civilizado 

vigente na Europa81. 

 

No caso específico de Debret, não se deve cobrar dos seus registros um realismo que 

é estranho à sua arte, uma vez que a “[...] experiência dos artistas neoclássicos com o real é 

mediada por um processo de elaboração que toma a realidade observada como um elemento 

da composição”
82

. Porém, se hoje temos condições de olhar de forma distanciada e crítica 

para os trabalhos de Debret, cabe, porém, tentar compreender o modo como cada época aqui 

estudada perceberá sua obra – e como veremos, isso muda ao longo dos anos.  

 

 

 

1.2. Debret e a monarquia no Brasil 

 

 

Debret chegou ao Brasil em 1816 como membro da Missão Artística Francesa, grupo 

de artistas que veio ao país para fundar uma Academia de Belas-Artes. Nesse grupo ele era o 

pintor de história, e sua função na vindoura instituição seria como professor desse gênero de 

pintura. Porém, a academia demorou mais tempo para abrir suas portas do que o esperado 

pelos franceses, sendo inaugurada apenas em 1826, dez anos depois da chegada do grupo. Isso 

ajuda a entender porque as funções oficiais de Debret rapidamente se ampliariam, tornando-

se, também, pintor da corte
83

 e cenógrafo do Teatro Real de São João (depois, São Pedro). 

                                                 
81 Valeria LIMA, J.-B Debret, historiador e pintor. A viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1816-1839), op. 

cit, 2007, p.184. 

82 Valeria LIMA, J.-B Debret, historiador e pintor. A viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1816-1839), op. 

cit, 2007, p.228. 

83 Um pintor de corte, segundo Martin Warnke, ficava sempre muito próximo ao monarca ao qual servia. E, 

nesse caso, servir tem uma conotação precisa, pois ele era considerado um tipo de criado, camareiro, de modo 

que era chamado valet de chambre (criado de quarto, na tradução literal). Segundo Warkne, o mais emblemático 

entre esses artistas foi Velázquez: “Uma das carreiras mais bem sucedidas na corte foi a de Velázquez, quando, 
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Nessas tarefas deveria compor imagens para nossa recente monarquia, valendo-se do seu 

passado como pintor neoclássico na França. 

Contudo, apesar de ser o pintor oficial, nem sempre ele era efetivamente procurado 

para realizar esse tipo de tarefa, precisando, muitas vezes, argumentar sobre a necessidade de 

determinadas obras. Sete óleos preparatórios foram submetidos aos monarcas para apreciação, 

como sugestões para a realização de obras em grandes dimensões, mas apenas um deles 

chegou a ser concretizado, que foi a Coroação de D. Pedro I [Figura 2]
84

. Nessa obra é 

flagrante a preocupação de Debret em realizar uma pintura de história, fruto de seu passado 

neoclássico ao lado do mestre Jacques-Louis David na França da Revolução de 1789 e de 

Napoleão, de quem era pintor. 

Na função de cenógrafo real, Debret trabalhou na decoração da cidade em dias de 

festas régias, bem como na realização de panos de boca para as representações dedicadas à 

realeza no Teatro da corte, como o Cenário para o Bailado Histórico (Décoration du Ballet 

historique)
85

 [Figura 3] e o Pano de boca executado para a representação extraordinária 

dada no Teatro da corte por ocasião da Coroação do imperador D. Pedro I (Rideau d’avant 

scène exécuté au theatre de la cour, pour la représentation d’apparat) [Figura 4]. Nesse caso, 

percebe-se uma ampliação do público de Debret, estendido à audiência do teatro. 

Todos esses trabalhos pressupunham uma relação entre o artista seus patronos, e um 

primeiro público, ainda que restrito à corte do Rio de Janeiro. A divulgação pública de seus 

trabalhos ocorreria apenas nas exposições de 1829 e 1831, nos primeiros salões de arte da 

Academia Imperial de Belas-Artes (AIBA), ambos organizados por Debret.  

Nos quinze anos em que permaneceu no Brasil, o artista realizou ainda trabalhos 

variados com técnicas menos acadêmicas do que a pintura a óleo, em desenhos e aquarelas 

que figuravam cenas de rua do Rio de Janeiro, bem como imagens sugestivas da vida privada 

                                                                                                                                                         
em 1652, após ocupar alguns postos intermediários, ascendeu aos postos de „aposentador do palácio‟ e 

„mordomo-mor‟, com a incumbência de acompanhar o rei durante todo o serviço cerimonial, usando capa, mas 

sem chapéu e adaga” (Martin WARNKE, O artista da corte: os antecedentes dos artistas modernos. São Paulo: 

EDUSP, 2001, p.173). Não era esse o caso de Debret, que, apesar de ser funcionário do rei, morava em uma 

residência alugada no bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, onde tinha seu ateliê. 

84 Cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, Prefácio de 

CARVALHO, José Murilo de. Capivara Editora, Rio de Janeiro, 2007, p. 78. 

85 Com o propósito de padronizar os títulos das obras de Debret, opta-se, nesse trabalho, por utilizar os mesmos 

que constam no catálogo raisonné, tanto em português como em francês (Julio BANDEIRA e Pedro Correa do 

LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit). 



 

 46 

de algumas famílias, de elite ou não, compondo um cenário relativamente amplo dessa cidade 

e do seu modo de vida. A realização desses trabalhos revelava um projeto paralelo do artista: 

publicar um álbum pictórico sobre o Brasil quando retornasse à França, o que aconteceu entre 

os anos de 1834-39, com o lançamento do livro Voyage pittoresque et historique au Brésil. 

Seu acervo de imagens sobre o Brasil ultrapassa 1000 obras, a maioria aquarelas e desenhos, 

das quais apenas 220 foram escolhidas para a composição do livro, distribuídas em 151 

pranchas
86

. O livro Voyage pittoresque et historique au Brésil foi divido em três volumes: o 

primeiro, editado em 1834, trata exclusivamente dos indígenas, o segundo, de 1835, figura o 

cotidiano nas ruas do Rio de Janeiro, especialmente a vida dos escravos, e o terceiro, 

publicado em 1839, contempla especialmente imagens sobre a vida política e religiosa na 

corte, com destaque para a monarquia.  

Não se pode afirmar que Debret teria planejado essa publicação desde sua partida da 

França, ou mesmo nos primeiros anos de sua estadia no Brasil. No entanto, estudos apontam 

para uma decisão nesse sentido em meados da década de 1820, baseados, inicialmente, em 

informações textuais de Debret em seu livro
87

, e ainda pela mudança de atitude na 

composição de suas aquarelas. A partir dessa época, elas passam a apresentar novas 

características como contornos mais definidos, fundos sugerindo detalhes de arquitetura ou 

vegetação, enquadramento entre margens e, normalmente, a sua assinatura (“J. B. DeBret, Rio 

de Janeiro” ou apenas “J. B. Debret”)
88

. De qualquer maneira, o livro contém, no próprio 

                                                 
86 Consta no catálogo raisonné, de 2007, que o acervo debretiano possui 820 desenhos e aquarelas e 15 quadros a 

óleo. Somados as 220 litografias do livro, tem-se o total de 1055 obras. Grande parte delas, mais de 500 

trabalhos, fazem parte do acervo do Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro (Cf. Julio BANDEIRA e Pedro 

Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, p. 11). 

87 Debret revela, em seu livro, que já no Rio de Janeiro, contava com uma série de desenhos e notas que 

apresentou a estrangeiros, que lhe encorajaram a preencher algumas lacunas e publicar uma obra histórica sobre 

o país (Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, São Paulo: Editora da Universidade 

de São Paulo: Belo Horizonte, Livraria Itatiaia Editora Ltda., v.1, 1978, p.24). Ana Maria de Moraes Belluzzo 

sugere que Debret estaria se referindo a Johann-Moritz Rugendas (1802-1858), com quem se encontrou em 1825 

no Rio de Janeiro (Cf. Ana Maria de Moraes BELLUZZO, O Brasil dos viajantes, v. 3: A construção da 

paisagem, São Paulo: Metalivros, Salvador, Odebrecht, 1994, p.82).  Segundo os organizadores do catálogo 

raisonné, a partir de 1818 começaram a surgir no Brasil exemplares dos primeiros livros de viajantes, que 

também devem ter estimulado Debret a realizar seu próprio trabalho. Em 1820, por exemplo, chegam as obras do 

príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied e os dos naturalistas Spix e Martius, ambas sobre o Brasil (Cf. Julio 

BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, p.56).  

88 Os organizadores do catálogo raisonné categorizaram essas obras como “aquarelas acabadas”, e dessa forma 
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título
89

, a dedicatória ao Institute de France, o que revela seu destinatário declarado e o 

vínculo do artista ao mercado editorial da Europa na época, onde as “viagens pitorescas” eram 

bem conhecidas. Desse modo, percebe-se que o público que vislumbrado por Debret eram os 

membros do Institute, e é possível perceber esse olhar francês na composição de sua obra. 

Composto por gravuras e textos explicativos, o livro de Debret apresenta um país de 

contrastes, apontando, contudo, sua característica de “país do futuro”, através da aproximação 

cada vez maior com a “civilização” (francesa) e seu modo de vida
90

. 

Mas após sua partida, Debret seria pouco lembrado no país. Talvez isso se deva pela 

própria escassez de obras suas em território brasileiro na época: lembremos que não foram 

muitos os trabalhos a óleo realizados sob encomenda da monarquia, que não se mostrava tão 

entusiasmada em ser retratada – pelo menos não tanto quanto Napoleão, para quem Debret 

dedicou muitos quadros na França, até sua queda, em 1815
91

. Poucas aquarelas de Debret 

sobre o país ficaram por aqui, já que grande parte desse material foi levado pelo artista em seu 

                                                                                                                                                         
elas serão citadas neste trabalho (Cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra 

completa 1816-1831, op. cit., 2007, p.109). William Gilpin, no final do século XVIII, iria indicar que o caminho 

para a construção de pinturas pitorescas deveria obedecer três etapas, sendo a primeira delas a realização do 

“esboço original”, seguido do “esboço adornado”, para então se realizar a “composição final”. No caso de 

Debret, talvez o que os organizadores do catálogo chamem de “aquarelas acabadas” correspondam aos “esboços 

adornados” proposto por Gilpin, já que o resultado final de muitas das aquarelas de Debret seriam as litografias 

presentes em seu livro, que corresponderiam às “composições finais” citadas por Gilpin (Cf. William GILPIN, 

Trois essais sur le beau pittoresque, Paris: Éditions du Moniteur, 1982, p. 57-58). Esse assunto voltará a ser 

discutido mais adiante. 

89 O livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, na edição francesa, recebeu um título enciclopédico, de modo a 

fazer uma apresentação o mais detalhada possível do projeto e do seu autor: Voyage Pittoresque et Historique au 

Brésil ou Séjour d’un Artiste Français au Brésil, depuis 1816 jusqu’en 1831 inclusivement, époque de 

l’avènement et de l’abdication de S. M. D. Pedro 1er, fondateur de l’empire brésilien. Dédié à l’Academie de 

Beaux-Arts de l’Institut de France, par J. Debret, premier peintre et professeur de l’Academie Impériale 

brésilienne des Beaux-Arts de Rio de Janeiro, peintre particulier de la Maison impériale, membre correspondent 

de la classe de Beaux-Arts de l’Institut de France et chavalier de l’Ordre du Christ. Para Afonso Arinos de Melo 

Franco, esse título é “prolixo e tendente à autobiografia, o que demonstra dois traços sensíveis do seu espírito: 

insegurança e auto-estimação” (Afonso Arinos de M. FRANCO, Jean Baptiste Debret – estudos inéditos, Rio de 

Janeiro, Editora Fontana Ltda, 1974, p.09).  

90 Desenvolvo essa discussão em Anderson Ricardo TREVISAN, Aquarelas do Brasil: estudos sobre a arte 

documental de Debret, dissertação de Mestrado em Sociologia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 

91 Esses quadros encontram-se atualmente no Chateau de Versailles. 
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retorno à França em 1831, para a composição de seu livro Voyage pittoresque et historique au 

Brésil. Os panos de boca que realizou, enquanto decorador do teatro, desapareceram, 

certamente destruídos em algum dos três incêndios sofridos pelo local
92

. Apenas no século 

seguinte as imagens criadas por Debret retornariam ao país, por caminhos diferenciados. 

Tudo isso fornece pistas para compreendermos o pouco interesse que o artista 

despertaria ao longo do século XIX, após sua partida.  

 

 

 

1.3. A recepção de Debret no século XIX 

 

 

Consideram-se, aqui, três movimentos significativos de circulação e avaliação da 

obra e do nome de Debret no século XIX: os pareceres do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB) sobre o livro Voyage pittoresque et historique au Brésil, os discursos e 

textos de Araújo Porto alegre
93

, ex-aluno de Debret, e as apreciações do crítico Gonzaga-

Duque, já no final do século.  

 

 

1.3.1. Os pareceres do IHGB 

 

 

Os dois primeiros volumes do livro Voyage pittoresque et historique au Brésil  foram 

editados na França em um curto espaço de tempo, entre os anos de 1834 e 1835, e o terceiro 

volume aparecia apenas em 1839. Em 1840 os membros do IHGB realizariam pareceres sobre 

a aquisição do primeiro e do segundo volumes, que foram publicados no mesmo número da 

revista do instituto, no ano seguinte.  

No que se refere ao primeiro volume, que traz apenas gravuras sobre os indígenas, o 

                                                 
92 Hoje no local existe o Teatro João Caetano. 

93 Seu nome em princípio era apenas Manuel José de Araújo. Posteriormente adotou o sobrenome Pitangueira, 

que substituiu, finalmente, para Porto alegre, grafado com a segunda inicial em letra minúscula (Cf. Maria 

Orlanda PINASSI, Três devotos, uma fé, nenhum milagre, São Paulo: Editora UNESP, 1998, p. 18). É dessa 

forma que o nome será escrito neste trabalho, exceto quando em citações ou nas referências bibliográficas. 



 

 49 

parecer é curto e as apreciações são positivas: 

 

A Comissão viu com muita satisfação o elogio que o autor faz aos seus 

discípulos brasileiros, que fizeram tais progressos em seis anos, que muitos 

deles foram empregados como professores nas escolas de pintura, e 

contribuindo por isso para que ele pudesse voltar para a França, a fim de 

cuidar na impressão da primeira parte de sua obra. 

Igual satisfação experimenta a Comissão, quando o autor diz que o Brasil vai 

desenvolvendo progressivamente uma civilização que honra muito ao povo 

que o habita, o qual é dotado das qualidades as mais preciosas. 

A descrição que faz dos hábitos, a língua, religião, e armas d‟estas tribos 

concorda com o que a este respeito tem publicado outros viajantes 

estrangeiros, principalmente o Príncipe Maximiano de Wied-Newied. 

Parece à Comissão, quanto ao volume de que se occupa, que ele é de um 

interesse real, e que merece ser colocado na Biblioteca do Instituto. 

Sala de Sessões do Instituto Histórico em 18 de julho de 184094. 

 

É possível perceber que a recomendação quanto à aquisição desse volume está 

fundamentada nas considerações do artista quanto ao avanço do país no tocante às artes e à 

“civilização”, bem como na convergência com os textos de outros estrangeiros, anteriores a 

Debret e já consagrados aos olhos do instituto. Eles aprovam a parte da produção de Debret 

que Jacques Leenhardt chama de trabalho do desenhista etnógrafo, cuja função seria 

“preservar a memória de uma civilização em vias de desaparecer”
95

. De qualquer maneira, 

como os membros do IHGB não citam sequer uma imagem do livro, fica claro que a avaliação 

foi realizada levando em consideração apenas a parte literária, correspondente à dedicatória ao 

Instituto de França e uma breve introdução histórica, onde apresenta o índio como “homem da 

natureza, com seus meios intelectuais primitivos”, diante do “homem da civilização, armados 

com todos os recursos da ciência”
96

, oferecendo, na seqüência, algumas informações 

                                                 
94 Bento da Silva LISBOA e J. D. Attaide MONCORVO. “Parecer sobre o 1º e o 2º volume da obra Voyage 

pittoresque et historique au Brésil, par J. B. Debret”. In: Revista trimestral de história e geografia ou Jornal do 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Tomo terceiro. Rio de Janeiro, 1841 (Reimpresso em 1860), pp. 95-96. 

95 Jacques LEENHARDT, “Jean-Baptiste Debret: um pintor francês no Brasil Imperial”, in: ______ (org.). A 

construção francesa do Brasil, São Paulo: Editora Hucitec, 2008, p. 40.  

96 Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, tomo I, v.I, op. cit., 1978, p.31. 
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estatísticas sobre as populações indígenas. 

Debret, preocupado em atestar a veracidade das informações do primeiro volume, 

afirma ter entrado em contato com um indígena, pela primeira vez, dois dias após sua chegada 

ao país, graças a um viajante que havia trazido dois botocudos para a cidade. Sobre isso, 

completa o artista: “O acaso levou-me assim a iniciar, no centro de uma capital civilizada, 

essa coleção particular dos selvagens, que eu devia acabar nas florestas virgens do Brasil”
97

. 

Porém, mesmo afirmando que terminou os trabalhos nas florestas virgens do país, Debret 

esclarece que muitas das informações colhidas estavam disponíveis no Museu de História 

Natural do Palácio de São Cristóvão, especialmente no que diz respeito às vestimentas e 

armas
98

; logo, é evidente que o artista valeu-se de material visual impresso já existente para a 

realização das gravuras contidas nesse volume, não apenas aquelas contidas do acervo do 

Museu de História Natural, mas também no Atlas de Spix e Martius e na Viagem ao Brasil, de 

Wied-Nieuwied
99

.  

Partindo do pressuposto que toda imagem é uma construção onde o artista se 

apropria não apenas de sua experiência com o mundo sensível, mas também com uma 

tradição visual
100

, não é surpresa isso ter acontecido nas imagens de Debret sobre os 

indígenas. Porém, segundo a crítica de arte, nesse volume o artista teve maior possibilidade de 

representação fantasiosa, valendo-se substancialmente da tradição neoclássica, onde o culto 

                                                 
97 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, op. cit., 1978, tomo I, v.1, p.25. 

98 Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, op. cit., 1978, tomo I, v.1, p.26. 

99 Cf. Rodrigo NAVES, “Debret, o neoclassicismo e a escravidão”, in:______, A forma difícil: ensaios sobre a 

arte brasileira, São Paulo: Editora Ática, 2001, p.104; Julio BANDEIRA, “Os teatros brasileiros de Debret”, in: 

______ e Pedro Correia do LAGO, Debret e o Brasil: Obra completa, op. cit., 2007, p. 50. 

100 Para Ernst H. Gombrich, a representação visual parte de um diálogo entre imagens, baseado na tradição visual 

(Cf. E. H. GOMBRICH, Arte e ilusão, São Paulo: Martins Fontes, 1986, p.27-102 e, do mesmo autor, “The 

dream of reason: symbols of French Revolution”, in: E. H. GOMBRICH, The uses of images: studies in the 

social function of art and visual communication, London, Phaidon, 2000, p.162-183, onde o autor destaca que os 

símbolos usados pelos artistas na Revolução Francesa não eram originais de sua época, sendo encontrados em 

moedas da Roma Antiga e em pinturas egípcias, entre outras). Nesse sentido, “a referência primeira de uma 

imagem não seria a coisa representada em si, mas a idéia concebida sobre a coisa” (Paulo MENEZES, 

“Problematizando a representação: fundamentos sociológicos da relação entre cinema, real, e sociedade”, in: 

Fernão RAMOS et alii (orgs.), Estudos de Cinema. Socine, Porto Alegre, Ed. Sulina, 2001,  p.337).  
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ao belo ideal demandava a construção de corpos saudáveis, ao modo da estatuária grega
101

. 

Rodrigo Naves destaca ainda o elogio aos selvagens na filosofia iluminista como uma das 

referências de Debret
102

. Isso pode ser especialmente percebido na imagem Família de um 

chefe camacã preparando-se para uma festa (Famille d’um chef camacan se préparant pour 

une fête) [Figura 5], e por isso vou deter-me brevemente na analise e interpretação dessa 

gravura.  

A imagem apresenta uma família de índios momentos antes de um evento que irão 

participar. Sabemos tratar-se da preparação para uma festa não apenas pelo título da gravura, 

mas também porque ao fundo parece acontecer certa movimentação nesse sentido, com 

mulheres preparando a comida, enquanto homens em grupo aparecem com os braços 

levantados. Apesar de o título da gravura falar na preparação da família para uma festa, o 

momento escolhido por Debret refere-se apenas à preparação do chefe, que aparece de pé, em 

nu frontal, enquanto é enfeitado por uma jovem índia, sentada à sua frente. Ao fundo uma 

índia amamenta sentada na rede, enquanto no lado direito outros membros da família 

aguardam o final dessa preparação, devidamente arrumados (destaque para os pequenos 

índios, enfeitados com várias manchas negras, simulando filhotes de onça). A cena é dotada 

de intenso movimento, sugerido pelo contato entre os personagens. Ao mesmo tempo em que 

o chefe é decorado, ele estica o braço esquerdo para pegar uma cuia, que lhe é entregue por 

outra índia, ainda mais jovem que a primeira. 

A imagem central do índio é figurada de modo a percebermos sua importância, 

sugerida não apenas pela atenção que recebe dos membros de sua família, mas pela própria 

opção do artista em criar um personagem cuja fisionomia é distinta dos demais, lembrando 

ligeiramente uma estátua grega
103

. De algum modo isso remete ao passado neoclássico de 

Debret e da busca de um belo ideal, semelhante às estátuas da Antiguidade Clássica e aos 

tipos masculinos presentes nas muitas imagens da pintura neoclássica francesa, especialmente 

                                                 
101 Dizia Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), principal referência teórica do neoclassicismo: “Não há 

senão um caminho para os modernos tornarem-se grandes, e talvez sem paralelos: pela imitação dos antigos” (in: 

Lorenz EITNER, Neoclassicism and Romanticism 1750-1850, volume I, Enlightenment/Revolution, Sources & 

Documents in the History of Art Series, edited by H. W. JANSON. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New 

Jersey, 1970, p.06). 

102 Cf. Rodrigo NAVES, “Debret, o neoclassicismo e a escravidão”, op. cit., 2001, pp. 104-107. 

103 Myriam Ellis diria que as cabeças de indígenas de Debret “[...] descansam em corpos europeus” (“A propósito 

da exposição”, in: J-B Debret - Aquarelas, Exposição comemorativa aos 150 anos de lançamento da primeira 

edição da “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 1834-1984, p. 12). 
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em algumas obras de David. A mais emblemática a esse respeito talvez seja Leônidas nas 

Termopilas (1814) [Figura 6]. 

Nesse quadro David presta uma homenagem ao personagem histórico Leônidas, líder 

de um exército composto por trezentos gregos, na iminência do embate com os persas, do qual 

não sairiam vitoriosos. O quadro de David compõe-se de inúmeros personagens, entre jovens 

rapazes e homens maduros, todos nus, exibindo uma forma física muito bem definida e uma 

evidente virilidade. De acordo com Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), a beleza na 

pintura poderia ser encontrada com maior freqüência na imagem masculina, especialmente a 

imagem de homens jovens
104

. David, que tinha Winckelmann como livro de cabeceira
105

, 

levou essa idéia às últimas conseqüências. 

Segundo Jorge Coli, no quadro Sabinas, de 1799, a arte de David já mostrava, muito 

além da busca do modelo grego, um erotismo linear que encontraria o apogeu no 

homoerotismo de Leônidas, tela na qual “traseiros e bíceps são exibidos num elenco de 

belezas masculinas, que vão da adolescência à idade madura”. Para Coli, as imagens com 

conotação homossexual aparecem no neoclassicismo em virtude do culto pela virilidade que 

lhe é característico. O autor explica que entre os discípulos de David é possível encontrar telas 

que seguiram por esse mesmo caminho, como em alguns trabalhos de Guerin e Girodet, por 

exemplo
106

.  

No tempo de David, a idéia do nu tinha uma função muito precisa que ultrapassava o 

mero pedantismo ou a libertinagem da imaginação, como explica Jean-Ettiene Delécluze. 

Segundo esse autor, artistas como Phídias e Michelangelo se valeriam da representação do nu 

para elevar sua arte a mais alta potência, e David, sob essa influência, terminaria sua tela 

sobre as Sabinas e começaria Leônidas, quadro no qual retornaria completamente às 

referências gregas
107

 (em trabalhos anteriores, como O Juramento dos Horácios ou Brutus, as 

referências romanas eram determinantes, como aponta Gombrich
108

). 

Apesar ter iniciado o quadro sobre Leônidas imediatamente após a finalização das 

Sabinas, David teve que adiar sua composição em razão da encomenda de Napoleão de uma 

                                                 
104 Cf. Mario PRAZ, Goût néoclassique, op. cit, 1989, p. 72. 

105 Cf. Gilles NÉRET, David: la terreur et la vertu, op. cit., 1989, p. 23. 

106 Jorge COLI, “Da luz e da sombra”, in: Folhetim, Folha de S. Paulo, 1987, p.5.   

107 Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit., 1983, pp. 217-218. 

108 Cf. E. H. GOMBRICH, “The primitive and its value in art”, in: ______, The essencial Gombrich, Edited by 

Richard WOODFIELD, London, Phaidon, 1996, p.297. 
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pintura eqüestre que o figuraria atravessando os Alpes de São Bernardo, “convite” do qual o 

pintor não poderia declinar. David almejava, através do quadro sobre Leônidas, caracterizar 

um sentimento profundo, grande e religioso, que inspirasse o amor pela pátria
109

. Napoleão 

não entendia esse interesse, julgando perda de tempo representar derrotados
110

, e certamente 

achava mais importante que David se dedicasse à pintura de suas imagens, e as encomendas 

nesse sentido seriam inúmeras dessa época em diante. Delécluze conta que, mesmo antes da 

coroação, Napoleão encomendou de David, então nomeado Primeiro Pintor, quatro quadros, 

dentre os quais o de sua coroação
111

. Anos mais tarde David retoma sua obra sobre Leônidas, 

terminando-a em 1814. Segundo Delécluze, David tinha esse quadro no coração, não apenas 

como obra de arte, mas “como expressão de sentimentos patrióticos e republicanos”
112

. 

O diálogo entre as imagens de Debret e David permitem identificar, portanto, 

elementos do mesmo estilo de pintura. A idéia de uma conotação sensual, por outro lado, 

talvez não seja aplicável ao caso do índio de Debret, cuja cena, de maneira geral, sugere uma 

atmosfera familiar. A inocência da nudez é reforçada por elementos como as crianças 

figuradas como filhotes de onça e a índia amamentando ao fundo da cabana. Nesse sentido, a 

nudez dos índios se distancia daquela sugerida no quadro de David, e ganha uma feição muito 

particular, apesar dos traços semelhantes que remetem, de todo modo, ao mesmo modelo 

estético. Por outro lado, se David busca, com seu herói, estimular um sentimento patriótico, a 

idéia de nação também será sugerida pela cena de Debret, com a família rementendo ao futuro 

e à construção da nação, especialmente pela presença de uma mulher amamentando. De todo 

modo, ainda que a composição geral de Debret se afaste da sensualidade grega de David, a 

descrição que faz do índio revela um pouco desses valores na base de sua construção, fazendo 

do chefe Camacã uma espécie de Leônidas tupiniquim:  

 

Sua tez é de um marrom amarelado escuro, o que não exclui um físico, em 

geral, belo. Robustos e musculosos, andam inteiramente nus como os 

Botocudos, mas usam a cabeleira longa caindo até as ancas; alguns, 

entretanto, desobedecendo a esses uso cortam os cabelos à altura da nuca. 

Não contentes ainda com não ter barba no queixo, adotam o hábito de se 

                                                 
109 Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit, 1983, p. 222. 

110 Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit, 1983, p. 231. 

111 Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit, 1983, p. 242. 

112 Cf. Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit, 1983, p. 233. 
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depilar inteiramente113. 

 

Mas nem todo indígena criado por Debret apresentava esse porte neoclássico. Muitos 

trabalhos figuram criaturas distantes dessa opção visual, que alguns consideram “grotescos”
114

 

se comparados ao Chefe Camacã. Debret, no seu plano lógico de traçar uma trajetória do 

povo brasileiro rumo à “civilização”, tenta demonstrar vários estágios de desenvolvimento 

dentro da heterogeneidade que se compunham os vários grupos indígenas por ele figurados. 

Poderíamos citar um exemplo extremo dessa opção figurativa “selvagem” na imagem 

Botocudos, Puris, Pataxós e Maxacalis, analisada por Jacques Leenhardt. Segundo o autor, 

essa imagem responde a um dever para com o gênero da Voyage, mas se distancia do 

propósito maior de Debret nesse volume do livro. Ao alocar vários grupos indígenas em um 

mesmo espaço figurativo, o pintor não apenas propõe uma situação inverossímil, como ainda 

exacerba o aspecto de montagem forçada ao dotar cada grupo de sua própria fogueira: 

“Contrariamente ao que se passa em outras imagens compostas, não se trata aqui de mostrar 

os diferentes aspectos de uma situação, mas bem da repetição dos traços codificados do 

primitivismo”
115

.  

Dessa maneira, podemos entender o primeiro volume do livro Voyage pittoresque et 

historique au Brésil como o passo inicial no projeto do artista para a composição de uma obra 

histórica sobre o país, que culminaria, no terceiro volume, com a história política e religiosa 

do Brasil. Mesmo trazendo índios idealizados (seja ao aproximá-los de um modelo grego ou 

agrupando grupos indígenas geograficamente distantes em uma mesma gravura), esse volume 

agradou os membros do IHGB, como se nota no parecer transcrito. 

Em relação ao segundo volume do Voyage, publicado em 1835, a análise do material 

pelos membros do instituto foi mais criteriosa, no sentido de levarem em consideração tanto 

as imagens quanto as informações textuais do livro. Ao longo do parecer apontam uma série 

de problemas de cunho historiográfico nas informações fornecidas pelo artista, especialmente 

quando ele afirma que a “civilização” manteve-se estacionária no Brasil até a chegada de d. 

João, em 1808
116

.  

                                                 
113 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. I, op. cit., 1978, p.50. 

114 Cf. Julio BANDEIRA, “Os teatros brasileiros de Debret”, in: ______  e Pedro Correia do LAGO, Debret e o 

Brasil: Obra completa, op. cit., 2007, p. 50. 

115 Jacques LEENHARDT, op. cit, 2008, p. 39. 

116 Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, tomo I, v.I, op. cit., 1978, p. 140. 
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No que se refere às imagens, elegem três estampas que, “[...] não fosse a 

consideração de que em geral o autor faz elogios aos Brasileiros, parecia que ele queria fazer 

uma verdadeira caricatura”
117

 – escrevem. As imagens citadas no parecer foram Um 

funcionário saindo a passeio com sua família (Un employé de gouvernement sortant de chez 

lui avec sa famille) [Figura 7], Mercado da rua do Valongo (Boutique de la rue du Val-longo) 

[Figura 8] e Feitores castigando negros (Feitors corrigeant des nègres) [Figura 9]. 

Em relação à primeira gravura, os pareceristas apontam a falta de rigor do artista 

quanto à verossimilhança, uma vez que seria impossível ver, na época a que se refere a 

imagem, um funcionário público sair a passeio com sua esposa em estágio avançado de 

gravidez
118

, informação eles obtiveram no texto do próprio artista, como se pode notar: 

 

A cena aqui desenhada representa a partida, para o passeio, de uma família 

de fortuna média, cujo chefe é funcionário. Segundo o antigo hábito 

observado nessa classe, o chefe de família abre a marcha, seguido, 

imediatamente, por seus filhos, colocados em fila por ordem de idade, indo o 

mais moço sempre na frente; vem a seguir a mãe, ainda grávida; atrás dela 

sua criada de quarto, escrava mulata, muito mais apreciada no serviço do que 

as negras; seguem-se a ama negra, a escrava da ama, o criado negro do 

senhor, um jovem escravo em fase de aprendizado, o novo negro recém-

comprado, escravo de todos os outros e cuja inteligência natural mais ou 

menos viva vai desenvolver-se a chicotadas. O cozinheiro é o guarda da 

casa119.  

 

Segundo Valéria Lima, a crítica dos membros do Instituto não se sustenta, uma vez 

que, segundo informações (textuais e visuais) de outros viajantes contemporâneos de Debret, 

cenas semelhantes, onde pessoas saiam às ruas em fila, eram comuns no Rio de Janeiro da 

época
120

. No entanto, a artificialidade atribuída pelos pareceristas não diz respeito ao costume 

de se andar em fila, mas à imagem específica da mulher grávida, que parece ter-lhes 

                                                 
117 Bento da Silva LISBOA e J. D. Attaide MONCORVO. “Parecer sobre o 1º e o 2º volume da obra Voyage 

pittoresque et historique au Brésil, par J. B. Debret”, op. cit., 1841 (Reimpresso em 1860), pp. 98. 

118 Bento da Silva LISBOA e J. D. Attaide MONCORVO. “Parecer sobre o 1º e o 2º volume da obra Voyage 

pittoresque et historique au Brésil, par J. B. Debret”, op. cit., 1841 (Reimpresso em 1860), pp. 98. 

119 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, v. II, 1978, p.182-183. 

120 Cf. Valéria LIMA, J-B. Debret: historiador e pintor, op. cit. , 2007, pp. 163-165. 
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incomodado especialmente. Incômodo, aliás, propiciado pelo texto do artista, uma vez que 

seria impossível saber se se trata de uma mulher grávida caso o autor não fornecesse essa 

informação, levando em consideração que a maioria das mulheres figuradas por Debret são 

corpulentas como essa senhora grávida. 

Contudo, a falta de “realismo” da cena, nos termos apontados pelos membros do 

IHGB, é o que menos interfere no tom espirituoso que ela denota. Analisando conforme o 

sentido proposto pelo parecer – de que essas imagens soariam como caricatura – o conjunto 

dos elementos da imagem, composta de vários personagens caminhando em forma fila, 

guiados por um “mestre”, poderia soar algo caricatural, irônica, independente da mulher estar 

grávida ou apenas ser mais gorda que os demais personagens
121

. 

Nas outras duas imagens criticadas, Debret apresenta escravos submetidos à 

violência. 

Na primeira delas, Mercado da rua do Valongo [Figura 8], observam-se vinte e dois 

escravos magérrimos no interior de um galpão, os adultos sentados em bancos na lateral 

esquerda da imagem e ao fundo, e as crianças sentadas em círculo, no centro desse espaço. 

Vemos a cena no momento em que um pequeno escravo é oferecido a um possível comprador 

pelo cigano sentado, que é o dono desse comércio, segundo informa o artista
122

. Os 

pareceristas não concordaram com a maneira cadavérica com que Debret representou os 

escravos, o que para eles configurava um erro de anatomia. Da mesma forma, o modo como 

ele desenhou o cigano, “[...] em mangas de camisa, meias caídas”, para eles era um 

escárnio
123

.  

Na outra imagem, Feitores castigando negros [Figura 9], Debret figura uma cena de 

castigo de escravos no campo, fora do tronco, que do mesmo modo irritou os pareceristas, que 

julgaram tratar-se de um exagero, uma vez que, segundo eles, os senhores de escravos 

                                                 
121 Desenvolvo a idéia em Anderson Ricardo TREVISAN, Aquarelas do Brasil: estudos sobre a arte 

“documental” de Debret, op. cit., 2005, pp. 200-209.   

122 Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p.258.  

123 PARECER da Comissão do IHGB sobre o 2º volume de Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Jean 

Baptiste Debret. Manuscrito, 1840, fls. 4. Vale aqui um parêntese sobre a opinião de Debret sobre o cigano, 

especialmente expressa na descrição da gravura Interior de uma residência de ciganos. Nele, o artista apresenta 

o cigano como um tipo social amoral e velhaco, tanto na sua vida familiar quanto no referido comércio de 

escravos (Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, pp. 

262-266).  
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portugueses eram os mais humanos entre todos
124

. Outras imagens sobre castigos, onde 

Debret menciona essa benevolência dos senhores de escravos, não receberam críticas no 

parecer, o que faz notar que os pareceristas estavam mais atentos ao texto do artista do que às 

suas imagens125. 

O objetivo, porém, não é compreender o modo como Debret entendia o castigo dos 

escravos, mas as reações que suas gravuras e respectivos textos provocaram nos membros do 

IHGB. E as imagens com escravos sendo castigados, ou figurados de forma esquelética, 

irritaram os pareceristas, bem como as declarações de que não havia traços de “civilização” 

no Brasil antes de 1808. Ou seja: enquanto Debret repetisse informações coletadas em fontes 

secundárias e já reconhecidas como “verdadeiras” pelo instituto, sua obra seria bem-vinda. 

Contudo, ao trazer a tona suas impressões – visuais e textuais – sobre a escravidão no país, o 

pintor tornava-se persona non grata, o que é de se entender, haja vista que em 1841 o sistema 

escravista ainda era parte da realidade do país. O índio representava o passado, como aponta 

Jacques Leenhardt, enquanto a imagens do segundo volume eram imagens referentes àqueles 

dias, e, fossem realistas ou não – isso pouco importa aqui – não foram aceitas como 

pertinentes ou necessárias. No século XX o IHGB voltaria a ter um papel importante na 

redescoberta da obra de Debret, como será discutido adiante. 

 

 

1.3.2. O papel de Manoel de Araújo Porto alegre 

 

 

Se os pareceristas do IHGB fizeram críticas contundentes ao segundo volume do 

livro de Debret, na mesma época seu discípulo dileto não pouparia esforços no sentido de 

elevar o nome do mestre, situando-o em uma espécie de história da arte brasileira, até então 

não sistematizada. 

 Em seu texto “Memória sobre a antiga escola de pintura fluminense”, publicado na 

mesma revista em que saíram os pareceres citados há pouco, Manoel Araújo Porto alegre irá 

redesenhar textualmente a história das artes visuais no país, que teria nascido com os pintores 

                                                 
124 Cf. PARECER da Comissão do IHGB sobre o 2º volume de Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Jean 

Baptiste Debret. Manuscrito, 1840, Acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, Seção de 

Documentos, fls. 4.   

125 Cf. Valéria LIMA, J-B. Debret: historiador e pintor, op. cit., 2007, p. 167.  
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coloniais, os quais agrupa em uma “escola”:  

 

A Colônia, o Reino e o Império formam três grandes divisões salientes de 

nossas fases progressivas, é do seio da primeira, Senhores, que venho 

arrancar do esquecimento alguns nomes ilustres nas artes, nomes de artistas, 

que honram a terra em que nasceram e que fundaram a primitiva Escola 

Fluminense, que de certo merece uma menção honrosa em nossos anais, não 

somente por serem os primeiros nesta terra como também pela valentia de 

suas obras126.  

 

Porto alegre irá apontar, no texto, uma série de pintores históricos, cujo nome mais 

antigo seria o do Frei Ricardo de Pilar, passando por outros como Manoel da Cunha e José 

Leandro, em uma linearidade que procurava criar uma verdadeira tradição de pintores 

históricos coloniais.  

Em 1852 é publicado outro discurso de Porto alegre, que continha o necrológio de 

Debret. Nele, Porto alegre cita o mestre como “virtuoso” fundador da Academia e chefe da 

terceira época do que chamou de escola fluminense de pintura
127

, referindo-se, certamente, ao 

grupo de artistas da missão francesa de 1816. Nesse sentido, Porto alegre traça uma 

genealogia da arte brasileira, no sentido de estabelecer linhagens que atestassem “a 

continuidade entre o projeto civilizador do império e as manifestações culturais anteriores”, 

forjando “uma aliança entre o passado e o presente”
128

. 

Dessa maneira, o aluno dileto de Debret coloca o mestre no ápice de uma linhagem 

de pintores históricos que teve sua origem na colônia, não considerando a chegada da missão 

francesa de 1816 como uma ruptura. Como veremos adiante, o texto publicado por Afonso 

d‟Escraganolle Taunay, em 1911, caminharia em outra direção, enfatizando, ao contrário, 

profundas diferenças entre as duas vertentes artísticas, e uma ruptura resultante da chegada da 

                                                 
126 Manoel de Araújo PORTO ALEGRE. “Memória sobre a antiga escola de pintura fluminense”, in: Revista 

trimestral de história e geografia ou Jornal do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Tomo terceiro. Rio de 

Janeiro, 1841 (Reimpresso em 1860), p. 549. 

127 Cf. Manoel de Araújo PORTO ALEGRE. “Discurso do Orador o Sr. Manoel de Araújo Porto Alegre (incl. 

“Necrológio de Debret”)”, in: Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Tomo XV, 2º da Terceira 

Série, 2ª Edição, Rio de Janeiro, Typographia Universal Laemmert, 1888 (v. 15, tomo 15, 1852), pp. 547-548. 

128 Guilherme Simões GOMES JUNIOR, “Vidas de artistas: Portugal e Brasil”, in: Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, vol. 22, nº 64, junho de 2007, p. 41. 
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missão artística francesa, querela que ocuparia muitas laudas da história e da crítica de arte no 

século XX brasileiro. 

 

 

1.3.3. Debret na arte brasileira – Gonzaga-Duque 

 

 

Em seu livro A arte brasileira, Luiz Gonzaga Duque Estrada, mais conhecido como 

Gonzaga-Duque, analisa três estudos
129

 históricos de Debret: Coroação e Sagração de D. 

Pedro I [Figura 10], Desembarque da imperatriz Leopoldina e O retrato de D. João VI 

[Figura 11]. Aqui serão discutidas brevemente as apreciações do crítico sobre a obra da 

coroação, e para tal uma análise da obra visual será realizada.  

O crítico aponta diferenças importantes entre o estudo para a coroação e a obra 

finalizada: 

 

O esboço desse quadro [...] é um dos bons trabalhos de João Debret. A 

perspectiva da Capela Imperial, representada do meio para a parede do coro, 

tem um belo afastamento de linhas; as figurinhas são desenhadas com saber, 

e estão bem posadas; a cor é harmônica e feliz nos efeitos de claro-escuro, 

enfim, o aspecto geral é agradável. O quadro, ao contrário, é um insucesso. 

O desenho das figuras do plano principal está grosseiramente feito; a cabeça 

de José Bonifácio que no esboço tem uma silhuette fácil, é aí incorreta e mal 

colorida; a figura do marquês de Palma é dura e pouco afastada; o fundo 

com as linhas paralelas de arqueiros e espectadores, não tem perspectiva, o 

colorido cru da vestimenta imperial de D. Pedro, verde e amarelo, e o 

encarnado que superabunda na decoração da capela, fatigam a vista, 

misturam-se desarmonicamente. 

A figura de D. Pedro, de botas e calças brancas, não tem vida, parece um 

manequim vestido, posto naquele trono de papelão, com cortinas sem curvas, 

sem dobras; lisas, completamente lisas, e pintadas em um tom uniforme130. 

 

                                                 
129 Trata-se de estudos pintados, conhecidos também por bozzettos. 

130 GONZAGA-DUQUE, A arte brasileira. Introdução e notas de CHIARELLI, Tadeu, Campinas, Mercado de 

Letras, 1995, pp. 91-92. 
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Ao escrever sobre as pinturas oficiais ou históricas de Debret, Gonzaga-Duque 

revelava sua preferência pelas pinturas de natureza acadêmica, em uma época em que Pedro 

Américo terminava seu quadro Independência ou morte!, o que é um indicador da força da 

pintura de história no período.  Há também uma questão de ordem objetiva, que é o fato de os 

três estudos citados terem sido trazidos de volta ao país em 1859, compondo, junto com o 

quadro terminado da coroação, um pequeno acervo de pinturas históricas do artista.  

A pintura de Debret sobre a coroação de d. Pedro pode ser entendida como uma 

aplicação do modelo fornecido por Jacques-Louis David para as pinturas de cerimonial. O 

mestre de Debret inaugurou esse gênero com a tela A Sagração (1805-7) [Figura 12], obra 

que se tornou uma referência para os demais pintores interessados em realizar cenas 

semelhantes
131

. No quadro de David sobre a coroação de Napoleão Bonaparte, observamos a 

cena como se estivéssemos do lado esquerdo do trono, em relação ao Imperador, permitindo 

que se veja claramente quem recebe a coroa, sua esposa, Josefina, ajoelhada diante dele. O 

interesse em apresentar a cena no momento da coroação da rainha visa tornar mais suave a 

situação, levando-se em consideração que Napoleão teria coroado a si mesmo. E o trabalho 

final agradou seu comanditário, que disse a David ter ficado muito feliz por ter sido mostrado 

como um cavalheiro francês, através de uma imagem que mostraria aos séculos seguintes a 

prova de afeição que nutria por aquela que dividiria com ele os “sofrimentos do governo”
132

. 

Dessa maneira David reconstrói a cena da sagração de Napoleão e de sua esposa, em grande 

estilo, com as pompas e a grandeza que o cerimonial demandava, orientado pelos ditames da 

pintura de história, gênero mais elevado na Academia, tarefa que seria atribuída futuramente a 

Debret na realização da pintura sobre a coroação de d. Pedro, no Brasil.  

Ao realizar o estudo a que se refere o crítico Gonzaga-Duque, Debret tentava 

convencer os nossos monarcas da necessidade da legitimação de seu poder através de uma 

monumental pintura de história, e seria natural, a seu ver, que o pintor de história (ele mesmo) 

realizasse essa tarefa. Essa referência ao quadro de David deve ter agradado a d. Pedro, que 

tinha Napoleão como ídolo, considerando-o o maior gênio
133

. Conta o historiador Taunay que, 

já na ocasião da independência, Debret solicitou ao Imperador uma sala, em caráter 

provisório, no prédio que viria a ser a Academia, a fim de realizar esse quadro; entretanto, as 

                                                 
131 Cf. Walter FRIEDLAENDER, De David a Delacroix, São Paulo: Cosac & Naify, 2001, p.50. 

132 Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit, 1983, p. 313. 

133 Cf. Carlos H. OBERACKER Jr., A Imperatriz Leopoldina: sua vida e sua época, Rio de Janeiro, Imprensa 

Nacional, 1973, p. 42. 
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chaves da referida sala só foram entregues ao artista em 1823. A obra, entregue em 1828, foi 

realizada com a assistência de sete alunos
134

, estabelecendo nesse local uma escola de pintura, 

sem nenhum apoio financeiro do Império
135

. Segundo consta, apesar dos cinco anos passados 

entre o começo dos trabalhos e a entrega do quadro, foram despendidos apenas três anos para 

a sua realização
136

. O quadro de David também teria demorado cerca de três anos para ser 

entregue
137

. 

Observando o quadro de Debret, notamos uma construção extremamente parecida com 

aquela utilizada por David, apesar das “adaptações” feitas por Debret para representar a 

coroação de d. Pedro I. A cena é estruturada da mesma maneira: o ponto de vista do 

espectador é situado à esquerda do trono, primeiro plano onde se desenrola cena principal. No 

entanto, ao contrário de Napoleão, d. Pedro está sentado no trono e já devidamente 

coroado
138

. Imponente, de cetro na mão, olha atentamente a figura do presidente da Câmara 

                                                 
134 Essa assistência teria começado apenas em 1825 (Cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o 

Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, p. 96). 

135 Cf. Afonso de Escragnolle TAUNAY, A Missão Artística de 1816, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 

1983, p. 222.  

136 Isso é uma hipótese dos organizadores do catálogo raisonné, considerando o elevado número de aquarelas 

acabadas que o artista produziu em 1826 e a viagem do artista ao sul do país, que teria tomado boa parte do ano 

de 1827. Nos dois últimos anos, o artista teria se dedicado ao acabamento do quadro (Cf. Julio BANDEIRA e 

Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, p. 96). Existem 

controvérsias sobre essa viagem de Debret ao sul do Brasil. Segundo o historiador Jaelson Bitran Trindade, 

existem inconsistências no relato debretiano que colocam em dúvida a existência dessa viagem (cf. “O fantasma 

de Debret. Viajante imaginário”, in: Revista de história da Biblioteca Nacional, nº 32, maio de 2008, versão on-

line: <http://www.revistadehistoria.com.br/v2/home/?go=detalhe&id=1358>, acesso em 11/02/2009). 

137 Cf. Jean-Ettienne DELÉCLUZE, Louis David, son école et son temps, op. cit., 1983, p. 249. 

138 O que se configura como novidade, uma vez que os reis de Portugal, desde o desaparecimento de D. 

Sebastião I (1554-1578), não usavam a coroa na cabeça. Debret sabia desse costume, como vemos em seus 

comentários sobre na gravura da Aclamação do Rei D. João VI: “Este soberano só usou o seu uniforme real de 

gala no dia de sua aclamação, ainda assim sem a Coroa em virtude do costume estabelecido desde a morte do rei 

D. Sebastião, na África, em 1580 (sic). D. Sebastião, dizem, foi levado ao céu com a Coroa à cabeça e deve 

trazê-la de volta novamente a Lisboa. Por isso, foi colocada ao lado de D. João VI, sobre o trono” (Jean-Baptiste 

DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, 1978, tomo II, v.3, p.170). Logo, essa imagem sugere um 

momento de transição por dois motivos: primeiro, por trazer o rei coroado; segundo, por adotar um modelo 

visual utilizado para a representação da coroação de Napoleão, de quem a Família Real teria fugido em 1808. 

Por tratar-se de uma obra oficial e encomendada, essa tela revela não apenas a tradição em que Debret se insere, 

http://www.revistadehistoria.com.br/v2/home/?go=detalhe&id=1358
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que, ajoelhado à sua frente, faz o juramento de fidelidade ao Imperador, em nome de todo o 

povo
139

. Debret faz o contrário do mestre David, que opta por eternizar o momento em que 

Napoleão coroa sua esposa140  mesmo porque a esposa de d. Pedro, Leopoldina, não seria 

mesmo coroada, e sua participação no cerimonial seria como espectadora, apenas
141

. No caso 

da tela de Debret, dignitários da corte rodeiam o Imperador e reforçam o ideal de solenidade e 

importância da cena que se observa. Também se nota um grupo de mulheres no lado esquerdo 

da composição, logo acima, que seriam Leopoldina e demais damas de honra
142

, que podem 

ter, graças ao seu posicionamento, uma visão frontal da coroação, ao contrário dos 

observadores da tela, que têm que se contentar com a sugestão de Debret, que faz ver tudo de 

lado. Essa “sugestão” de Debret, que na verdade é uma imposição, coloca o ponto de vista do 

observador no extremo oposto da saída do salão onde a coroação ocorre, que seria a Capela 

Imperial (antes Real), de onde se pode ter uma visão geral do espaço. Trata-se de um local 

retangular, em que a distância entre o trono e o camarote vai da extremidade direita até a 

esquerda do quadro, ocupando, assim, todo o primeiro plano da tela. É um espaço bem curto 

em comparação com a profundidade do salão, dando a sensação de uma longa distância entre 

o trono e a saída, pressupondo um possível direcionamento do olhar para o que seria o 

ambiente externo
143

. 

                                                                                                                                                         
mas ainda valores cultivados por d. Pedro I. Essa incorporação da simbologia francesa no império brasileiro 

através de trabalhos de Debret para d. Pedro aconteceria outras vezes, como no desenho da bandeira do império, 

o que será discutido no item 3.2. Modernidade e nacionalismo.  

139 Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo II, vol. III, op. cit., 1978, p.323.  

140 Segundo Walter Friedlaender, o primeiro esboço realizado por David era muito mais impressionante, pois 

Napoleão não se inclinava para receber a coroa com humildade; ao contrário, coroava a si mesmo, sendo 

observado pelo papa (no caso, Pio VII), que estava atrás dele,  intimidado. Esta obra não passou pelos censores, 

por ser uma proclamação pública da usurpação do Imperador, sendo, então, substituída pela obra publicamente 

conhecida (De David a Delacroix, op. cit., p.52.), 

141 Cf. Carlos H. OBERACKER Jr., A Imperatriz Leopoldina: sua vida e sua época, op. cit., 1973, p. 301. 

142 Cf. Carlos H. OBERACKER Jr., A Imperatriz Leopoldina: sua vida e sua época, op.,cit., 1973, p. 301. 

143  Tanto na gravura quanto no quadro existente no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que é um 

estudo, não é possível identificar o ambiente externo, exceto pela luminosidade e algumas manchas acinzentadas. 

Naturalmente, trata-se da saída da Capela Imperial onde foi feita a cerimônia, logo, a Rua Primeiro de Março. 

Contudo, a imagem pressupõe o externo, na medida em que o que se nota no centro da gravura é essa porta. Não 

tive acesso ao quadro de grandes dimensões, mas no catálogo raisonné há uma reprodução de boa qualidade e 

dimensão, que também apresenta algumas manchas acinzentadas onde está a porta da capela. 
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Como vimos, para Gonzaga-Duque não há perspectiva no quadro de grandes 

dimensões, observação que é passível de questionamento. Pode-se perceber, ao contrário, uma 

perspectiva até exagerada, que aumenta a sensação de distância entre o primeiro e o último 

plano da pintura, em uma saída diferente daquela encontrada anos depois por seu discípulo 

Porto alegre em A coroação de D. Pedro II [Figura 13], cujo ponto de vista sugerido destaca o 

local da coroação, e não a profundidade do espaço – nesse caso, o aluno de Debret está mais 

próximo do modelo de David do que ele próprio. Essa é, portanto, a principal diferença entre 

o quadro de Debret e o de David, no qual a cena está circunscrita ao próprio cerimonial, 

permitindo que o olhar fique centrado no Imperador e não na saída. No quadro de Debret, é 

fácil dirigir o olhar para outros elementos da imagem para além d. Pedro I, especialmente pelo 

espaço enorme que existe entre o primeiro plano, onde se desenrola a cena principal, e os 

demais, que levam ao fundo da capela. A luz não é bem direcionada, mas difusa, dificultando 

que o olhar se fixe em algum ponto específico, como no próprio Imperador. É possível que 

Debret tenha preferido dar uma idéia geral da solenidade, explorando ao máximo as 

possibilidades de construção visual baseada no espaço cúbico-cenográfico
144

, optando por 

essa via para demonstrar o teor de importância da cena, confiando, talvez, que o seus 

observadores levassem em consideração a velha receita de como “ler” uma pintura histórica, 

isto é, da esquerda para a direita, como um livro
145

, o que faria com que o olhar repousasse na 

figura de d. Pedro, percorrendo, antes disso, todos os personagens e o espaço físico do local. 

Percebe-se que a opção foi superestimar o todo em detrimento da cena central, graças ao 

enorme espaço e à luz difusa. Em razão da profundidade da imagem, a saída da capela acaba 

atraindo maior atenção do que deveria. 

                                                 
144 Trata-se de uma categoria utilizada por Pierre Francastel para analisar a produção dos artistas a partir do 

Renascimento. Segundo o autor, esse tipo de espaço é construído graças ao recurso da perspectiva, que cria uma 

cena a partir de um ponto de vista único, resultando em uma imagem semelhante à boca de um teatro: “A 

perspectiva designa um sistema de organização da superfície plana da tela plástica, onde todos os elementos 

representados – céus, terra, objetos, figuras – são considerados de um ponto de vista único e onde as dimensões 

relativas das partes são deduzidas matematicamente do cálculo da distância relativa entre os objetos visíveis e o 

olho móvel do espectador. Perceber-se-á que, apenas nessa definição, muitos termos resultam de uma escolha 

puramente arbitrária de convenções” (Pierre FRANCASTEL, Pintura e sociedade, São Paulo: Martins Fontes, 

1990b, p.287-288).  

145 Cf. Cláudia Valladão de MATTOS, “Imagem e palavra”, 1999, in: Cecília H. S. OLIVEIRA & ______. O 

Brado do Ipiranga São Paulo: EDUSP, 1999, p. 123. A autora ainda alerta que não havia exatamente um 

consenso quanto a isso, sendo uma discussão um pouco mais complexa.  
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Apesar da perspectiva, a cena é composta de dois planos: aquele em que se desenrola 

da cena da coroação, e todo o restante, onde vemos inúmeras figurinhas indefinidas e 

geometricamente distribuídas no fundo da tela. Debret criou, inclusive, um programa para 

descrever o quadro, em 1828, explicando em pormenores quem era quem na cena figurada, 

frisando que o pintor estava efetivamente presente na solenidade, “desenhando do degrau 

superior do altar mor, olhando para o lado da entrada da igreja”
146

. Esse tipo de afirmação, 

colocada logo de início na explicação do quadro, visa reforçar o teor de “verdade” que o 

artista atribui à cena.   

Como pintor neoclássico, Debret cultivava a idéia de que a arte deveria ser fiel à 

verdade. Mas não se pode perder de vista que essa verdade era muito mais determinada pelas 

regras acadêmicas, na busca de um belo ideal, do que pela realidade observada. Como nos 

lembra Pedro Américo, a verdade de uma pintura histórica baseava-se também nas 

convenções da arte: 

 

Um quadro histórico deve, como síntese, ser baseado na verdade e 

reproduzir as faces essenciais do fato, e, como análise, em um grande 

número de raciocínios derivados, a um tempo da ponderação das 

circunstâncias verossímeis e prováveis, e do conhecimento das leis e das 

convenções da arte147
. 

 

Retomamos aqui a máxima de Pierre Francastel, de que nenhuma pintura jamais é 

um reflexo do mundo visível. Ainda que o pintor tente fazer tal retrato, por mais verossímil 

que ele seja, ainda assim será uma re-adequação do mundo visível na tela plástica, uma 

imposição de pontos de vista, portanto, uma reconstrução. A pintura renascentista, por 

exemplo, tinha a pretensão de ser tão atemporal quanto a estatuária grega, visando a 

eternidade. Isso foi retomado pela pintura neoclássica. Ao dar sua derradeira pincelada, o 

artista renascentista não terminava apenas um quadro: constituía-se também, naquele 

momento, uma verdade
148

. Podemos afirmar a mesma coisa sobre os pintores neoclássicos. 

                                                 
146 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo II, vol. III, op. cit., 1978, p.323.  

147 Pedro Américo de Figueiredo MELO, “O brado do Ipiranga ou a Proclamação da Independência do Brasil”, 

in: Cecília H. S. OLIVEIRA & Cláudia Valladão de MATTOS, O Brado do Ipiranga, São Paulo: EDUSP, 1999, 

p.19.  

148 Cf. Paulo MENEZES, A trama das imagens: manifestos e pinturas no começo do século XX, op. cit.,1997, p. 

29, grifo do autor.  
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Debret, como aluno de David, sabia que a arte devia servir à história, respondendo às 

necessidades do momento, sendo o artista, nesse sentido, o responsável pela adequação entre 

uma e outra
149

. A verdade, nesse caso, é pautada por todas essas implicações, que vão muito 

além de uma tentativa de imitação direta do mundo visível. 

De qualquer modo, o quadro de Debret foi realizado a partir do estudo apresentado a 

d. Pedro I. Para Gonzaga-Duque, o projeto de Debret não se realizou plenamente no quadro 

de grandes dimensões, que foi, aos seus olhos, um insucesso. Talvez o crítico tenha pesado 

um pouco a mão, na medida em que, com exceção das dimensões e tonalidades, não parece 

haver grandes diferenças entre o estudo (Coroação e sagração de D. Pedro I [Figura 10) e o 

trabalho finalizado (Coroação de D. Pedro I [Figura 2]). O estudo foi realizado com 

vermelhos mais fortes, ao passo que a obra final apresenta uma tonalidade mais clara – 

justamente o oposto do que fala Gonzaga-Duque, quanto critica “o encarnado que 

superabunda na decoração da capela” no quadro maior. Entendo ser importante comparar o 

estudo de uma obra, seu projeto, com o trabalho finalizado, o que é um dos caminhos 

possíveis para uma sociologia das obras visuais, como lembra Annateresa Fabris
150

, mas nesse 

caso parece que há pouco a se comparar. O fato de ter sido a única obra efetivamente aceita 

pela monarquia como um projeto a ser concretizado é que a torna, nesse caso, importante, e 

permite imaginar, por conta disso, que não era do interesse do pintor fazer grandes alterações 

no projeto, o que poderia significar a insatisfação do monarca. Rodrigo Naves, ao se referir à 

obra acabada, se limita a apontar o descompasso entre o trabalho realizado pelo artista no país 

e o modelo neoclássico francês, não mencionando o estudo, o que sugere não haver diferença 

relevante entre ambos os trabalhos. Os organizadores do catálogo raisonné fornecem 

importantes informações históricas sobre a origem das obras e reproduzem textos do próprio 

artista para explicar o cerimonial figurado, mas tampouco apontam diferenças entre elas
151

. 

Isso apenas reforça a idéia de que a comparação realizada por Gonzaga-Duque é fruto de um 

olhar muito particular e datado sobre as pinturas, que parece ter perdido relevância ao longo 

dos anos.  

                                                 
149 Cf. Valéria LIMA, J.-B Debret, historiador e pintor. A viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1816-1839), 

op. cit., 2007, p.35.  

150 Annateresa FABRIS, “O pensamento visual”, in: Afrânio CATANI, et alii (orgs), Estudos Socine de cinema, 

ano IV, São Paulo: Editora Panorama, 2003, p.24. 

151 Cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, 

pp. 90-97. 
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Porém, a despeito das possíveis diferenças estéticas entre a obra citada e seu estudo, 

a imagem seria mais conhecida no formato de litografia, nas páginas do livro Voyage 

pittoresque et historique au Brésil, destino de muitas outras imagens criadas pelo artista. 

Percebe-se, aliás, que não há, no texto do crítico oitocentista, sequer alusões às gravuras de 

Debret que compunham o livro, mas seus elogios quanto ao desempenho de Debret em 

trabalhos menores, como no estudo citado, já indicavam a preferência que as pequenas 

aquarelas e gravuras do artista teriam no país no século XX
152

, especialmente aos olhos da 

crítica. Ainda que o crítico tivesse acesso a alguma das edições do Voyage, essa obra não 

fazia parte da realidade editorial nacional até aquele momento
153

, de modo que sua ausência é 

compreensível. De qualquer maneira, a produção artística de Debret que teria especial atenção 

da crítica no século seguinte seria a de suas aquarelas, praticamente desconhecidas por aqui 

até o final da década de 1930. 

 

 

* * * 

 

 

 

Diante deste excurso realizado, que percorreu o olhar sobre a obra e o nome de 

Debret no século XIX, percebe-se que a atenção voltada para o pintor e sua obra nas décadas 

subseqüentes à sua partida, até o início do século XX, foi pequena e teve caráter episódico. Os 

frutos de seus trabalhos na corte brasileira teriam de esperar um momento oportuno para 

serem recebidos como o artista gostaria: 

 

[...] muito mais do que o Império francês, o Reino e o Império brasileiros 

haveriam de proporcionar-lhe a oportunidade que o imortalizaria. É o que 

viria futuramente confirmar o movimento iniciado um século depois, em 

1922, pela Semana de Arte Moderna, de valorização do Brasil realista e 

                                                 
152 Cf. Valéria LIMA, J.-B Debret, historiador e pintor. A viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1816-1839), 

op. cit., 2007, p.42. 

153 O livro foi lançado no Brasil em 1940, pela Livraria Martins Editora, com tradução de Sergio Milliet. 
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pitoresco dos antigos autores e pintores que, como Debret, o retrataram para 

a posteridade154. 

 

Jacques Leenhardt também diria que a visão de Debret era moderna, a ponto de as 

vanguardas artísticas dos anos de 1920, no Brasil, reivindicarem-lhe tal estatuto, não pela sua 

técnica, “mas por sua preocupação em tornar visível a realidade brasileira”
155

 – ou seja, por 

trazer à tona imagens pitorescas [e históricas] sobre um passado que funcionaria, também para 

os modernistas, como fonte inesgotável de inspiração. Por isso não seria a técnica de Debret 

que chamaria a atenção, mas seus assuntos. 

Se o movimento modernista tornaria propícia essa revalorização de artistas como 

Debret é uma questão de fundo desta pesquisa, mas não há como negar que a partir dessa 

época há um maior interesse pelo nome e obra de Debret: 

 

 

Foi preciso esperar o início de século XX para que estudiosos como Afonso 

Taunay, Oliveira Lima ou o Barão do Rio Branco recuperassem lentamente a 

reputação da obra de Debret. Mas esta continua restrita ao círculo de 

apreciadores de nossa primeira bibliografia e aos estudiosos e colecionadores 

de obras raras do Brasil. A etapa fundamental do novo reconhecimento de 

Debret foi sem dúvida a compra de um grande acervo de esboços e aquarelas 

acabadas redescoberto no final dos anos de 1930 e trazido para o Brasil por 

Raymundo Ottoni de Castro Maya. A partir daí consolidou-se no Brasil uma 

verdadeira “Debretmania” e suas imagens foram reproduzidas ad nauseam 

em folhinhas, revistas, jornais, livros de história e manuais escolares, 

tornando seu nome familiar a um grande número de brasileiros156. 

 

Trata-se do movimento de redescoberta de Debret na primeira metade do século XX, 

cujo momento inaugural seria o texto de Afonso d‟Escragnolle Taunay, A missão artística de 

1816, publicada na Revista do IHGB em 1911, que traz a primeira biografia de Debret editada 

                                                 
154 Myriam ELLIS, “A propósito da exposição”, in: J-B Debret - Aquarelas, Exposição comemorativa aos 150 

anos de lançamento da primeira edição da “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 1834-1984, op. cit, p. 13). 

155 Jacques LEENHARDT, “Jean-Baptiste Debret: um pintor francês no Brasil imperial”, op. cit., 2008, p.61.  

156 Julio BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, 

p.13. 
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no país. No final dessa época, o espólio debretiano, quase perdido na França, é comprado pelo 

colecionador Raymundo Ottoni de Castro Maya e “devolvido” ao Brasil, algo que é 

mencionado no excerto acima como “etapa fundamental do novo reconhecimento de Debret”. 

No ano de 1940 seria publicado no Brasil o livro de Debret, Viagem pitoresca e histórica ao 

Brasil, pela Livraria Martins, com tradução de Sérgio Milliet (utilizada em todas as edições 

posteriores do livro no Brasil). Todos esses movimentos serão analisados e problematizados 

ao longo da tese, incluindo a participação fundamental da Revista da Semana, periódico 

semanal do Rio de Janeiro, na divulgação de gravuras do artista – que antecede tanto o 

“resgate” feito por Castro Maya quanto a publicação do Voyage no Brasil. Como disse Castro 

Maya, nas comemorações do segundo centenário de Debret, ter vindo para o Brasil foi crucial 

para a posteridade do artista: 

 

Se Debret tivesse ficado na França, seria um pintor normal sem grande 

notoriedade como são a maioria dos seus contemporâneos. (...) [Se não 

tivesse escrito] o seu livro ele seria um desconhecido, uma simples lápide 

num cemitério e não estaríamos aqui para comemorar o seu segundo 

centenário. (...) Em vez disto Debret hoje é uma instituição157. 

 

Portanto, a fama e a posteridade de Debret devem-se não apenas à sua experiência 

brasileira, de todo modo registrada em livro entre os anos de 1834 e 1839 na França, mas a 

sua redescoberta no século XX entre os brasileiros. O interesse que ele atrai, até hoje, talvez 

seja fruto desses dessas redescobertas, especialmente entre 1930 e 1945
158

. 

                                                 
157 Raymundo Ottoni de Castro MAYA, apud. Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste 

Debret na coleção Castro Maya”, in: Rafael CARDOSO et alii, Castro Maya colecionador de Debret, Rio de 

Janeiro, Capivara, 2003, p. 72, interpolações da autora. 

158 Depois disso, houve outros momentos de valorização de Debret, especialmente no período que vai de 1950 

até o final da década de 1970, quando a crítica de arte especializada, especialmente através de Mario Barata, 

João Fernando (Yan) de Almeida Prado, Afonso Arinos de Melo Franco e outros tratariam de revitalizar vida e 

obra do artista, seja através da biografia, seja através da análise crítica de sua obra, em estudos que são, até hoje, 

referência para novos estudos sobre o artista. Nessa mesma época importantes coleções de Debret seriam 

descobertas. O pintor passaria a servir, ainda, como fonte documental para outros tipos de obras visuais que se 

remetiam ao século XIX. Podemos perceber alusões a Debret em algumas cenas do filme Xica da Silva (Carlos 

Diegues, 1976), bem como na abertura da telenovela Escrava Isaura (Rede Globo de Televisão, 1976-1977), 

totalmente realizada a partir de imagens criadas pelo pintor. A capa do LP da trilha sonora da novela seria 

composta pela gravura de Debret Senhora brasileira em seu lar [Figura 96]. 
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Em meados dos anos de 1930, o livro Voyage pittoresque et historique au Brésil era 

considerado um verdadeiro artigo de luxo entre os colecionadores brasileiros. Ironia, quando 

se sabe que o sucesso dessa obra na época do seu lançamento não foi grande, ficando a 

maioria entulhada nos depósitos da Firmin Didot et Fréres
159

 até ser vendida a uma livraria de 

Louvavain, destruída pelos alemães durante a guerra
160

. Se considerarmos que a publicação 

inicial foi de apenas 200 exemplares, é de se entender a raridade que o livro se tornou ao 

longo dos anos – contudo, essa tiragem inicial é contestada por estudiosos contemporâneos, 

uma vez que ela não explicaria e soma de exemplares dessa obra presentes em bibliotecas 

européias e americanas, bem como nas coleções particulares. Muitos livros eram vendidos em 

forma de fascículos, o que desfalcaria as coleções. Além disso, alguns livros foram 

“quebrados” para que gravuras pudessem ser emolduradas. Tudo isso dificulta precisar a 

tiragem e torna duvidosa a quantidade mencionada
161

. Rubens Borba de Moraes também 

contesta essa raridade, dizendo que conseguir um Debret era uma questão de preço, já que 

livro podia ser encontrado com relativa facilidade
162

. Dessa maneira, o livro podia ser 

considerado raro, mas não raríssimo
163

. 

De qualquer modo, até meados de 1930 acreditava-se que a tiragem era realmente 

                                                 
159 Firmin Didot (1764-1836) era descendente de uma família de ilustres editores, e sua firma chamava-se Firmin 

Didot et Frères. Segundo Afonso Arinos de Melo Franco, a família Didot “[...] constituía uma verdadeira dinastia 

de editores. [...] Firmin, o editor de Debret, já constituía a quinta geração de profissionais da família [desde o 

século XVII]” (Cf. Afonso Arinos de Melo FRANCO, Jean Baptiste Debret – estudos inéditos, op. cit., p.12, 

interpolações minhas). Por ter introduzido o neoclassicismo também nos desenhos de livros, Firmin conseguiu 

reputação diante de Napoleão, o que permite supor que conhecesse Debret desde essa época (cf. Pedro Corrêa do 

LAGO, “A Viagem pitoresca de Debret”, in: Julio BANDEIRA e ______, Debret e o Brasil. Obra completa 

1816-1831, op. cit., 2007, p.57). Ainda sobre a história da família de livreiros-editores na França ver Jean-Yves 

MOLLIER, “Os Firmin Didot ou o triunfo do caráter francês”, in: ______, O dinheiro e as letras: história do 

capitalismo editorial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010, pp. 109-137. 

160 Cf. João Fernando (Yan) de Almeida PRADO, Jean-Baptiste Debret, com reprodução de quarenta paisagens 

do artista, do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. São Paulo: Editora Nacional, Editora da Universidade 

de São Paulo: 1973, pp. 77-78.  

161 Cf. Pedro Corrêa do LAGO, “A Viagem pitoresca de Debret”, in: Julio BANDEIRA e ______, Debret e o 

Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, p.59. 

162 Cf. Rubens Borba de MORAES, O bibliófilo aprendiz, Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2005, p. 59. 

163 Cf. Pedro Corrêa do LAGO, “A Viagem pitoresca de Debret”, in: Julio BANDEIRA e ______, Debret e o 

Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, p.59 
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muito pequena, graças, especialmente, à publicidade feita pelo editor Didot, nos anos do seu 

lançamento na França, que dizia: “Esta obra do senhor Debret oferece aos bibliófilos 

estrangeiros a raridade de uma tiragem limitada a duzentos exemplares”
164

. Essa publicidade, 

que não foi suficiente para fazer do Voyage um sucesso editorial na época, ainda que tenha 

tido considerável repercussão nas elites cultas da França, bem como de países da Europa em 

que o francês era a língua franca
165

, deve ter contribuído para que o livro alcançasse alto valor 

monetário no Brasil dos anos de 1930-40. Um exemplar do livro em sua edição original, em 

francês, variava de 150 a 600 francos, em uma época em que obras raríssimas da coleção 

brasiliana, como esclarece Vera Beatriz Siqueira, não ultrapassavam os 400 francos
166

.   

Os colecionadores da época eram ávidos por livros ilustrados, não apenas o de 

Debret, mas também de Johann-Moritz Rugendas (1802-1858), por exemplo. Contudo, 

segundo Rubens Borba de Moraes, havia especial predileção por Debret: 

 

A procura geral por esse gênero de livros foi tal que o preço subiu 

atronomicamente. Mas nenhum alcançou o preço de Debret. Por que 

justamente Debret? Mistério que não consegue desvendar. Possuir os três 

volumes do pintor francês equivale, ainda hoje, a um título entre os 

compradores de livros. Dá importância. Possuir um Rugendas também dá, 

mas menos. [...] A suprema ambição é possuir as três obras [...]167. 

 

Por isso, os valores envolvidos na obra debretiana ultrapassavam questões puramente 

artísticas e adentravam o campo da bibliofilia, universo dos colecionadores. Ao contrário de 

outros artistas europeus como Rugendas ou Frans Post (1612-1680), que também produziram 

obras sobre o país, as coleções particulares significativas e conhecidas de Debret no Brasil 

não passam de três ou quatro, sendo restritas, até hoje, a poucas mãos
168

.   

Sobre as coleções, se quisermos organizar um rápido quadro sobre a sua composição 

                                                 
164 Apud. Pedro Corrêa do LAGO, “A Viagem pitoresca de Debret”, op. cit., 2007, p. 59. 

165 Cf. Pedro Corrêa do LAGO, “A Viagem pitoresca de Debret”, op. cit., 2007, p.61. 

166 Cf. Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste Debret na coleção Castro Maya”, op. cit., 

2003, p. 55. 

167 Rubens Borba de MORAES, O bibliófilo aprendiz, op. cit., 2005, p. 57, grifos meus. 

168 Cf. Pedro Correa do LAGO, in: Julio BANDEIRA e ______, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, 

op. cit., 2007, p.13. 
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e respectivos colecionadores, é preciso relembrar que em relação às pinturas a óleo de Debret 

sobre o Brasil, a despeito dos poucos trabalhos conhecidos, as primeiras foram adquiridas 

ainda no século XIX. O estudo realizado para o quadro da coroação de d. Pedro [Figura 10], 

um dos trabalhos que saíram do país na bagagem da Família Real em 1821 ou 1831
169

, voltou 

ao Brasil, juntamente com outros três óleos, pelas mãos do diplomata José Ribeiro da Silva e 

seriam doados ao futuro Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), em 1859
170

.  Dos trinta 

quadros que parecem ter sido realizados, somente de quinze é que se tem notícia
171

. Dos 

pequenos estudos que realizou no Brasil, oferecidos à monarquia, apenas um deles 

permaneceu no país até o final do século XIX, que foi a tela da coroação de d. Pedro I [Figura 

2]
172

, realizada em grandes dimensões. A próxima aquisição das telas a óleo aconteceria 

somente em 1930, com Guilherme Guinle, que adquiriu em Paris o quadro Revista de tropas 

na Praia Grande, vendida mais tarde ao Museu Imperial (MI)
173

. 

Para além das pinturas a óleo, seriam os pequenos trabalhos de Debret, realizados 

através de aquarelas, desenhos e gravuras, que comporiam as maiores coleções conhecidas. 

Ao tomarmos o catálogo raisonné de Debret, publicado em 2007, como modelo de 

organização das obras entre os colecionadores, vemos que existem pelo menos cinco grandes 

                                                 
169 Respectivamente, anos em que regressaram a Portugal d. João VI e d. Pedro I.  

170 Cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correia do LAGO, Debret e o Brasil: Obra completa 1816-1831, op. cit., 

2007, p. 90. 

171 Cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correia do LAGO, Debret e o Brasil: Obra completa 1816-1831, op. cit., 

2007, p. 68. 

172 Essa tela foi levada para a Europa em 1891, com os bens da Família Imperial (Cf. Acervo Artístico Imperial 

em 1891 Enviado À França, Introdução, tradução e notas de Hélio Viana com relação do conteúdo das 92 caixas 

em que seguiram para França, em 1891, pinturas, esculturas, fotografias, gravuras, litografias, móveis e mais 

objetos pertencentes à Família Imperial Brasileira, Acervo IHGB, Arquivo Helio Viana, DL1361.007, 

29/06/1968). Foi comprada por Assis Chateubriand em 1950 e retornou ao Brasil em 1968, quando foi doada ao 

Museu do Itamaraty, em Brasília, onde está até os dias atuais (cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correia do LAGO, 

Debret e o Brasil: Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, p. 92). 

173 Segundo Daryle Williams, Guilherme Guinle, industrial que costumava fazer grandes doações ao Museu 

Histórico e ao Museu da Cidade do Rio de Janeiro, tornou-se também um dos representantes da elite carioca a 

fazer doações ao Museu Imperial durante o Estado Novo (cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil. The 

First Vargas Regime, 1930-1945. Durham-Londres, Duke University Press, 2001, p. 153). No entanto, o texto do 

catálogo raisonné informa que a obra de Debret foi vendida, e não doada, ao Museu Imperial. 
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grupos de coleções
174

. 

 O primeiro grande conjunto de aquarelas e desenhos originais seria o adquirido pelo 

colecionador Castro Maya, em 1940, composto por mais de quinhentas peças, outrora 

propriedade de uma descendente da família Debret, Madame Morize, assunto que será 

discutido mais adiante. 

Uma segunda coleção estava em posse de outra parenta do artista, a espanhola Noy 

de Serrano, e se compunha de aproximadamente duzentas peças. Na época em que Castro 

Maya, ávido por obter todas as aquarelas originais do artista, negociava suas obras, a coleção 

de Serrano era desconhecida. Seria apenas em 1967 que ela seria comprada por um brasileiro, 

o então embaixador do Brasil em Paris, Guilherme Figueiredo, que a venderia em 1968 para 

os marchands Jean Boghici e Erymá Carneiro, que a dividiria então em duas partes. A parte 

de Boghici permaneceria integral e comporia uma grande coleção particular do artista 

(Geneviève e Jean Boghici), enquanto que as obras de Debret nas mãos de Erymá Carneiro se 

dispersariam ao longo da década de 1970.  

A terceira coleção, apesar de estar no Brasil desde 1920, seria conhecida 

publicamente apenas nos anos de 1970, e compunha-se de quarenta aquarelas de Debret com 

imagens de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande de Sul, quase todas figurando 

paisagens. Comprada pelo colecionador paulista Antônio de Almeida Corrêa do livreiro 

francês Nourry, essa coleção seria herdada por uma descendente de Almeida Corrêa, a 

Marquesa de Bonneval. Em 1970 a Coleção Bonneval, como ficou conhecida, seria publicada 

em livro, em uma edição de luxo limitada a mil exemplares, pela Companhia Editora 

Nacional, com textos de João Fernando (Yan) de Almeida Prado e Newton Carneiro
175

.  

Um quarto grupo de gravuras inéditas seria encontrado em 1992 pelo colecionador 

paulista Ruy Souza e Silva em um leilão, na Inglaterra, em uma edição raríssima do Voyage 

pittoresque et historique au Brésil, hoje pertencente ao acervo do Banco Itaú. O caderno de 

viagem de Debret, com esboços originais do artista, seria encontrado em 1987 na Biblioteca 

                                                 
174 Cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit, 2007, 

pp. 12-13.  

175 Publicado em uma edição mais barata em 1973, com imagens monocromáticas (João Fernando (Yan) de 

Almeida PRADO, Jean-Baptiste Debret, com reprodução de quarenta paisagens do artista, do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Santa Catarina, op. cit., 1973). 
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Nacional de Paris e publicado no Brasil em edição fac-símile em 2006
176

.  

Dito isso, percebe-se que até os anos de 1930 pouco se sabia da obra de Debret, bem 

como pouco dela existia no Brasil. Aliás, possuir um Debret, dentro desse contexto, poderia 

significar uma distinção, algo especialmente valorizado por uma determinada classe ou fração 

desta. Talvez por isso Debret tenha sido considerado, por Rubens Borba de Moraes, um 

padrão de época
177

. Isso está relacionado, muito provavelmente, à importância que o artista 

assumia aos olhos dos colecionadores, importância que o próprio bibliófilo questiona, 

alegando que toda essa valorização do pintor, especialmente pela crença na raridade dos seus 

exemplares, revelava certa ignorância dos interessados: 

 

Ignorância dos novos-ricos brasileiros, bibliófilos improvisados. Lucros 

fáceis e rápidos são gastos sem contar. Vaidade também, muita vaidade em 

possuir uma obra cara e poder contar aos amigos o preço que pagaram. 

Debret é um símbolo. É o padrão de uma época178. 

 

Portanto, parece que Debret teria sido o escolhido, dentre todos os pintores possíveis, 

como um elemento de elevação do status de colecionadores, um signo de distinção, como 

explica Daryle Williams: 

 

Em grande parte esquecidas no século dezenove, as impressões visuais e 

textuais de Debret sobre o Brasil, publicadas em Paris sob o título de Voyage 

pittoresque et historique au Brésil (1834-1839), surgiram como um item de 

colecionador no começo do século vinte. Colecionadores particulares 

procuravam a edição in-fólio de três volumes como um signo de distinção179.  

 

No caso, parece que o prazer estava em possuir o que era considerado mais raro. 

Trata-se de um tipo de culto da obra original, como lembra John Berger: 

 

O significado da obra original não mais reside no que ela unicamente nos diz 

                                                 
176 Jean-Baptiste DEBRET, Caderno de viagem, Texto e organização Júlio BANDEIRA. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2006. 

177 Rubens Borba de MORAES, O bibliófilo aprendiz, op. cit, p.60. 

178 Rubens Borba de MORAES, O bibliófilo aprendiz, op. cit, p. 60, grifos meus. 

179 Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 165. 
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mas no que ela unicamente é. Como sua existência única é avaliada e 

definida em nossa cultura atual? Ela é definida como um objeto cujo valor 

depende de sua raridade. Esse valor é confirmado e estimado pelo preço que 

ela alcança no mercado180. 

 

Debret, qualificado como um símbolo, atraía a atenção dos colecionadores. Segundo 

Vera Beatriz Siqueira, é isso que explica o sentido de “padrão de época” apontado por Rubens 

Borba de Moraes. Esse padrão estaria relacionado com um tipo de modismo, uma “coleção de 

interesses e atitudes”, do qual o próprio Castro Maya não escaparia. Segundo a autora, a dupla 

dimensão de todo o colecionador consiste em ser privada e pública – privada no sentido do 

ineditismo, e pública, quando é parte de um padrão de época, entendido como um interesse 

coletivo sobre determinado objeto. No caso de Castro Maya, o seu ineditismo consistiu em 

trazer de volta ao Brasil centenas de aquarelas e desenhos de Debret que estavam em Paris
181

. 

Poderíamos tentar entender essa busca por peças raras de Debret como mero “capricho” do 

colecionador, mas, como lembra Francis Haskell, o gosto, por mais caprichoso que seja, é 

sempre tributário de fatores que ultrapassam o gosto puro e simples
182

, por se tratar de uma 

experiência coletiva, logo, uma questão social. Por outras palavras, quando Francis Haskell 

estuda, por exemplo, o interesse de Delaroche pelos antigos mestres da arte “neo-grega” em 

seu mural no Hémicycle da Escola de Belas-Artes de Paris, em 1841, entende isso como uma 

evocação de valores que, na ocasião, faziam falta àquele meio
183

.  

Ainda sobre a questão do gosto artístico, diria Francastel que a arte, pelo menos tanto 

quanto as literaturas, não é o mero domínio das satisfações imaginárias, mas funciona como 

instrumento para a imposição de crenças e valores
184

. É nesse sentido que os colecionadores, 

ao reabilitarem a obra de Debret, operam um determinado tipo de re-inserção dessa obra no 

cenário cultural brasileiro do século XX, conforme mandava o gosto da época, formado, 

inclusive, por estes colecionadores. Isso significa que, ainda que Rubens Borba de Moraes 

subestime os colecionadores, taxando-os de “novos-ricos” ou “amadores”, é certo que eles 

                                                 
180 John BERGER, Modos de ver, op. cit., 1999, p. 23.  

181 Cf. Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste Debret na coleção Castro Maya”, op. cit., 

p. 57. 

182 Cf. Francis HASKELL, La norme et le caprice: redécouvertes em art, op. cit., 1986, p. 33. 

183 Cf. Francis HASKELL, La norme et le caprice: redécouvertes em art, op. cit., 1986, p. 28. 

184 Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, São Paulo: Perspectiva, 1993, p. 03 
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tiveram um papel importante na redescoberta e disseminação da obra de Debret. Ainda que 

em um primeiro momento essa disseminação se desse em um círculo cultural restrito, haveria 

uma ampliação dessa divulgação ao longo dos anos 30 e 40, conforme veremos com a Revista 

da Semana, com o lançamento do livro de Debret e com a exposição de Castro Maya, 

ocorrida no MNBA, em 1940. A aquisição das obras de Debret por Castro Maya, 

isoladamente, talvez não tivesse maior impacto na criação de um gosto relacionado ao artista, 

mas isso muda de figura quando as peças são expostas publicamente. Nesse sentido, o papel 

de Castro Maya foi decisivo na revitalização de Debret entre os brasileiros. 

 

 

 

2.1. Castro Maya e aquisição do espólio de Debret 

 

 

2.1.1. As origens da coleção 

 

 

Raymundo Ottoni de Castro Maya nasceu em Paris, chegando ao Brasil com apenas 

cinco anos de idade, em 1899. Filho do engenheiro Raymundo de Castro Maya, um dos 

preceptores dos filhos de d. Pedro II, Castro Maya cresceu entre dois mundos, França e Brasil, 

o que talvez ajude a compreender seu gosto pela arte francesa, e o especial interesse pela obra 

de Debret. O ambiente familiar também era propício ao cultivo desse gosto, uma vez que a 

biblioteca paterna era repleta de obras do gênero voyage pittoresque, e gravuras sobre o Rio 

de Janeiro antigo decoravam as paredes, extraídas de livros de viajantes do século XIX, que  

de algum modo “[...] devem ter exercido influência para a procura e aquisição dos volumes 

integrais desses relatos de viagem. E, como resultado, todas as obras sobre o Rio de Janeiro 

são encontradas na biblioteca, nas primeiras edições”
185

. 

Castro Maya era, nas palavras de José Mindlin, “[...] um dos poucos aristocratas 

autênticos de nossa época que, além de bibliófilo e amador das artes plásticas, soube cultivar 

como poucos a arte de bem viver”
186

 – bem-viver que é revelado, inclusive, no seu ex-

                                                 
185 Cf. Anaildo Bernardo BARAÇAL, “Dedicatória”, in Vera ALENCAR (org.), Castro Maya bibliófilo, op. cit., 

2002, in: Vera ALENCAR (org.), Castro Maya bibliófilo, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2002, p. 40. 

186 José MINDLIN, “Introdução”, in: Vera ALENCAR (org.), Castro Maya bibliófilo, op. cit., 2002, p. 11. 
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líbris
187

, composto por um centauro com o dístico carpe diem. Sua posição sócio-econômica 

garantiu-lhe a possibilidade de construir uma coleção particular vastíssima, com gravuras, 

pinturas, peças e obras de arte em geral, bem como uma enorme variedade de obras literárias, 

criando para si uma Brasiliana particular que “nos revelou os preciosos Debrets”
188

. Sua casa 

de veraneio, construída no Alto da Boa Vista, foi construída segundo o modelo arquitetônico 

neocolonial, opção estética reveladora de seu interesse pelo passado histórico brasileiro, de 

resto, já manifesta na sua coleção Brasiliana
189

.  

Em 1942 fundou a Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, a exemplo de outras 

confrarias do gênero que existiam na Europa, com a idéia de reeditar obras consagradas da 

literatura brasileira, acompanhadas de ilustrações de artistas brasileiros. O primeiro dos 23 

títulos que essa sociedade editou foi Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1943, com 

ilustrações de Candido Portinari. Entre os ilustradores subseqüentes encontraríamos Axel, 

Iberê Camargo, Carybé, Cícero Dias, Djanira, Goeldi, Aldemir Martins e Tomas Santa Rosa. 

Este clube de livro, que não foi o único nem o primeiro do Brasil, sobreviveu até a morte de 

Castro Maya, em 1968
190

.  

O seu interesse por Debret tornou-se evidente no final da década de 1930, quando 

partiu para a França com a missão particular de adquirir o espólio debretiano, então em posse 

de uma suposta sobrinha bisneta de Debret, conhecida como Mme. Morize. Não se sabe 

precisamente o grau de parentesco dessa senhora com Debret, haja vista que a família de 

Debret era composta no passado (1831) apenas de um irmão e um sobrinho, ambos chamados 

François Debret. Com a morte de Jean-Baptiste, suas obras ficam com o irmão François, e, na 

sua morte, com o sobrinho, que morreu sem deixar herdeiros. Porém, conta a historiografia 

que os trabalhos de Debret efetuados no Brasil cairiam em mãos de colaterais “que escasso 

                                                 
187 Trata-se de uma gravura que os bibliófilos geralmente colavam no interior ou na contracapa de um livro, no 

qual consta sua identificação, indicadora de posse. 

188 Stella Rodrigo Octavio MOUTINHO, “Reinvenção fina de textos brasileiros: a Sociedade dos Cem 

Bibliófilos do Brasil”, in: Vera ALENCAR (org.), Castro Maya bibliófilo, op. cit., 2002, p.103. 

189 Cf. Anaildo Bernardo BARAÇAL, “Dedicatória”, in Vera ALENCAR (org.), Castro Maya bibliófilo, op. cit., 

2002, p. 40. 

190 Antes dessa sociedade, houve um pequeno clube de livro criado por Mario de Andrade, Cândido Portinari e 

Aníbal Machado (cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, 2ª edição, São Paulo: EDUSP, 

2005, pp. 497-498). Sobre a Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, e as obras por ela editadas, consultar, 

ainda, Stella Rodrigo Octavio MOUTINHO, “Reinvenção fina de textos brasileiros: a Sociedade dos Cem 

Bibliófilos do Brasil”, in: Vera ALENCAR (org.), Castro Maya bibliófilo, op. cit., 2002, pp. 102-119. 
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interesse lhes provocava, praticamente esquecidos em algum sótão, até comerciantes lhes 

despertarem atenção sobre o poeirento acervo”
191

. Isso aconteceu em 1938, quando a tal 

Mme. Morize procuraria Robert Heymann, marchand franco-brasileiro diretor da Casa 

Brasileira de Paris, no intuito de vender-lhe as 551 peças, compostas de desenhos e aquarelas. 

Castro Maya entrou em contato com a referida instituição e comprou toda a coleção, em uma 

negociação de quatro etapas que se concluiu em 1940
192

. Foi relativamente fácil para o 

colecionador brasileiro adquirir as peças, uma vez que o mercado de artes europeu estava em 

crise por conta da guerra
193

, havendo, por conta disso, poucos compradores interessados nesse 

tipo de material. Mesmo assim, é bom lembrar que o mil-réis estava desvalorizado na época 

no mercado internacional, em conseqüência da depressão mundial, o que, se já tornava difícil 

a importação de livros
194

, que dirá de obras de arte. Desse modo, apesar da relativa facilidade 

em se comprar as obras por conta do baixo preço em francos, o câmbio de certo não era 

favorável, o que não foi problema para Castro Maya, ao contrário, tornou-se um ponto a seu 

favor. O interesse em se distinguir era tamanho que chegou a dizer que os 300.000 francos 

que pagou por cerca das primeiras 360 peças teria sido a maior soma já paga por trabalhos de 

arte sobre o Brasil
195

. Aqui volto a John Berger, para quem o valor da obra de arte, na 

sociedade contemporânea, “é confirmado e estimado pelo preço que ela alcança no mercado”. 

Elementos como raridade, preço, unidade, faziam da obra de Debret a menina dos olhos de 

Castro Maya. 

É importante frisar, portanto, que o mercado de artes tem um peso considerável na 

                                                 
191 J. F. de ALMEIDA PRADO, O artista Debret e o Brasil, op. cit., 1990, p. 159. 

192 Cf. Pedro Correa do LAGO, “Introdução”, in: Julio BANDEIRA e ______, Debret e o Brasil. Obra completa 

1816-1831, op. cit., 2007, p. 14. 

193 Cf. Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste Debret na coleção Castro Maya”, in: 

Rafael CARDOSO et alii, Castro Maya colecionador de Debret, Rio de Janeiro, Capivara, 2003, p. 55. 

194 (Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 422). A moeda brasileira 

voltaria a valorizar durante a Segunda Guerra, passando a chamar-se cruzeiro a partir de outubro de 1942 (Idem, 

p. 490). 

195 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 165. Williams cita que o preço era elevado, 

em razão da possibilidade de Heymann vender as aquarelas e desenhos para outro colecionador, Assis 

Chateaubriand, que parecia também estar interessado (Idem, pp. 296-297, nota 55). Williams aponta ainda que as 

peças foram importadas com isenção de taxas, por tratar-se de obras que enriqueceriam o patrimônio artístico 

nacional – isenção que dependeu, também, do bom relacionamento que Castro Maya tinha com distintos 

membros do Governo (Idem, p. 165) 
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redescoberta (ou esquecimento) de um artista, tendo a figura do marchand, nesse caso, uma 

posição de destaque que convém ser problematizada. Afinal, por mais que a herdeira de 

Debret tivesse interesse em vender suas obras, seria Heymann o responsável pelas 

negociações. Francis Haskell destaca, porém, que é ingenuidade responsabilizar apenas os 

marchands por esse tipo de acontecimento, mas ignorar o mercado, por outro lado, tampouco 

é possível
196

. Contudo, todos os aspectos possíveis para a redescoberta de um artista devem 

ser levados em consideração. 

Essa negociação, portanto, marca a origem da maior coleção particular de Debret 

conhecida, ainda que muitas das peças fossem falsificações realizadas pelo próprio Heymann. 

Como a negociação aconteceu em etapas, o marchand teve a oportunidade de inserir, entre as 

obras autênticas, peças falsas com temas similares aos figurados por Debret. Da mesma 

forma, realizava cópias de gravuras do Voyage pittoresque et historique au Brésil e 

apresentava como aquarelas originais (invertendo, dessa forma, o processo de trabalho de 

Debret, em que as aquarelas eram a base para a realização das gravuras). Ainda que desde 

aquela época houvesse dúvidas quando à autenticidade de algumas peças, foi apenas após a 

avaliação de um comitê de especialistas, e a realização de um catálogo raisonné do artista, 

editado em 2007, que essas obras foram, enfim, identificadas. Desse modo, 8 % das obras da 

coleção Castro Maya são classificadas como “atribuições rejeitadas”, 42 peças num total de 

551
197

, o que teria causado um prejuízo de quatro milhões de reais à coleção
198

. 

Ainda que Castro Maya não desconfiasse dessa artimanha, imaginava, por outro 

lado, que era bem possível que houvesse mais peças do espólio debretiano em posse do 

marchand ou de Mme. Morize, obrigando ambos a assinarem uma declaração formal de que 

não possuíam mais originais de Debret. Tanto é que, ao se deparar com três aquarelas do 

artista compradas por Edgar Pinho em uma casa de molduras, todas elas da mesma 

                                                 
196 Cf. Francis HASKELL, La norme et le caprice: redécouvertes em art, op. cit., 1986, p. 12.  

197 Cf. Pedro Correa do LAGO, “Introdução”, in: Julio BANDEIRA e ______, Debret e o Brasil. Obra completa 

1816-1831, op. cit., 2007, p. 17. Essa avaliação foi confirmada em posterior avaliação realizada pelo IPHAN 

(Cf. Marcelo BORTOLOTI, “São falsos mesmo”, in: Veja, edição 2143, 16 de dezembro de 2009, Seção Artes, 

edição on-line <http://veja.abril.com.br/161209/sao-falsos-mesmo-p-204.shtml>, acesso em 20 de março de 

2010). 

198 Uma aquarela de Debret pode custar em média 100 mil reais atualmente, e um quadro a óleo pode chegar aos 

700 mil reais (Cf. Marcelo BORTOLOTI, “Todos os quadros de Debret”, in: Veja, edição 2039, 19 de dezembro 

de 2007, Seção Arte, edição on-line <http://veja.abril.com.br/191207/p_166.shtml> acesso em 20 de março de 

2010). 
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procedência que as suas, encomendou a análise de um especialista para verificar sua 

autenticidade. A história se encerrou com o próprio Heymann assumindo que havia falsificado 

essas obras, rasgando-as em três pedaços. Curiosamente, Castro Maya quis ficar com os 

fragmentos. Segundo Vera Siqueira, esses fragmentos teriam a função não apenas de 

identificar a originalidade de Debret, mas também de apontar a singularidade de Castro Maya 

no interior do “grupo de colecionadores”
199

, que contribuiria, de certa forma, para a criação e 

difusão de um gosto artístico. 

Ademais, como aponta Daryle Williams, ainda que o livro Voyage pittoresque et 

historique au Brésil fosse um objeto de desejo de um seleto grupo de colecionadores, estes 

não estavam apenas interessados em suas gravuras, mas especialmente nas aquarelas 

originais, que durante muito tempo se imaginava terem sido descartadas após a conversão em 

litografia, para a composição do álbum
200

. Possuir, não algumas, mas todas as aquarelas 

originais, significava estar no mais alto grau entre os colecionadores de Debret da época. Sem 

dúvida, a necessidade de ser único, de ter a maior coleção e o monopólio da publicidade de 

Debret, parecia fazer parte dos objetivos de Castro Maya, cujo grande interesse era apresentar 

suas obras aos brasileiros, começando pelo grupo de colecionadores, mas ampliando esse 

público através de uma exposição no MNBA.  

Mas se Debret assumia esse status dentro do grupo, isso explica em parte o interesse 

de Castro Maya por ele, bem como a sua história familiar de envolvimento, desde cedo, com 

antigüidades e obras de arte. Mas há outros elementos que ajudam a compreender essa 

preferência. Ao que parece, o colecionador cultivava uma espécie de saudosismo quanto à 

cidade do Rio de Janeiro antiga, nutrido pelas imagens produzidas por Debret. Durante o 

período de negociações com Heymann, escrevia ao marchand informando que sua prioridade 

seriam as obras sobre a monarquia brasileira, aquelas que compunham o terceiro volume da 

Voyage pittoresque et historique au Brésil. Nessa medida, como aponta Vera Siqueira, o 

colecionador 

 

descarta-se das visões mais comuns da época, que ora tendiam a valorizar 

                                                 
199 Cf. Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste Debret na coleção Castro Maya”, in: 

Rafael CARDOSO et alii, Castro Maya colecionador de Debret, op. cit., 2003, p. 61. Vera Siqueira conta que 

Castro Maya não gostava de ser visto como um colecionador, mas sim como um “amante das artes” (Idem, p. 

58). 

200 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 165. 
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Debret a sua dimensão „pitoresca‟, entendida em sentido prosaico e 

mundano, ora o compreendiam nos limites históricos do período em que 

permaneceu no Brasil [...], 

  

de modo que sua obra fosse vista como um “relicário decorativo de um tempo passado”. Sem 

negar a idéia de um “caráter documental” de Debret, Castro Maya irá, por outro lado, dotá-lo 

de uma “dimensão estética”
201

. No caso específico de sua preferência pelo passado 

monárquico, pode-se rapidamente associá-la à história de sua família, tendo sido seu pai um 

dos preceptores dos filhos de d. Pedro II. Mas o saudosismo de Castro Maya se evidencia em 

declarações do próprio colecionador: 

 

As pessoas, quando chegam a uma certa idade, só falam no passado e é com 

imensa saudade que descrevem a vida no Rio de Janeiro naquela época. Não 

deixam de ter razão, esse período feliz não só aqui, como no mundo inteiro, 

pouco durou; para nós foi até a Segunda Guerra Mundial. Daí por diante 

veio o caos [...]202. 

 

Esse saudosismo do colecionador visa apontar uma cidade em crise, ao menos em 

crise dos valores cultivados por nosso “amante das artes”, como preferia ser chamado. No 

entanto, no intuito de voltar ao passado, recuperar valores perdidos, Castro Maya vai operar 

um dos mais importantes movimentos da redescoberta de Debret no Brasil: 

 

Diante da crise histórica da cidade e da arte, Castro Maya precisa construir 

uma certa história da arte e da cidade, de forma a preservá-las enquanto 

valor. Para tal, precisa encontrar os originais de Debret, retirá-los das 

gavetas de uma antiga cômoda na casa de uma sobrinha-bisneta do artista, 

repatriá-los; significa redescobrir essas imagens tão difundidas, tão 

conhecidas. A originalidade de sua coleção ancora-se nesse sentido da 

redescoberta, de reencontrar o que fora perdido, de renovar, enfim, a função 

                                                 
201 Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste Debret na coleção Castro Maya”, in: Rafael 

CARDOSO et alii, Castro Maya colecionador de Debret, op. cit., 2003, p. 61. 

202 Raymundo Ottoni de Castro MAYA, apud. Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste 

Debret na coleção Castro Maya”, in: Rafael CARDOSO et alii, Castro Maya colecionador de Debret, op. cit., 

2003, p. 60-61. 
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de descobrimento presente no impulso documentarista de Debret203. 

 

Essa redescoberta, porém, não acontece sem uma reconstrução, não apenas da obra, 

mas do próprio Debret. Ao adquirir o espólio debretiano, o colecionar irá, também, 

reorganizá-lo e, com isso, dotá-lo de novos significados. Isso resulta, como aponta Vera 

Siqueira, em uma “ressemantização”, concedendo novos sentidos a expressões como “obra de 

Debret, realismo, caráter documental, entre outras”
204

, expressões até hoje associadas ao 

universo das obras desse artista. 

 

 

2.1.2. A exposição das obras 

 

 

A exposição das aquarelas e desenhos adquiridos por Castro Maya aconteceu já em 

1940, no MNBA, no Rio de Janeiro, na onda de efervescência cultural do Estado Novo. 

Getúlio Vargas via nos museus de arte uma maneira central de lidar com a memória 

política. Daryle Williams explica a criação de museus no Estado Novo, como o MNBA, em 

1937, e o Museu Imperial (MI), em 1943, como um modo de revitalizar a história 

monárquica, especialmente a do Segundo Reinado. Segundo o autor, com essa revitalização, 

Vargas pretendia reverenciar valores como autoridade, elitismo e patriotismo, especialmente 

através da figura de d. Pedro II, apresentado como “um líder heróico, grande homem das 

letras e da ciência, e patriota que trouxe estabilidade e dignidade ao Brasil do século XIX”
205

. 

Era como se ele pretendesse estabelecer uma espécie de continuidade entre o fim da 

monarquia (1889) e seu governo (1930)
206

. Esse elo ficou visualmente materializado no busto 

                                                 
203 Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste Debret na coleção Castro Maya”, in: Rafael 

CARDOSO et alii, Castro Maya colecionador de Debret, op. cit., 2003, p. 65, grifos meus. 

204 Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste Debret na coleção Castro Maya”, in: Rafael 

CARDOSO et alii, Castro Maya colecionador de Debret, op. cit., 2003, p. 71, grifos da autora. 

205 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 151. 

206 Segundo Gilberto Freyre, a República nasceria fraternalística no Brasil, mas em poucos anos adotaria uma 

postura predominantemente paternalista, com presidentes autoritários como chefes de Estado, interessados em 

“proteger o país contra a desordem e a anarquia como se fôssem reis ou majestades”. Segundo o raciocínio do 

autor, que não poderíamos desenvolver em profundidade aqui, era como se o país sentisse necessidade de um 

líder de aspectos monárquicos, o que explicaria a grande popularidade alcançada por Getúlio Vargas, que 
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feito em sua homenagem na entrada do MI. A despeito do anacronismo, como aponta Daryle 

Williams, o busto naquele lugar significava que os olhos atentos do presidente cuidavam do 

modo como a história do último imperador deveria ser materializada
207

. 

Independente, porém, dessa revitalização histórica estar diretamente ligada aos 

interesses governamentais, e, por isso mesmo, tratar-se de uma revitalização selecionada de 

acordo com esses interesses, o museu foi um sucesso, recebendo mais de 22.000 visitantes no 

primeiro ano. Mais do que um indicador do aumento do hábito do público pela visita a 

museus (the habit of museu-going), isso revelava um crescente interesse pelo mundo material 

do império, estrategicamente selecionado pelos interesses da política de Vargas em cultivar 

um tipo de memória coletiva sobre a monarquia
208

. 

Meses antes da exposição das obras de Debret da coleção Castro Maya aconteceu 

uma grande exposição de arte francesa no MNBA, que atraiu um incrível público de 40.000 

pessoas. Em 1939 o número total de visitantes a museus na cidade do Rio de Janeiro foi de 

189.492 pessoas, incluindo aqui todos os tipos de museus (artísticos, científicos, históricos, 

entre outros), sendo que a maior parte (139.438 visitantes) refere-se ao Museu Nacional 

(científico), enquanto 36.946 foram os visitantes do MNBA durante o ano todo. A população 

total do Distrito Federal em 1939 era de aproximadamente 1.900.000 pessoas
209

. Diante disso, 

uma única exposição do MNBA atrair um público de 40 mil pessoas era algo, de fato, 

surpreendente. Segundo Daryle Williams, na exposição puderam ser vistos quadros de várias 

escolas de pintura, partindo do neoclassicismo de Jacques-Louis David, passando pelo 

romantismo de Eugène Delacroix, por Claude Monet e Paul Cézanne e chegando até os 

modernistas Henri Matisse, Pablo Picasso e André Lhote – artistas cujas obras, na maioria dos 

casos, jamais haviam sido expostas no Brasil
210

.  

O sucesso dessa primeira exposição francesa deve ter estimulado a realização da 

                                                                                                                                                         
chegaria a ser conhecido como “o Pai dos Pobres” (cf. Gilberto FREYRE, Mundo novo nos trópicos, Brasiliana, 

v. 348, São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1971, p. 184-185). 

207 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 156. 

208 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 155. 

209 Cf. “Estatísticas do Século XX”, in: IBGE – site <http://www.ibge.gov.br/seculoxx/default.shtm> acesso em 

10/11/2010. 

210 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, pp. 163-164. No texto original, o autor 

chamara Cézanne de impressionista, quando ele é considerado pós-impressionista. Do mesmo modo, Picasso, 

artista espanhol, é inserido sem maiores questionamentos como artista francês na exposição, o que do mesmo 

modo não é digno da atenção do autor. 
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exposição das obras da coleção de Castro Maya. Enquanto o espólio debretiano não chegava 

ao país, o MNBA organizava uma retrospectiva sobre a Missão Artística Francesa de 1816, 

em que as obras de Debret seriam, nas palavras de Daryle Williams, “o centro visual do 

show”
211

. A exposição aconteceria em 23 de novembro de 1940, para a alegria de Oswaldo 

Teixeira, fundador do MNBA, de Gustavo Capanema, e de parte da imprensa do Rio, todos 

celebrando Castro Maya "por haver reintroduzido Debret ao público brasileiro”
212

.  

Na ocasião dessa exposição, Escragnolle Doria publicaria n‟A Revista da Semana
213

 

um artigo sobre a Missão Artística Francesa, tratando do assunto com grande importância e 

enaltecendo as obras de Debret: 

 

Ao Brasil prestou elle serviço inestimavel examinando e desenhando os mais 

variados aspectos de nossa vida nacional de outr‟ora. Revelou-se com isso 

artista em todo o ponto minudente, muitas e muitas vezes primoroso, 

inexcedivel mesmo214. 

 

Os elogios desmedidos quanto à qualidade das gravuras de Debret como imagens 

fiéis de um passado ficam cada vez evidentes, de forma que é perceptível que essa seria a 

medida para o talento e relevância do artista. 

Porém, apenas na edição seguinte é que a revista traria um texto crítico sobre a 

exposição que acontecia no MNBA, citando as obras expostas e a respectiva recepção pelo 

público. No breve texto sobre o assunto, o articulista anônimo aponta para o sucesso da 

exposição, não deixando de mencionar a elite que compunha seu público: “Compareceram 

representantes do Presidente da Republica, do ministro Gustavo Capanema e altos expoentes 

do meio cultural”
215

. Há duas fotografias sem legendas ilustrando a reportagem, mas é de se 

supor que sejam os ilustres convidados citados no artigo, possivelmente reconhecíveis pelo 

público da revista.  

A revista dá destaque para a sala em que estavam expostos os trabalhos de Debret 

(confirmando que elas eram consideradas o “o centro visual do show”, como disse Daryle 

                                                 
211 “[…] the visual centerpiece of the show” (Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 165). 

212 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, pp. 165-166. 

213 Ver capítulos 3 e 4 deste trabalho. 

214 Escragnolle DORIA, “A Missão Artística de 1816”, in Revista da Semana, 07/12/1940, nº 49. 

215 “Exposição da Missão Francesa de 1816 no Museu de Belas Artes”, in Revista da Semana, 14/12/1940, nº 50. 
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Williams), enfatizando sua importância como documentos históricos, estabelecendo, 

inclusive, um paralelo com a sala dos Taunay: 

 

Através dos trabalhos de Debret, quinhentos originais minuciosos com finas 

gravuras, reconstitui-se o ambiente do império. É documento que servirá de 

fonte e estudos históricos e sociológicos e esclarecerá definitivamente nosso 

passado histórico. 

Além do Salão Debret, que atraiu a preferência do público, a sala da Família 

Taunay encerra magníficos quadros216. 

 

A revista dá maior ênfase aos trabalhos de Debret do que aos dos Taunay, não apenas 

pelo texto laudatório, mas também pela ilustração da reportagem, que traz apenas gravuras de 

Debret Guaranis civilizados e Caboclo [Figura 14], cuja disposição no artigo cria uma 

composição, no mínimo, curiosa: o caboclo, figurado como um índio caçador, aponta sua 

flecha na direção da foto da elite que compunha o público citado no excerto. Considerando 

que havia a possibilidade de se escolher outra imagem para ilustrar a reportagem, parece 

pouco provável que tenha sido apenas coincidência. Nesse caso, ainda que de forma velada, a 

reportagem tece uma crítica ao público, talvez pelo pouco interesse demonstrado pela 

exposição, por sua vez sugerido pela primeira fotografia do artigo, em que três mulheres 

aparecem em uma das salas da exposição, a primeira delas olhado com certa falta de 

entusiasmo para a lente da câmera do fotógrafo. De toda forma, o texto do artigo não aponta 

esse desinteresse do público, mas justamente o oposto. A organização das imagens, nesse 

caso, parece sugerir uma crítica que jamais poderia aparecer em forma de texto, já que se 

tratava de figuras importantes e ligadas ao governo.  

A julgar pelo teor do excerto citado mais acima, é fácil perceber que o interesse por 

Debret teria se dado em razão de sua pintura ser mais “documental” do que a da família 

Taunay. Eu seu estudo sobre Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830), Lilia Schwarcz diz que, 

diferentemente de Debret, esse artista nunca pareceu muito interessado em documentar a corte 

brasileira:  

 

[...] Se esse tivesse sido seu objetivo, sua atividade poderia ser considerada 

um grande e retumbante fracasso. [...] Taunay adaptou e releu o que viu. 

                                                 
216 “Exposição da Missão Francesa de 1816 no Museu de Belas Artes”, in Revista da Semana, 14/12/1940, nº 50, 

grifos meus. 
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Apresentava personagens diminutos, sobretudos escravos, misturando-os à 

vegetação; pintava a corte do Rio de Janeiro como se fosse uma villa 

italiana, ou punha vacas pastando no meio das praias217. 

 

Aliás, esse é um argumento dos organizadores do catálogo raisonné de Debret para 

desqualificar o trabalho do pintor Nicolas-Antoine Taunay, com quem Debret parece ter tido 

certa rivalidade durante o processo de instalação da Academia Imperial de Belas-Artes
218

. Os 

autores dizem, por exemplo, que “os registros debretianos são, nesse sentido, apesar de 

influência neoclássica presente, mais próximos dos trópicos de que os de Taunay, cujas 

paisagens traziam sempiternas vacas holandesas”
219

. Esse tipo de visão acerca da obra de 

Debret, que busca em suas obras “retratos” do Brasil antigo, é recorrente. Por outro lado, 

interpretações como as de Rodrigo Naves, buscam na forma utilizada por Debret os 

significados de sua produção brasileira, em que o interesse “documental” se desdobra em 

obras vivas e variadas que merecem um olhar mais atento, fornecem outro ponto de vista: 

 

[...] Indiscutivelmente, muito da vivacidade e variedades presentes nesses 

desenhos de Debret decorre de sua preocupação documental. A todo 

instante, o artista procura encontrar cenas típicas das atividades e costumes 

do Rio de Janeiro, na tentativa de compor um painel razoavelmente 

completo da cidade220. 

 

Entendo, com isso, que é preciso levar em consideração o interesse de Debret em ser 

um pintor documentarista, o que nos revela um projeto, uma predisposição. No entanto, isso 

deve ser um ponto de referência para sua análise, mas não um fim. Diz Francastel que na obra 

de arte “[...] existe sempre um dado ou um programa e uma realização. O estudo do dado 

permite, tanto como o estudo da realização, pôr em evidência o sentido sempre mais ou menos 

                                                 
217 Lilia Moritz SCHWARCZ, O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses 

na corte de d. João, op. cit., 2008, p. 18. 

218 Julio BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, 

p.44. Sobre esse assunto, consultar especialmente o trabalho de Lilia Moritiz SCHWARCZ, O sol do Brasil: 

Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses na corte de d. João, op. cit., 2008. 

219 Julio BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, 

p.42. 

220 Rodrigo NAVES, “Debret, o neoclassicismo e a escravidão”, op. cit., 2001, p. 83, grifos do autor. 
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simbólico e social da obra de arte”
221

. 

Na mesma direção de Francastel, Annateresa Fabris aponta a importância de se deve 

ter em mente esse programa ou projeto do artista no momento de analisar sua obra final, 

procurando as diferenças entre um e outro: 

 

[...] é logo essa diferença que deveria constituir o cerne da reflexão sobre a 

pesquisa artística: nela residem tanto os traços específicos do pensamento 

visual quanto as diferentes etapas do processo criador, que deveria ser 

analisado a partir da tensão entre intenção e resultado, entre projeto e 

realização concreta222.  

  

Rodrigo Naves fala dessa “preocupação documental” em Debret, algo que, diga-se de 

passagem, não parecia fazer parte do projeto de Nicolas-Antoine Taunay, como esclarece 

Lilia Schwarcz. Quando a revista elogia as obras de Debret na exposição, falando, inclusive, 

de uma preferência por parte do público que as observava, fica evidente que esse era o 

interesse despertado pelo artista naquele momento, o que deixava a sala dos Taunay, por sua 

vez, em segundo plano. 

Porém, se a Revista da Semana apresentava a exposição como um sucesso, os 

números acabam apontando para um êxito menor do que o esperado – bem distante, 

certamente, do que havia ocorrido na exposição francesa anterior. Se aquela teve mais de 

40.000 visitantes, essa não passou dos 1.201
223

. A razão desse insucesso estava, segundo 

Daryle Williams, ligada às imagens de Debret sobre a escravidão. Argumenta o autor que 

longe de um país de mestiços, aceito e digerido pelas elites locais, especialmente graças às 

teorias de democracia racial do período, as obras expostas de Debret “revelavam um país 

mutiétnico que incluía monarcas europeus, aristocratas brancos, pessoas mestiças livres, 

escravos africanos e índios”, em aquarelas e gravuras que revelavam não apenas um país 

plural, mas representavam um lugar onde as raças dividiam o mesmo espaço
224

.  

                                                 
221 Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, op, cit., 1993, p. 33. 

222 Annateresa FABRIS, “O pensamento visual”, op. cit., 2003, p.24, gritos da autora. 

223 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 174. 

224 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 173. Sobre a questão do negro no Brasil dos 

anos de 1930-1945, consultar Lilia Moritz SCHWARCZ. “Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e 



 

 88 

De qualquer modo, essa redescoberta de Debret, realizada por Castro Maya, foi 

dividida com o público brasileiro em 1940, o que o coloca como um dos maiores nomes na 

divulgação do nome de Debret no período estudado
225

. E, ainda que nem todas as obras 

agradassem ao público, a exposição foi um marco e teve considerável repercussão, tornando 

as obras de Debret presentes em várias publicações subseqüentes, bem como em livros 

escolares (do Brasil e do exterior), imprensa popular, estampas postais, entre outras coisas
226

.  

No entanto, ainda que isso marque uma apresentação oficial e em massa das obras de 

Debret, fruto da coleção de Castro Maya, a obra de Debret também transitava em outras 

instâncias, certamente de menor repercussão, mas que apontam para uma ampliação do 

interesse pelo artista no mesmo período. 

 

 

 

2.2. Debret em circulação – outros espaços 

 

 

Documentos encontrados na Biblioteca do IHGB e na Biblioteca Nacional, ambas no 

Rio de Janeiro, revelam uma circulação de Debret em segundo plano no período em questão, 

fora do mainstream discutido acima. 

Um dos nomes que apareceram foi o de José Wanderley de Araújo Pinho, político 

baiano do PSB (Partido Social Democrático da Bahia), adversário dos integralistas. 

Wanderley Pinho, que se tornou sócio efetivo do IHGB em 22 de agosto de 1931
227

 e 

publicaria o livro Salões e damas no Segundo Reinado brasileiro, pela Livraria Martins, em 

                                                                                                                                                         
raça na intimidade”, in: Fernando NOVAES (coord.) e ______ (org. volume), História da vida privada no 

Brasil. Vol. 4. Contrastes de intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, pp. 173-244. 

225 Em 1954 Castro Maya iria publicar um livro com aquarelas inéditas de Debret que não foram incluídas nos 

três volumes do livro Voyage pittoresque et historique au Brésil, numa tiragem limitada a 400 exemplares, 

lançado posteriormente em edições mais acessíveis (Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao 

Brasil, aquarelas e desenhos que não foram reproduzidos na edição de Firmin Didot – 1834. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo, Belo Horizonte: Livraria Itatiaia Editora Ltda, 1989 (gravuras coloridas)). Todas 

as peças da coleção fazem parte do acervo do Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro. 

226 Cf. Daryle WILLIAMS, Culture wars in Brazil, op. cit., 2001, p. 171. 

227 Cf. Dicionário Biobibliográfico de Historiadores, Geógrafos e Antropólogos Brasileiros. Vol. 2. Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1992, pp.135-136. 
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1942, possuía um acervo particular de gravuras de Debret, que comercializava nas décadas de 

1930 e 1940, como um modo de cobrir custos de suas campanhas eleitorais, como revelam 

documentos da biblioteca do IHGB. 

O telegrama
228

 a seguir dá uma primeira pista sobre esse comércio: 

 

 

De: Pedro, Rio Avenida 57921 23 21 17H50 

Para: CTN Wanderley Pinho. Avenida Joanna Angélica 198 Bahia. 

(TEXTO) - Debret colorido vale cinco contos tem comprador tres contos 

quinhentos agradeco telegrama escrevi abraços – Pedro –  

RT 198 – 

 

 

Pedro, o remetente desse telegrama, era Pedro Calmon Muniz de Bittencourt, 

historiador baiano que se tornou sócio efetivo do IHGB no mesmo ano que Wanderley Pinho, 

em 1931. Um mês após esse telegrama, envia uma carta
229

 a Wanderley, onde se expressa, 

então, o desfecho na negociação acima citada: 

 

 

Rio, 28-12-1934 

 

D. José 

 

Agradeço sinceramente a Stella e V. o bondoso telegrama e um novo anno 

repleto de bênçãos e alegrias que compensem os aborrecimentos e 

dissabores do que passou. 

Acabamos de saber dos insidias do D. da Bahia contra V. e da fulminante 

resposta. Estava tardando a agressão! Como dôeu a sua Victória de Santo 

                                                 
228 “Telegrama informando que há um comprador para o desenho de Debret colorido”. Arquivo Wanderley 

Pinho: DL.1504.099. Data: 21/Nov/34 (cf. carimbo dos Correios). O título desse documento, citado entre aspas, 

corresponde à transcrição exata do modo como aparece na ficha catalográfica da biblioteca, o que vale para 

todos os demais documentos do Instituto que forem citados neste trabalho. 

229 “Carta, comentando sobre as eleições, a proposta de colocar Debret em consignação na livraria e sobre 

inventário de Santo Amaro que corre no cartório Aguiar”. Acervo da Biblioteca do IHGB, Arquivo Wanderley 

Pinho: DL1504.115. 
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Amaro! Só lastimo não haver da parte dos nossos amigos o reconhecimento 

do seu valor e dos seus serviços, da sua correcção e da sua lealdade, 

porque poderia V. estar de cima no 1º turno – indiferente ás indecências 

eleitorais de ultima hora! Que impressão tem das supplementares? Estamos 

sem notícias. As notícias que nos chegam dahi são essas de atentados 

lampeônicos e outras selvagerias de arrepiar os cabelos. Pobre Bahia! 

Continuamos firmemente a crer na sua eleição. Parece-nos impossível que 

não se confirme este prognóstico, corroborado pela sua bella actividade 

agora, e a despeito das intrigas dos adversários e outros. 

Quanto ao Debret, o José Olympio vae escrever a Antonio uma carta 

propondo que fique em consignação na sua livraria por um preço de 5 

contos (cinco). O de 3:500$ que lhe communiquei foi dado por Marques 

dos Santos, que o levaria (penso) a 4 contos. Não achei quem desse mais. A 

Biblioteca tem três Debrets coloridos. O mercado está péssimo. Porem o 

que precisavamos saber era do preço que V. ahi pagou, para ver o que se 

póde arranjar a mais. Em S. Paulo há collecionadores, que o Taunay 

conhece. S V. quizer poderei, como cousa minha, escrever-lhe, para que 

lhes fale. 

O inventário de Santo Amaro que corre no cartório Aguiar está prompto, 

porem no contador, de cujas mãos espero recebel-o amanhã, para 

providenciar sobre a remessa dos cobres, como V. reccomendou. 

O Dr. Simões chegou bem, porém ainda fraco e reclamando repouso. 

Por hoje é só. Innocencio como vae? Não tenho cartas delle. Hermínia 

muito se recommenda a Stella e tia Julieta. Lembranças affectuosas a todos 

de casa. Um vasto abraço de seu amigo  

de sempre 

Pedro. 

P.S. O Sr. Miguel continua esplêndido. O verão faz-lhe bem. Physica e 

mentalmente está ótimo. 

 

 



 

 91 

Essa carta abre um novo leque de informações. Sabe-se, agora, que as gravuras de 

Wanderley foram compradas na Bahia, e que a obra citada no telegrama anterior foi venda a 

quatro contos de réis (4:000$000)
230

.  

A carta fala ainda de José Olympio, apontado como o intermediário da negociação, 

dificultada pelo fraco mercado na ocasião. José Olympio Pereira Filho, nascido em 1902, era, 

no final dos anos de 1920, um dos maiores interessados por livros raros e antigos, tornando-se 

uma referência para o assunto, “a tal ponto que poucos bibliófilos paulistas compravam ou 

vendiam um livro usado sem antes consultá-lo”
231

, o que permite entender sua participação na 

referida venda. A partir da compra de algumas bibliotecas particulares, sua livraria se tornou 

uma referência para o comércio de obras antigas e raras. Em 1934, com o enfraquecimento do 

mercado de livros em São Paulo, transfere a livraria para o Rio de Janeiro, onde tudo era mais 

promissor:  

 

Tudo parecia parado em São Paulo; os efeitos da Grande Depressão sobre a 

vida comercial e cultural haviam sido intensificados pela Revolução 

Constitucionalista de 1932. O Rio, por outro lado, começava a recuperar a 

posição de preeminência literária e intelectual que parecia ter perdido para a 

capital do café, no início do movimento modernista, dez anos antes. Não 

apenas José Lins [do Rego], mas quase todo o grupo nordestino havia-se 

mudado para a capital federal. Os jovens e ambiciosos editores sentiram-se 

obrigados a fazer o mesmo232. 

 

Talvez por isso, apesar de Pedro Calmon citar São Paulo como uma possibilidade de 

venda, não formam encontrados documentos nos arquivos de Wanderley Pinho, no IHGB, 

que atestassem algum tipo de negociação nesse sentido, muito menos seu sucesso. Vale 

lembrar que Calmon seria um dos autores publicados pela editora José Olympio no Rio de 

                                                 
230 Apenas a título de comparação, o salário mínimo brasileiro, criado em 1936, foi fixado em 1940 no valor de 

220$000 (duzentos e vinte mil réis) (Cf. DIEESE, <http://www.dieese.org.br/anu/2001/3/pg48-50.pdf>, acesso 

em 10/10/2009) o que significaria que a gravura de Debret negociada valeria aproximadamente 18 vezes mais do 

que isso. Um exemplar da Revista da Semana, na mesma época, custava 1$500 (mil e quinhentos réis), ou seja, 

cerca de 2600 vezes mais barata que a mesma gravura.  

231 Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 434. 

232 Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 442, interpolações minhas. 
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Janeiro, com seu livro O rei do Brasil: D. João VI, em 1935, o que apenas confirma as 

relações profissionais entre os envolvidos. 

Em resposta à carta de Pedro Calmon, Wanderley explica a urgência da necessidade 

da venda das gravuras
233

: 

 

 

Bahia – 29 de janeiro de 1935 

D. Pedro 

Tenho um bilhete seu sobre Debret e o inventário. Gracias por tudo mas 

veja se dá um empurrão nesse inventário que os homens andam aqui doidos 

pelos cobres. É gente pobre e por isso mesmo ávida. 

Vejamos o que renderá o Debret. Será uma ajuda ao grande rombo 

financeiro desta eleição que afinal vae dar um diploma rôto e numa 

carreira por assim dizer liquidada. Entre dois fogos nem alcanço o 

quociente (ficarei com menos uns trezentos votos) nem evito que me 

rompam o diploma e me depurem. A última esperança está na renúncia que 

dizem farão os candidatos que receberam votos do governo, dessas 

votações. Para esse assumpto a Concentração reunir-se-á logo depois das 

ultimas apurações. 

Você a quem o Juracy mandou incluir nas chapas do PSD, já não figura 

nas últimas chapas apuradas. Dizem que mandou cortal-o quando leu 

chronicas suas sobre as aggressões a Simões e Gallo. 

Crivado de decepções e castigado por trahições lucto até o fim e por isso 

continuo aqui na labuta que começou em agosto e não sei quando 

terminará. 

Como vai tudo isso por ahi?Que me diz da lei de segurança?234 Quem tem 

mais segurança neste mundo? Feliz você que a estas horas dorme com D. 

                                                 

233
 “Carta (minuta), comentando sobre Debret e o inventário, a renúncia dos candidatos que receberam voto do 

governo como esperança para ser eleito e sua inclusão na chapa do PSD”, Acervo do IHGB, Arquivo Wanderley 

Pinho: DL1505.014.  

 

234 Trata-se da Lei de Segurança Nacional promulgada em 4 de abril de 1935, que definia crimes contra a ordem 

política e social, estabelecendo um regime de punição mais rigoroso. 
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João VI e acorda com Pedro II235. Eu trouxe os originaes do Cotegipe para 

rever nem os desempacotei! Alem destes reis que mais se prepara? 

E a Academia? 

Ainda vou escrever a Innocencio e talvez ao Dr. Miguel   Abraça-o. 

 

 

Debret serviria como um modo de pagar as despesas de uma campanha eleitoral, ao 

que parece, dada como perdida de antemão. De fato, Wanderley Pinho só se elegeria prefeito 

de Salvador em 1947, durante o governo de Otávio Mangabeira
236

. Tudo leva a crer que 

gastou o que tinha na campanha, e a venda de sua coleção de Debret parecia ser uma boa 

solução – ainda que parcial, haja vista que o saldo negativo de Pinho, no Bank of London and 

South, em 29 de dezembro de 1934, era de trinta contos, conforme memorando encaminhado 

pela instituição financeira
237

. 

Nos arquivos de Wanderley ainda encontramos um recibo sem data da Universidade 

do Rio de Janeiro
238

, informando a compra de uma gravura de Debret pela instituição: 

 

 

Recebi da Universidade do Rio de Janeiro a importância de dez mil 

cruzeiros (CR $ 10.000,00) preço de uma gravura antiga do gravador 

Pradier, reproduzindo o retrato de d. João VI, por Debret, enquadrado em 

moldura dourada da época. 

 

 

                                                 
235 Wanderley se refere aos últimos dois trabalhos do historiador Pedro Calmon na época: O rei cavaleiro: vida 

de D. Pedro I (1933) e O rei do Brasil: vida de D. João VI (1935). Talvez esse envolvimento do historiador com 

a monarquia explique o vocativo “D. Pedro” no início da carta de Wanderley. 

236 Cf. Dicionário Biobibliográfico de Historiadores, Geógrafos e Antropólogos Brasileiros. Vol. 2. Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1992, p. 136. 

237 “Memorando, informando valor de dívida que possui”. Acervo da Biblioteca do IHGB, Arquivo Wanderley 

Pinho: DL1504.116. 

238
 “Recibo de venda pela Universidade do Rio de Janeiro de uma gravura antiga do gravador Pradier, 

reproduzindo retrato de D. João VI, por Debret, em moldura de época”. Arquivo Wanderley Pinho - 

DL1543.016. 
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Apesar de o recibo não estar datado, é possível chegar a uma data aproximada 

através de pistas encontradas no texto do documento. Em primeiro lugar, o preço da gravura 

não está em mil-réis, como nas correspondências anteriores, mas em cruzeiro, moeda vigente 

no país a partir de 1942. Essa pista, contudo, torna-se confusa em razão do recibo ter sido 

feito em nome da Universidade do Rio de Janeiro, que deixou de ter esse nome em 1937, 

quando passou a se chamar Universidade do Brasil. De qualquer modo, parece tratar-se de 

uma negociação acontecida na década de 1940, possivelmente graças ao amigo Pedro Calmon 

de Bittencourt, professor dessa Universidade desde 1939. 

Dessa maneira, pode-se perceber um comércio de Debret em segundo plano, para 

além da corrente principal, que tem na figura de Castro Maya a grande expressão. Outro 

aspecto interessante na investigação desses documentos pessoais é que, de alguma maneira, 

ela aponta para um novo posicionamento de membros do IHGB a respeito de Debret, já 

distantes do ressentimento do século XIX, quando detratavam o segundo volume do Voyage. 

Por outro lado, também aponta para um intercâmbio de informações e imagens entre Rio de 

Janeiro e Bahia, o que parece não se tratar de um acontecimento episódico. 

Uma carta
239

 encontrada na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional, no Rio de 

Janeiro, igualmente vinda da Bahia, revela o interesse do sociólogo americano Donald Pierson 

em adquirir uma edição do livro Voyage pittoresque et historique au Brésil: 

 

 

 

Bahia, 

16 de agosto de 1937. 

 

Ilmo. Dr. Arthur Ramos 

Praia do Russel 164/6, AP. 16 

Rio de Janeiro 

 

Caro Dr. Ramos 

 

                                                 

239
 Carta de Donald Pierson a Arthur Ramos, sobre a necessidade de se comprar um Voyage pittoresque et 

historique au Brésil, de Debret.” Acervo da Fundação Biblioteca Nacional. Coleção Arthur Ramos, I.36,1,2135  

– Brasil. Grifos do autor, original em inglês, tradução minha. 
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Dr. Park e eu descobrimos um interessante panfleto intitulado “Brasiliano, O 

Brasil Antigo – 1500-1850” publicado por Luiz Schnoor e Cia., Rua S. José, 

29, Rio, 1930. Nele estão reproduzidas várias das muitas gravuras 

informativas dos três raros volumes de Debret, Voyage pittoresque et 

historique au Brésil. 

Como não podemos obter um exemplar na Bahia escrevo para pedir se o 

senhor poderia, sem grande inconveniência, ver se é obtenível no Rio e, caso 

o seja, comprá-lo e encaminhar para mim o exemplar antes que eu parta em 

1º de setembro. Irei reembolsá-lo assim que souber o valor. 

Também sei que há algum tempo atrás foram realizadas na Bahia gravações 

fonográficas da música de candomblé. De todo modo, não pude encontrar 

tais gravações ainda disponíveis para venda. Temos muito interesse em obter, 

se possível, algumas dessas gravações e apreciaria muitíssimo seu 

inestimável serviço se uma ou duas gravações dessas pudessem ser 

compradas no Rio e encaminhadas para mim aqui. Naturalmente não nos 

interessamos em gravações sobre o candomblé, mas na gravação do 

cerimonial em si. 

Agradecido de suas muitas gentilezas, 

Sou, 

Sinceramente seu, 

Donald Pierson. 

 

 

 

Pierson, representante da Escola de Chicago, realizou muitos trabalhos na Bahia 

sobre os afro-descendentes e os rituais de origem africana, especialmente o candomblé. O 

interesse do sociólogo na obra de Debret sugere que a valorização ou redescoberta do artista 

extrapolava os limites da bibliofilia e adentrava o campo acadêmico. Temos novamente a 

Bahia e Rio de Janeiro numa espécie de intercâmbio da obra de Debret, e sabemos, por isso 

mesmo, que encontrar um exemplar do Voyage por lá era mais difícil do que no Rio de 

Janeiro. É de se supor que o interesse do sociólogo estivesse nas imagens que o artista 

realizou sobre os escravos, já que seus estudos eram voltados para esse tema. A obra visual de 

Debret aparece na vida de Pierson pouco mais de uma década antes da publicação de seu livro 

Brancos e pretos na Bahia, de 1945, que contém nas referências bibliográficas o livro Voyage 

pittoresque et historique au Brésil. Não aparece no livro, contudo, nenhuma gravura de 

Debret, o que não é estranho, a julgar pelo fato de o pintor não ter realizado nenhuma imagem 
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sobre a Bahia e seu povo. Mas Pierson cita os viajantes, de modo geral, como uma referência 

em relação ao período escravista no Brasil. 

Arthur Ramos seria um dos responsáveis pela introdução à edição brasileira do livro 

de Donald Pierson, na qual a obra era apresentada como a primeira tentativa científica de um 

“estudo sistematizado e objetivo das relações de raça” no Brasil
240

. Lilia Schwarcz dirá, 

contudo, que o sociólogo americano, seguindo os passos de Gilberto Freyre no tocante à 

democracia racial, introduziu no livro a “cor” como elemento analítico empírico, em 

substituição à “raça”, dizendo que a ausência de regras no Brasil permitia, por outro lado, uma 

maior mobilidade
241

. Ao longo do trabalho, especialmente na análise das imagens de Debret 

na Revista da Semana, essa questão será retomada. Vale apontar o nome de Arthur Ramos 

como um dos interessados por Debret no período, não apenas por ser o destinatário de 

Pierson, mas, ainda, como colecionador, ao menos de gravuras de Debret que apareciam na 

Revista da Semana, como será discutido no capítulo referente ao periódico.  

 

 

 

2.3. A crítica e o mercado editorial na redescoberta de Debret 

 

 

Discutir assuntos ligados ao modernismo no Brasil pode significar caminhar em 

terreno movediço. Como aponta Annateresa Fabris, muito do que conhecemos sobre o 

movimento foi produzido pelos próprios protagonistas, e por toda uma geração de 

historiadores e críticos empenhados em defender a arte moderna como causa, faltando 

contestação ou grandes questionamentos sobre ela
242

. É difícil questionar uma crítica ou 

história que comece, por exemplo, com um testemunho: “Quem viveu nos anos de 1930 sabe 

                                                 
240 Cf. Arthur RAMOS e Robert E. PARK, “Introdução à primeira edição brasileira”, in: Donald PIERSON, 

Brancos e pretos na Bahia (estudo de contacto racial). São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1975, p. 68. 

241 Cf. Lilia Moritz SCHWARCZ, “Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade”. In: 

Fernando NOVAES (coord.) e ______ (org. volume). História da vida privada no Brasil. Vol. 4. Contrastes de 

intimidade contemporânea, op. cit., 1998, p. 196, aspas da autora. 

242 Cf. Annateresa FABRIS, “Modernidade e vanguarda: o caso brasileiro”, in: ______ (org.), Modernidade e 

modernismo no Brasil, São Paulo: Mercado de Letras, 1994, pp. 9..  
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qual foi a atmosfera de fervor que os caracterizou no plano da cultura, sem falar de outros”
243

. 

Essa mesma geração seria responsável pelo revivescimento das tradições, conforme variados 

propósitos. Revivescimento que não vinha sem uma precisa releitura, quando novos mitos são 

criados enquanto outros são derrubados. 

Nesse sentido, o crítico ou o historiador dota determinados artistas ou obras de 

sentido, construindo autores
244

 e criando genealogias. Foi o que fez Manoel Araújo Porto 

alegre com sua História da Escola de Pintura Fluminense, no século XIX, e é o que faria 

Afonso d‟Escragnolle Taunay com a Missão Artística Francesa de 1816, no século XX. Por 

outro lado, Sergio Milliet seria o responsável pela tradução e comentários do livro Viagem 

pitoresca e histórica ao Brasil, editado no Brasil em 1940. Ao invés de investigar toda a 

crítica ou historiografia da arte da época, valho-me especialmente desses dois nomes 

emblemáticos, apontando para a leitura da obra de Debret que é sugerida por ambos. No 

último caso, será necessário balizar a discussão com a inserção de Debret no mercado 

editorial brasileiro na série Biblioteca Histórica Brasileira, da Livraria Martins. 

 

 

2.3.1. Taunay e a missão francesa 

 

 

Historiador fiel, reuni nesta obra sobre o Brasil os documentos relativos aos 

resultados dessa expedição pitoresca, cujo progresso acompanhei passo a 

passo. [...] 

Tendo partido sob a chefia do falecido senhor Le Breton, então secretário 

perpétuo da classe das Belas Artes do Instituto de França, cheguei ao Rio de 

Janeiro em 1816 como participante dessa expedição cujos demais membros 

                                                 
243 Antonio CANDIDO, “A revolução de 1930 e a cultura”, in: ______, A educação pela noite, Rio de Janeiro, 

Ouro Sobre Azul, 2006, p.219.  

244 Para Michel Foucault, em linhas gerais, o que faz de um indivíduo um autor é o fato de suas obras serem 

recortadas e lidas a partir de seu nome, buscando-se, dessa forma, a coerência delas a partir do seu criador, o que 

permite pensar a noção de autor como uma função. Pensar o autor nesse registro significa buscar o que há de 

semelhante na sua obra como um todo, o que acaba por eliminar as peculiaridades individuais de cada trabalho 

(Michel FOUCAULT, “O que é um autor?”, in: _____, Ditos e Escritos - Vol. III - Estética: Literatura e 

Pintura, Música e Cinema, Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária, 2006, pág. 46). No caso de uma 

análise de um autor deve-se, portanto, buscar, ao contrário, a diferença e não a semelhança, fugindo dos 

constrangimentos que a função autor promove. 
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eram os senhores Taunay, paisagista, membro do Institute de França; 

Taunay, estatuário, irmão do precedente; Grand-Jean de Montigny, arquiteto; 

Pradier, gravador em talho-doce; Newcom, compositor de música; Ovide, 

professor de mecânica. [...] Eu ensinava, então, pintura de história na 

academia do Rio de Janeiro, fundada por nossa colônia; por isso, tive a 

oportunidade de manter, constantemente, por intermédio de meus alunos, 

relações diretas com as regiões mais interessantes do Brasil, relações que me 

permitiram obter, em abundância, os documentos necessários ao 

complemento de minha coleção já iniciada245. 

 

Através dos excertos acima, vemos que Debret apresenta sua obra ao Instituto de 

França como o resultado da “expedição pitoresca” da qual fez parte, ao mesmo tempo em que 

fala sobre esse grupo como uma “colônia” de artistas. Em nenhum momento há menção ao 

termo missão, ainda que, ao longo da obra, apresente o grupo com certa unidade que, de certa 

forma, parecia imbuído de uma tarefa a cumprir no Brasil. 

A palavra francesa missão (mission) surge por volta do século XII com um sentido 

religioso, originando-se do latim missio, “action d’envoyer” (ato de enviar). No final do 

século XVI seu sentido se ampliaria para incumbência, tarefa a ser realizada em um local 

específico, sem a idéia de deslocamento ou de alteração da ordem local. Entretanto, esse 

termo passaria a sugerir essa idéia de deslocamento geográfico, numa função, agora, 

diplomática (“mission culturelle française à l’ètranger”). Servindo, depois disso, para 

designar todo tipo de missão em países distantes, passando, a partir do século XVII, a 

significar especialmente a propagação de uma religião a culturas distantes. É nesse sentido 

que nasce o termo “missionaire” (missionário), que significa “religioso das missões, o agente, 

o enviado, o propagador”
246

. 

É dessa forma que Afonso d‟Escragnolle Taunay, historiador paulista, apresenta o 

primeiro estudo sistematizado do grupo de artistas franceses que chegou ao Brasil em 1816. A 

partir de seu texto de 1911, a “Colônia Lebreton”, como também seriam conhecidos esses 

artistas, seria freqüentemente citada como Missão Artística Francesa de 1816: “[...] nada mais 

desejamos do que escrever pequeno exórdio aos modestos e incompletos ensaios biográficos 

                                                 
245 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, op. cit., tomo I, v.I, 1978, p. 21-25, grifos 

meus. 

246 Cf. Paul ROBERT, Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise: le grand Robert de la 

langue française, Paris, Robert, 1985. 



 

 99 

dos artistas que compunham a missão de 1816 [...]”
247

. E nesse pequeno exórdio (que contava, 

na verdade, com mais de duzentas páginas, ocupando todo um volume da Revista do IHGB) 

tem-se a primeira história desse grupo, e as primeiras biografias, dentre as quais a de Debret, a 

primeira publicada no país, que incluía um retrato do artista, o mais divulgado até hoje, que 

foi incluído no livro Voyage pittoresque et historique au Brésil, apesar de não ser de sua 

autoria
248

. 

Ao conceber os artistas franceses como “missionários”, Taunay atribui ao grupo o 

mérito de ter trazido ao país algo que lhe faltava, fosse arte, cultura ou progresso técnico de 

forma geral. Se isso em parte é verdade, a dúvida que permanece até hoje, sendo ainda motivo 

de discussão, é se o grupo teria sido convidado para trabalhar no país ou se, ao contrário, 

teriam vindo por iniciativa própria
249

. A dúvida quanto à oficialidade da missão nasceu do 

posicionamento político dos membros desse grupo na França, tendo sido a maioria ligada ao 

império napoleônico até sua queda, em 1815. Uma vez que a corte de d. João saiu de Portugal 

em 1808 em razão da iminente invasão das tropas de Napoleão no país, era de se esperar que 

surgisse esse tipo de dúvida. Isso contribuiu para a demora de dez anos para a abertura da 

academia, o que só ocorreu, portanto, durante o Império. 

Debret conta, em seu livro, os problemas enfrentados pelos franceses, especialmente 

após a morte de Lebreton, quando então assume a direção dos planos para a academia um 

pintor português de nome Henrique José da Silva. Essa história seria recontada por Taunay 

em sua biografia sobre Debret, que nela aparece como um herói, especialmente por ter sido 

um dos poucos artistas a permanecer no país por um tempo longo. Na primeira apresentação 

que faz de Debret já é possível notar a tentativa de exaltar os nobres motivos que o trouxeram 

                                                 
247 Afonso d‟Escragnolle TAUNAY, “A missão artística de 1816”, in: Revista do Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro, Tomo LXXIV, parte I, 1911, Rio de Janeiro, Typographia do “Jornal do Comércio”, 19V, pp. 5-6. 

248 É muito comum encontrar referências a essa imagem como um auto-retrato, o que não pode ser afirmado. 

Esse retrato aparece em uma prancha não numerada do livro Voyage pittoresque et historique au Brésil, na 

litografia de  Thierry Frères a partir do desenho de um artista desconhecido, de iniciais C.F. (Cf. Julio 

BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, p. 696). 

249 Sobre o assunto, consultar Lilia Moritz SCHWARCZ, O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as 

desventuras dos artistas franceses na corte de d. João, São Paulo: Companhia das Letras, 2008; Julio 

BANDEIRA, Pedro M. Caldas XEXÉO, Roberto CONDURU, A Missão Francesa, Rio de Janeiro, Sextante, 

2003 e o texto clássico de Mario Pedrosa, “Da Missão Francesa: seus obstáculos políticos”. In: ______ 

Acadêmicos e Modernos (organizado por Otília Beatriz Fiori ARANTES, Obras completas de Mario Pedrosa, 

vol. X), São Paulo: EDUSP, 1998. 
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ao Brasil: 

 

[...] João Baptista Debret, pintor de história, e primeiro pintor do rei de 

Westphalia Jeronymo Bonaparte, autor de diversos quadros muito 

conhecidos, como a Homenagem à coragem infeliz, da exposição de 1806. 

Além de desgosto com os sucessos políticos, fervente bonapartista que era, 

passara Debret pelo imenso pesar da perda de um filho único e 

estremecidíssimo [...]250. 

 

 Essa explicação para a vinda de Debret ao país seria utilizada em estudos posteriores 

sobre o artista, e poucos detalhes sobre sua vida pessoal no Brasil seriam conhecidos. Aliás, 

como apontou Guilherme Figueiredo em conferência pronunciada a 24 de abril de 1968, na 

Maison de l‟Amerique Latine, de Paris, e a 26 de abril, no Centre Franco-Portugais, Palais de 

Chaillot, em comemoração ao segundo centenário do nascimento de Debret, as informações 

sobre a vida pessoal desse artista são tão escassas que é difícil traçar-lhe uma biografia 

romanceada ou com interpretações psicológicas
251

. Apesar de não haver relatos de aventuras 

pessoais em sua estada no Brasil, o sofrimento quanto à morte do filho, associado a problemas 

políticos e profissionais que o teriam trazido ao país, bem como as agruras que teria passado 

para conseguir lecionar na AIBA, receberam tom heróico no relato de Taunay. Da mesma 

forma, Debret acaba sendo citado como o grande responsável pela inserção do neoclassicismo 

no Brasil, através da pintura de história. 

Todo o grupo, aliás, é responsabilizado pela ruptura com a arte colonial, não 

apresentado como uma continuidade, como reivindicava Porto alegre no século anterior. Para 

Taunay 

 

Salvo em uma ou outra manifestação de medíocre intuição do ofício, neste 

ou naquele primitivo, os nossos pintores e escultores só haviam dado 

mostras de maior rudimentaridade artística. Nas nossas feíssimas igrejas, 

exceção feita de uma ou outra, a decoração interna e as telas e painéis 

provinham de verdadeiros pintamonos252. 

                                                 
250 Afonso d‟Escragnolle TAUNAY, “A missão artística de 1816”, op. cit., 1911, p. 105. 

251 Cf. Guilherme FIGUEIREDO, “Debret contado aos franceses”, in: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 

domingo, 14 de julho de 1968, p. 6 (Acervo do IHGB). 

252 Afonso d‟Escragnolle TAUNAY, “A missão artística de 1816”, op. cit., 1911, p. 6. 
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A Antiga Escola de Pintura Fluminense, que Porto alegre tão firmemente tentou 

sistematizar no mesmo periódico, no século anterior, aos olhos de Taunay era composta por 

pintores rudimentares e amadores. Segundo Guilherme Simões Gomes Junior, se Taunay se 

revelava coerente com o que se pensava sobre pintura, no Brasil, no início do século XIX, ele 

se tornava voz discordante com o que se escrevia sobre o assunto no começo do século XX, 

em que havia uma crescente reavaliação da arte barroca
253

. Mas o historiador estava convicto 

de suas apreciações sobre o assunto, e seu texto seria ampliado e publicado em livro no ano de 

1956, sob a chancela do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nessa mesma época, uma 

tese de Mario Pedrosa sobre a missão francesa questionaria o caráter oficial do grupo, mas 

não seria publicada em livro
254

, de modo que a discussão ficaria abafada, não apenas diante da 

oficialidade do livro de Taunay, mas do livro de Adolfo Morales de Los Rios Filho, 

Grandjean de Montigny e a evolução da arte brasileira, de 1941
255

, que retomaria o texto de 

Taunay e encaminharia a discussão acerca dos missionários como uma evolução da arte 

brasileira, como o título já indica. 

Em 1941 seria publicado o livro de Carlos Rubens, Pequena história das artes 

plásticas no Brasil, onde o autor, apesar de elogiar o empenho de Porto alegre na “revelação” 

dos artistas coloniais
256

, traça uma história da missão francesa pautada naquela escrita por 

Taunay em 1911: “Na época de Formação, é indiscutível o serviço prestado às artes plásticas 

no Brasil pela missão francesa. A ela deve-se tudo”
257

. Ao referir-se a Debret, Brandão é 

igualmente lisonjeiro: 

 

Debret é severo, trabalhador, probo e tudo faz pelo nosso desenvolvimento 

artístico. Bom desenhador, sem qualidades de colorista, minudente, 

conhecedor de sua arte, pinta a enorme tela Sagração do Imperador Pedro I, 

                                                 
253 Cf. Guilherme Simões GOMES JUNIOR, “Vidas de artistas: Portugal e Brasil”, op. cit., 2007, p. 41. 

254 A obra foi lançada em livro em 1998 (“Da Missão Francesa: seus obstáculos políticos”. In: _____ 

Acadêmicos e Modernos, volume X das Obras completas de Mario Pedrosa, organizado por Otília Beatriz Fiori 

ARANTES, São Paulo: EDUSP, 1998). 

255 Rio de Janeiro, Empresa a Noite, 1941. 

256 Cf. Carlos RUBENS, Pequena história das artes plásticas no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto 

Alegre, Companhia Editora Nacional, 1941, p.12. 

257 Carlos RUBENS, Pequena história das artes plásticas no Brasil, op. cit, 1941, p. 53. 
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Desembarque da Imperatriz Leopoldina, o excelente retrato de D. João VI 

[...]. Retirando-se do Brasil a 25 de julho de 1831, após prestar tão 

inrecompensavel [sic] serviço, levou em sua companhia Manoel de Araujo 

Porto Alegre e Nicolau Antonio Taunay [sic]. Escreveu-se, então, que ele 

partira „tendo perdido 16 anos de sua vida em um país que não o soube 

aproveitar, e que desconheceu todo o alcance do seu mérito, e o quanto 

aquele virtuoso varão, honra da nação francesa, poderia influir para o 

progresso das Bellas Artes em um país, que ele amava, como um artista 

costuma amar a gloria perdurável‟258”. 

 

Ao contrário do que diz o autor, Nicolas Taunay não partiu para a França com 

Debret, mas antes, no ano de 1821
259

. O único seria mesmo o aluno dileto, Porto alegre, que 

haveria de ter aulas com Antoine-Jean Gros (1771-1835). De todo modo, quando Brandão 

cita, sem nomear a fonte, que Debret havia perdido 16 anos da vida no Brasil, está usando 

uma frase de Porto alegre, citada no livro de Afonso d‟Escragnolle Taunay
260

. Isso comprova 

a utilização dessa obra como base para a realização de sua pequena história da Missão 

Artística Francesa. 

No entanto, havia, já no tempo da publicação do texto de Taunay, questionamentos 

quanto à vinda oficial dos franceses no Brasil. Laudelino Freire, em sua história da arte 

brasileira, mostrava-se incrédulo dessa hipótese, o que não significava ter desprezo pela 

produção artística do grupo. Segundo o autor, “[...] os artistas franceses vieram ao Brasil 

porque o quiseram, sem que tivessem sido chamados nem contratados. E nem por isso fica 

diminuído o valor dos serviços que ao rei deve a arte indígena”
261

. Com isso, o autor entende 

                                                 
258 Carlos RUBENS, Pequena história das artes plásticas no Brasil, op. cit, 1941, p. 54. 

259 Segundo Lilia Moritz Schwarcz, os motivos que levaram Nicolas Taunay a deixar o Brasil foram vários, 

dentre os quais o final futuro da licença de seis anos do Institute de França, a falta de condições para exercer a 

função de pintor, o isolamento dos colegas, as intrigas que havia por toda parte e, finalmente, a nomeação de 

Henrique José da Silva, desenhista português, para a direção da Academia, após a morte de Lebreton. Todos os 

franceses esperavam que Nicolas fosse nomeado para o cargo, e isso foi a gota d‟água para a decisão de Taunay 

no regresso à pátria (Cf. Lilia Moritz SCHWARCZ, O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras 

dos artistas franceses na corte de d. João, op. cit., 2008, p. 288). 

260 A. de E. TAUNAY, A Missão Artística de 1816, op. cit., 1983, p. 263.  

261 Laudelino FREIRE, Um século de pintura: apontamentos para a história da pintura no Brasil, de 1816 a 1916, 

Typographia Röhe, Rio de Janeiro, 1916 (Acervo da Biblioteca do IHGB, Rio de Janeiro), p. 4. Por arte 

indígena, é de se supor que o autor esteja entendendo a arte local brasileira, anterior à vinda dos franceses. 
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que, ainda que a missão não tenha sido fruto de uma iniciativa da monarquia brasileira, a sua 

permanência no Brasil e os seus respectivos frutos são devidos a d. João. Há, inclusive, 

menção a Taunay em uma citação
262

, o que é uma evidência de que o autor tivera contato com 

aquele texto de 1911. 

Segundo Laudelino Freire, o ano de 1816 e a chegada dos artistas franceses marcam 

o início do “período de formação” da arte brasileira, que se estenderia até 1860
263

. Destaca, 

nesse sentido, a participação de Debret no processo: 

 

Foi dentre todos os artistas franceses aquele que melhores e mais assinalados 

serviços prestou ao ensino de pintura, não só pelo grau de operosidade de 

que era dotado, como ainda porque, tendo sabido vencer os obstáculos por 

que passara e calcar os dissabores que sofrera, lhe foi dado aqui permanecer 

mais tempo que qualquer outro e formou discípulos e continuadores de sua 

obra264. 

 

 

Da mesma forma, irá tecer elogios ao livro Voyage pittoresque et historique au 

Brésil: 

 

Neste grande trabalho trata o autor de vários assuntos, todos de interesse 

para o país, inclusive um estudo de belas artes, referente aos primeiros anos 

de nossa formação artística, e que se estende de 1816 a 1831. A obra é 

ilustrada com inúmeras estampas265. 

 

Como ilustração do texto, o autor insere as seguintes gravuras de Debret: Retrato de 

J-B. Debret [Figura 15], D. João VI (esboço - imagem de corpo inteiro) e Desembarque da 

imperatriz Leopoldina
266

. Dessa forma, o autor contribuiu, ainda, para a divulgação de obras 

                                                 
262 Laudelino FREIRE, Um século de pintura, op. cit., 1916, p. 11. 

263 Esse período se dividira em três partes: de 1816 a 1826, de 1826 a 1840 e de 1840 a 1860. Depois disso 

teríamos a “Época de Desenvolvimento”, dividida em quatro partes: de 1860 a 1879, de 1879 a 1884, de 1884 a 

1889 e, finalmente, de 1889 a 1916, época da publicação do livro. 

264 Laudelino FREIRE, Um século de pintura, op. cit., 1916, p.9. 

265 Laudelino FREIRE, Um século de pintura, op. cit., 1916, pp.10-11. 

266 Laudelino FREIRE, Um século de pintura, op. cit., 1916, pp. 19,31 e 32. 
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de Debret, e também de seu retrato, utilizado por Taunay no artigo de 1911
267

. Aliás, os 

elogios ao livro de Debret também podiam ser encontrados no relato de Taunay, que Brandão 

parecia conhecer bem:  

 

Não há obra que se compare ao Voyage pittoresque et historique au Brésil 

para o estudo da região fluminense, ao começar o século 19, recheada de 

documentos humanos de máxima valia. A posteridade lembrará eternamente 

João Baptista Debret como um benemérito do Brasil268. 

 

É importante lembrar que, nessa época, o livro de Debret não havia sido lançado no 

Brasil, sendo considerado, acima de tudo, uma raridade, como já foi discutido. Isso mudaria 

em 1940, com a sua inserção na série Biblioteca Histórica Brasileira, da Livraria Martins. 

Seria esse o coroamento desse período de redescobertas de Debret no país. 

 

 

2.3.2. O Brasil como assunto no mercado editorial 

 

 

Apesar de o Rio de Janeiro ser, nos anos de 1920, a maior cidade do país (1.167.560 

habitantes no começo da década
269

), era em São Paulo, com cerca de metade dessa população, 

que a vida cultural e editorial apresentava forte expressividade. Na Capital Federal contava-se 

com cerca de 10 livrarias relativamente importantes, enquanto que em São Paulo havia o 

dobro, só que com verdadeiras editoras
270

. 

No entanto, ao adentrar a década de 1930, as coisas começam a mudar, e São Paulo 

deixa de ser o pólo irradiador da cultura literária. Com o êxodo de escritores nordestinos para 

                                                 
267 Esse retrato também apareceria no livro de Ernesto de Souza Campos, Instituições culturais e de educação 

superior no Brasil: resumo histórico, Rio de Janeiro, Ministério de Educação, 1941 (Biblioteca do IHGB, ICON 

164.3.19), estampa VI (entre pp. 112-113). Dessa época em diante, essa imagem de Debret circularia em várias 

publicações, tornando-o mais conhecido entre os brasileiros. 

268 Afonso d‟Escragnolle TAUNAY, “A missão artística de 1816”, in: Revista do Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro, op. cit., 1911, p. 172. 

269 Cf. “Estatísticas do Século XX”, in: IBGE – site <http://www.ibge.gov.br/seculoxx/default.shtm> acesso 

12/12/2009. 

270 Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 417.  
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o Rio de Janeiro
271

, era compreensível que as editoras também transferissem suas atividades 

para a Capital, o que aconteceu, por exemplo, com a Livraria José Olympio, que fez nome em 

São Paulo, mas que, em 1934, mudou-se para o Rio de Janeiro
272

. Seria, então, na edição de 

livros de literatura nacional que a “Casa”, como era chamada, teria seu foco, alcançando 

rapidamente o predomínio nesse mercado, tendo no rol de autores, entre outros, Jorge Amado, 

Oswald de Andrade, Murilo Mendes, Raquel de Queiroz, Vinicius de Moraes e Graciliano 

Ramos. Lançaria, ainda, livros sobre a história do país, como os de Gilberto Freyre, Sérgio 

Buarque de Holanda, Plínio Salgado e Pedro Calmon
273

. Pela diversidade de autores é difícil 

perceber a posição política de José Olympio. Ao mesmo tempo em que era o principal editor 

dos integralistas, publicava romances considerados subversivos: “[...] a polícia apreendia seus 

romances, por seu pretenso conteúdo comunista, ao mesmo tempo em que confiscava seus 

livros políticos integralistas por defenderem o tipo errado de fascismo”, diz Hallewell
274

.  

Na onda das redescobertas do Brasil, na época, a Livraria José Olympio lança, no 

ano de 1934, a coleção Documentos Brasileiros, inspirada na Brasiliana, considerada uma das 

primeiras manifestações do interesse pelo país e sua herança após a Revolução de 1930
275

, 

que começaria a circular em 1931 como uma das subséries da Biblioteca Pedagógica 

Brasileira, criada por Fernando de Azevedo. O primeiro livro editado pela José Olympio na 

coleção Documentos Brasileiros seria Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que 

traria prefácio de Gilberto Freyre, diretor da coleção. Segundo Hallewell, essa obra seria a 

mais importante de não-ficção da década de 1930, tendo, até hoje, mais de 20 edições
276

.  

No entanto, sem seguir o fluxo geográfico do mercado editorial, seria em São Paulo, 

e não no Rio, que outra livraria marcaria posição como uma das mais importantes do período, 

                                                 
271 A Livraria José Olympio iria lançar, na segunda metade dos anos de 1930, coleções de Jorge Amado e José 

Lins do Rego, bem como de outros romancistas ligados ao Regionalismo nordestino, reunindo em coleções 

projetos de artistas e intelectuais que vinham sendo gestados desde a década anterior, contribuindo, dessa 

maneira, para uma nacionalização dessa literatura, até então relegada às fronteiras regionais (cf. Mariana 

CHAGURI, O romancista e o engenho: José Lins do Rego e o regionalismo nordestino dos anos de 1920 e 1930, 

São Paulo, Hucitec, ANPOCS, 2009, p. 69). 

272 Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 442. 

273 Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 443. 

274 Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 456. 

275 Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 378. 

276 Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 447. 
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ajudando, inclusive, a equilibrar a posição dos dois centros culturais: a Livraria Martins. 

Apesar de o mercado para livros importados ter enfraquecido no Brasil em meados dos anos 

de 1930, por conta da desvalorização do mil-réis no mercado internacional, a Martins se 

destacava pelo comércio de livros estrangeiros, especialmente edições francesas de luxo, 

suprindo, dessa forma, a demanda de uma elite brasileira. Em contrapartida, arrematava livros 

comuns em leilões na Europa, visando atender a um público brasileiro de menor poder 

aquisitivo
277

.  

No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, tornava-se mais difícil 

sobreviver do comércio de livros importados. O grande passo seria traduzir e reeditar obras 

estrangeiras sobre o Brasil, valendo-se dessa imposição mercadológica e da raridade das 

edições originais. Dessa forma a Livraria Martins iniciaria a Biblioteca Histórica Brasileira, 

que, sob a direção de Rubens Borba de Moraes, estrearia em 1940 com a Voyage pittoresque 

dans le Brésil (1835), de Johann-Moritz Rugendas, traduzida por Sergio Milliet. Essas 

edições, apesar de mais acessíveis, traziam reproduções das gravuras originais e se tornariam 

um sucesso de vendas, fazendo com que a Livraria Martins vendesse sete mil exemplares no 

primeiro ano
278

: 

 

Os preços variavam entre 20$000 e 30$000, mas de cada título foram feitas 

edições especiais, limitadas a cerca de duzentos exemplares, em papel de 

qualidade especial e grande formato (26 x 22 cm), vendidas a 100$000. 

Infelizmente, a indústria gráfica no Brasil ainda não estava equipada para 

impressões em cores de alta qualidade para livros a um preço econômico, e 

todas essas obras tiveram de ser ilustradas em uma só cor279. 

 

Seria como um dos primeiros livros dessa coleção que, enfim, o livro Viagem 

pitoresca e histórica ao Brasil, de Debret, seria publicado no Brasil (primeira reedição desde 

o lançamento na França, entre 1834 e 1839). A edição seria em formato simples e mais barato, 

                                                 
277 Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 501. 

278 Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 502. 

279 Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil: sua história, op. cit., 2005, p. 502. Apenas para efeito de 

comparação, um exemplar da Revista da Semana, como vimos, na mesma época, custava 1$500. Um quilo de 

açúcar, no mesmo ano, custava cerca de 1$000 (cf. Anuário estatístico do Brasil, Ano VI – 1941/1945, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, Conselho Nacional de Estatística, Rio de Janeiro, Serviço Gráfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, p. 320). 
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com gravuras em escala de cinzas em papel couché. Os três volumes originais seriam 

alocados em dois tomos, com introdução de Rubens Borba de Moraes e tradução de Sérgio 

Milliet.  

Trata-se, portanto, de uma “cerimônia de massa”, onde “milhares [...] de pessoas cuja 

existência lhe é indubitável, mas cuja identidade lhe é totalmente desconhecida”
280

 estão 

reunidas em torno de um artista. Neste sentido, não estamos mais diante de um grupo de 

colecionadores, mas de uma comunidade imaginada
281

 de leitores, uma vez que na edição 

brasileira de Debret estão em jogo mercado, imprensa e línguas (no sentido de tradução), 

elementos essenciais da constituição do nacionalismo para Benedict Anderson, e que, na 

situação brasileira, estão envolvidos na produção e difusão do livro do pintor a partir de São 

Paulo e que vão colaborar com a construção de uma identidade nacional.  

 

 

2.3.4. O tradutor de Debret 

 

 

Sergio Milliet participou como poeta na Semana de Arte Moderna de 1922 e teve 

papel central como articulador de uma ação em prol desse movimento artístico, sendo 

considerado um elo entre a geração de 1920 e os artistas dos anos de 1930 e 1940. Fez parte 

de inúmeras entidades, atuando no Departamento de Cultura do Município de São Paulo 

(1935), criando, em 1945, a Seção de Arte da Biblioteca Municipal. Ajudaria a organizar, 

também, o Museu de Arte Moderna (1948-1949) e sua Bienal, em 1951.  

A partir dos anos de 1930 iria se dedicar de forma mais ampla à crítica de artes 

plásticas, época em que começa a publicar vários livros, com artigos e notas lançados na 

imprensa ao longo dos anos anteriores. Seria também um dos primeiros a introduzir a 

sociologia na análise e compreensão das obras de arte
282

, fruto dos estudos que realizou na 

Escola de Comércio de Genebra e na Universidade de Berna
283

, mais tarde aplicados na 

                                                 
280 Benedict ANDERSON, Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo, 

São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 68. 

281 Cf. Benedict ANDERSON, Comunidades Imaginadas, op. cit., 2008, pp. 64-65.  

282 Cf. Lisbeth Rebollo GONÇALVES, Sérgio Milliet, crítico de arte, São Paulo: Perspectiva, 1992, pp. XV-

XVI. 

283 Lisbeth Rebollo GONÇALVES, Sérgio Milliet, crítico de arte, op. cit., 1992, p. 12. 
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Escola de Sociologia e Política, onde seria professor a partir de 1935 e assistente de Donald 

Pierson a partir de 1940. Segundo Lisbete Rebollo Gonçalves, ainda que as influências 

sociológicas de Milliet fossem muitas, é flagrante em seus ensaios críticos uma referência à 

sociologia do conhecimento de Karl Mannheim, no sentido de tentar compreender a função do 

crítico (intelectual) como educador, vendo na ação crítica, também, uma ação ética
284

: 

 

Sua crítica discute, entre outras coisas, a questão fundamental da função 

social da arte, o significado da arte na teia da cultura humana e o problema 

em voga nesse momento de véspera de Segunda Guerra Mundial: o papel do 

intelectual na sociedade, o problema da técnica e da criação na arte, a arte 

como expressão285. 

 

Como crítico, Milliet fugia de posicionamentos rígidos, optando por um ponto de 

vista mais relativista:  

 

Tenho fé em alguns fatos, acredito em muitas teorias, não aceito nenhuma 

doutrina inteira, porque tudo, e principalmente a razão, me leva à certeza da 

relatividade das coisas, à convicção de sua complexidade e à idéia de que 

somente em campos muito restritos é dado pretender uma conclusão 

definitiva286. 

 

Esse posicionamento define Milliet como um crítico sui generis do modernismo, 

condenando o hermetismo característico do período e, em muitos momentos, também a 

pintura abstrata, “[...] que lhe parecia um mero exercício, muito atraente, mas comprometendo 

a integridade da obra, porque perturbava a sua comunicabilidade”
287

. Seu posicionamento 

diante da arte moderna, contudo, também era relativo: 

 

Pode concordar com o projeto modernista agora, e discordar mais tarde da 

postura de alguns de seus mais significativos líderes; concordar com os 

                                                 
284 Cf. Lisbeth Rebollo GONÇALVES, Sérgio Milliet, crítico de arte, op. cit., 1992, pp. 160-161. 

285 Cf. Lisbeth Rebollo GONÇALVES, Sérgio Milliet, crítico de arte, op. cit., 1992, p. 74. 

286 Sergio MILLIET, apud. Antonio CANDIDO, “Sergio Milliet, o crítico”, in: Sergio MILLIET, Diário Crítico, 

2ª Ed. Vol. I, São Paulo: Martins, EDUSP, 1981, p.XXI. 

287 Antonio CANDIDO, “Sergio Milliet, o crítico”, in: Sergio MILLIET, Diário Crítico, op. cit., 1981, p.XXVI. 
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figurativistas, opondo-se à abstração, mas, depois, definir a importância 

desta tendência na história da pintura288. 

 

Seu método crítico, definido por Antonio Candido como “flutuante”
289

, permite 

compreender porque ser modernista, para Milliet, não era necessariamente renegar o passado, 

mas sim se apropriar dele como fonte de tradição e de cultura, no seu sentido antropológico, 

de forma que não apenas um público culto pudesse apreender as obras, mas também pessoas 

comuns, através do resgate de “manifestações folclóricas, relatos de viagem, transcrições de 

textos do passado (crônicas do período colonial)”
290

. Isso ajuda a compreender, por outro 

lado, o interesse de Milliet por artistas viajantes como Rugendas ou Debret, sendo o tradutor 

de ambos para o Brasil. Seria de Milliet a célebre comparação entre ambos, utilizada à 

exaustão em ensaios sobre os artistas ao longo dos anos: 

 

De Rugendas se poderá dizer que foi um grande artista do desenho, 

estilizador brilhante e compositor de belo equilíbrio. Sua obra vale pela parte 

artística muito mais que a de Debret. Mas seu texto é bem inferior, menos 

fiel, mais livresco, mais eivado de filosofia barata. Já Debret se revela um 

artista menos firme, de traço mais indeciso e composição mais vulgar. Tem, 

entretanto, a vantagem da observação minuciosa, da curiosidade sempre de 

atalaia e de fidelidade, que se toca por vezes na raia da caricatura, não se 

perde jamais na estilização puramente decorativa. Por outro lado, o seu texto 

é grandemente elucidativo, fiel, sempre interessante e muito pouco 

metafísico291. 

 

Talvez por seu maior interesse estar no que Debret escreve, Milliet teve o cuidado de 

realizar notas e apontamentos quanto aos equívocos ou imprecisões do texto do livro Viagem 

pitoresca e histórica ao Brasil, algo que não fez com Rugendas, como explica na introdução 

de seu livro: 

 

Rever totalmente a Viagem pitoresca através do Brasil [de Rugendas] seria 

                                                 
288 Lisbeth Rebollo GONÇALVES, Sérgio Milliet, crítico de arte, op. cit., 1992, p. 161. 

289 Antonio CANDIDO, “Sergio Milliet, o crítico”, in: Sergio MILLIET, Diário Crítico, op. cit., 1981, p.XXII. 

290 Cf. Lisbeth Rebollo GONÇALVES, Sérgio Milliet, crítico de arte, op. cit., 1992, p. 33. 

291 Sergio MILLIET, apud. A. C. VILLAÇA, “Debret, um itinerário de amor”, op. cit., p.16, grifos meus. 
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trabalho de crítica histórica, exigente de anotações, fora de nossa alçada. Por 

isso, abstendo-nos de comentários superficiais, procuramos, em vez de 

atualizar o livro, manter, na tradução, o mais possível do autor e o seu estilo, 

conservando erros do texto e só esclarecendo a confusão na medida em que 

julgamos se devessem a falhas gramaticais, de regência ou outras292. 

 

Não seria o caso da obra de Debret, que contaria com uma maior intervenção do 

tradutor. A tradução feita por Milliet seria utilizada em todas as edições posteriores completas 

do livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, o que comprova a sua legitimidade. Contudo, 

ainda que seu trabalho completo de tradução não tenha sido contestado até hoje, existem 

sinais de que não se trata de uma unanimidade. No catálogo raisnonné de Debret, de 2007, os 

autores optaram por realizar novas traduções dos excertos selecionados para comporem a 

publicação, bem como traduzem os títulos das gravuras diretamente do original.  

Jaques Lennhardt, ainda que adote a tradução feita pelo crítico na realização de seu 

ensaio sobre Debret, questiona o modo como Milliet substitui o termo “compatriota” 

(compatriote), utilizado pelo artista em relação aos índios no livro, por “companheiro”. Em 

nota explicativa, Milliet esclarece que manter o termo original seria concordar com uma 

concepção européia da época, que concebia como brasileiro exclusivamente o índio
293

. 

Jacques Leenhardt questiona essa opção do tradutor, sob a alegação de que nessa mesma parte 

do livro é possível ver observações de Debret acerca dos governadores das províncias serem 

quase todos brasileiros, o que significa que dizer que para o artista nem todo brasileiro era 

índio. Leenhardt entende essa opção do tradutor como manifestação de um modo de pensar 

característico da época, que não concebia que a idéia de nação brasileira pudesse ser anterior à 

República: 

 

É provavelmente o uso da palavra nação, aplicada a um outro objeto que a 

“nação brasileira”, tal qual ela é constituída a partir do fim do Império com a 

criação da República, que incomoda o intelectual dos anos 40 do século XX. 

De fato, Milliet e Debret referem-se a duas maneiras distintas de escrever a 

história brasileira. Para Debret, esta começa com a chegada da corte ao Rio 

                                                 
292 Sergio Milliet, “Nota do tradutor”, in: Johann-Moritz, Rugendas, Viagem pitoresca através do Brasil, São 

Paulo, Círculo do Livro, s/d, p. 5, interpolação minha. 

293 Cf. Jean-Baptiste Debret, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, v I, op. cit, 1978, p. 27, nota do 

tradutor nº 3. 
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de Janeiro [...]. Para Milliet, no contexto do Estado Novo, a nação começa 

com a República294. 

 

Dessa maneira, a tradução, ainda que legitimada ao longo dos anos, não deixa de ser, 

em alguns momentos, uma reinterpretação do texto, dotando-o de sentidos ligados a valores 

do século XX republicano
295

. Nesse sentido, Milliet atualiza aspectos da obra de Debret, 

tornando-a mais condizente com a cultura moderna, de onde ela irá re-emergir. 

Vale lembrar que a crítica de arte, nesse sentido, acaba tendo uma função de resgate, 

para utilizar um termo de Richard Wollheim, no sentido de uma tentativa de atualização da 

percepção do objeto artístico a partir da busca de seus possíveis significados, através da 

reconstrução do processo criativo do artista.  

 

O processo criativo, tal como vejo, é um fenômeno mais abrangente que as 

intenções do artista, e isso ocorre de dois modos. Em primeiro lugar, o 

processo criativo inclui as várias vicissitudes a que estão sujeitas as 

intenções do artista. Algumas são intencionais – mudanças de idéia –, mas 

outras ocorrem por acaso ou sem premeditação. Em segundo lugar, o 

processo criativo inclui muitas crenças, convenções e modos de produção 

artística que configuram um pano de fundo contra o qual o artista projeta 

suas intenções: entre elas, podemos contar as normas estéticas da época, as 

inovações referentes ao veículo, as regras de decoro, as visões de mundo 

ideológicas ou científicas, os sistemas de simbolismo e prosódia 

prevalecentes na época, as convenções fisionômicas e o estado geral da 

tradição296. 

 

O resgate, nesse sentido, tentaria recuperar todas essas variáveis da produção da 

obra, uma vez que, quando um objeto artístico do passado tem seu significado inválido ou 

obsoleto, torna-se, também, inacessível, deixando de ser um possível objeto de 

                                                 
294 Jacques LEENHARDT, “Jean-Baptiste Debret: um pintor francês no Brasil imperial”, op. cit, 2008, p. 47. 

295 Não foi a intenção, aqui, de problematizar todo o trabalho de tradução de Milliet, por fugir aos objetivos desse 

trabalho. 

296 Richard WOLLHEIM, “A crítica como resgate”, in: ______, A arte e seus objetos, São Paulo, Martins 

Fontes, 1994, p. 172. 
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conhecimento
297

. Porém, não é correto dizer que uma obra de arte tem seu significado 

inválido, quando o seu significado é realizado no momento de sua observação pelo espectador 

– nesse caso, o significado pode mudar ao longo dos anos, mas não tornar-se obsoleto. Por 

outro lado, o pesquisador que se propuser compreender uma obra de arte de um tempo 

longínquo, buscando, da mesma forma, compreender aquele meio social, os valores daquela 

cultura, poderá fazer isso através da tentatvia de reconstituição do processo criativo do artista. 

Pode-se entender essa reconstituição como o “resgate” de que fala Wollheim, cujo objetivo 

seria contribuir para a melhor percepção do objeto artístico
298

. No entanto, é de se imaginar 

que essa avaliação crítica pautada na reconstrução do processo criativo opera, por sua vez, 

uma reconstrução da obra e do artista diante das novas gerações. Isso é importante para 

compreender que Sergio Milliet, mais do que tradutor e crítico de Debret, é também aquele 

que irá ajudar a redesenhar uma imagem para o artista nos anos de 1940. 

Diante de tudo o que foi discutido até aqui, é importante retomar a idéia de Rubens 

Borba de Moraes de que Debret, naquela época, tornou-se um “símbolo”.  Não obstante, é 

preciso ressaltar que o pintor não era patrimônio exclusivo do grupo de colecionadores ricos 

(no qual ele próprio estava incluído, como se vê em seu livro)
299

. Uma evidência disso é a 

aparição do artista, de forma gradual e relevante, no periódico semanal intitulado Revista da 

Semana, publicado desde 1900, onde iremos encontrar Debret sendo veiculado a partir de 

1914, vários anos antes da aquisição da Coleção de Castro Maya e do lançamento do livro 

Viagem pitoresca e histórica ao Brasil pela editora Livraria Martins. 

Percebe-se, portanto, que apesar de a atitude de Castro Maya ter sido crucial na 

redescoberta de Debret, e a publicação do livro em seguida representar um coroamento disso, 

não significa que antes a obra do pintor não fosse conhecida dos brasileiros, os “não-

colecionadores”. Graças aos avanços dos meios técnicos do início do século XX, no que 

concerne à reprodução de imagens, essa revista trazia aos seus leitores, uma comunidade 

                                                 
297 Cf. Richard WOLLHEIM, “A crítica como resgate”, op. cit., 1994, p. 161. 

298 Cf. Richard WOLLHEIM, “A crítica como resgate”, op. cit., 1994, p. 168. 

299 O autor conta que, quando resolveu adquirir um Debret, o preço já estava bem alto. Foi então que soube, 

através de um amigo, que seu pai havia doado um exemplar ao grêmio recreativo de uma cidade do interior. Fez 

proposta de compra e, após um tempo, foi-lhe avisado que o livro seria dele, desde que pagasse a reforma do 

salão de baile do grêmio. O valor dessa reforma assustou nosso colecionador: “Fiquei assombrado como até no 

interior de São Paulo já se sabia o valor de um Debret. Acabei pagando e os cidadãos dessa cidadezinha nem me 

convidaram para o baile de inauguração” (cf. Rubens Borba de MORAES, O bibliófilo aprendiz, op. cit., 2005, 

pp. 62-63). O autor não especifica a cidade à qual se refere, nem o valor da referida reforma. 



 

 113 

imaginada, um mundo recheado de ilustrações e fotografias, muitas vezes coloridas. Trata-se 

de uma época em que o modernismo já era uma realidade cultural e a valorização das imagens 

ligadas à história do país estaria na ordem do dia. É aí que entra a Revista da Semana, no Rio 

de Janeiro, que divulgava imagens de Debret em seus números muito antes de 1939-40, 

configurando um ineditismo, anterior ao “resgate” realizado por Castro Maya ou mesmo ao 

lançamento do livro de Debret no Brasil. 
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CAPÍTULO 3 

REVISTA DA SEMANA, MODERNISMO E NACIONALISMO 
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3.1. A Revista da Semana: “o cinematógrafo da vida brasileira” 

 

A Revista da Semana circulou semanalmente no Rio de Janeiro entre 1900 e 1962 e 

foi uma das primeiras revistas ilustradas do Brasil. Sua importância para este trabalho reside 

na da divulgação que realizou de imagens do artista Jean-Baptiste Debret no país, mesmo 

antes do seu livro ser publicado no Brasil.  

Fundada por Álvaro de Teffé como suplemento ilustrado do Jornal do Brasil, assim 

nascia a revista em 20 de maio de 1900: 

 

A revista, cujo primeiro número hoje publicamos, tem o desejo de ser um 

orgam de informação, illustrado e popular. Não cogita de política, sob 

qualquer forma que possa entender essa designação. Não tem empenho 

algum em ver triunphar tal ou qual escola litterária. 

Feita para o povo – desde as ínfimas ás mais altas camadas sociais – a 

REVISTA DA SEMANA empenhar-se-ha sómente em fornecer a todos 

illustrações e artigos interessantes300. 

 

Percebe-se, logo de entrada, que a revista almejava ser uma publicação popular, de 

amplo alcance, especialmente interessada em divulgar ilustrações e artigos – destaque para o 

fato de “ilustrações” aparecer antes de “artigos”, o que aponta para um especial interesse da 

revista na parte visual, o que seria uma característica forte até o final de sua veiculação, em 

meados da década do século XX. Nessa época, o seu slogan era “Photografias, vistas 

instantâneas, desenhos e caricaturas”, o que sinaliza que seu objetivo era ser uma publicação 

basicamente visual. Segundo o ideal da revista, os textos deveriam aparecer apenas como 

auxiliares na compreensão das imagens veiculadas: 

 

De tudo quanto se passar durante a semana e que mereça atenção [a revista] 

procura dar, em excelentes gravuras, copiadas de fotografias, o que deva 

excitar a curiosidade pública. Quando o caso assim exigir, juntar-se-ha a isso 

o texto necessário para a boa compreensão dos factos, embora, em regra, nos 

empenhamos em multiplicar de tal modo as estampas, escolhendo-as tão 

bem que dispensem comentários301. 

                                                 
300 Revista da Semana, Ano I, nº 1, 20/05/1900. 

301 Revista da Semana, Ano I, nº 01, 20/05/1900, interpolações minhas. 
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Claro que, apesar da promessa de não utilizar textos explicativos, ou de fazê-lo 

raramente, poucas imagens apareciam sem legendas. Mesmo as charges, como será discutido 

adiante, acabavam por inserir, dentro dos próprios desenhos, textos que direcionavam a 

interpretação do leitor. De todo modo, as imagens eram abundantes e fortaleciam a idéia de 

um periódico visual. 

A revista teve duas fases. A primeira segue até o final de 1913, quando a sua 

veiculação é interrompida em dezembro, reaparecendo com novo diretor, Carlos Malheiro 

Dias, em fevereiro de 1914, com nova numeração que recomeçaria a cada ano – até então 

havia uma numeração seqüencial, indiferente à mudança de anuário. Segundo Nelson Wernek 

Sodré, com a nova direção (além de Malheiro Dias, havia outros dois proprietários, Aureliano 

Machado e Artur Brandão), a revista sofreria uma mudança de perfil, assumindo um caráter 

mais leve, alegre, elegante e feminino
302

. Tratava-se de uma revista semanal de variedades, 

contemplando os assuntos mais diversos, de moda a política, de arte a gastronomia, passando 

por dicas de beleza para a mulher e informaçõs sobre a alta sociedade, suas festas, etc., 

sempre trazendo inúmeras imagens junto a cada texto publicado. O texto de apresentação 

dessa nova fase reitera o interesse da revista em ser visual: 

 

A “Revista da Semana” tem um programa immoderadamente... modesto. 

Ella quer ser, antes de mais nada, e só, e apenas, esta insignificante, 

laborosíssima:  o cinematógrafo da vida brasileira: um cinematógrafo aos 

domicílios, e que se guarde e colecione e consulte: cinematógrafo que não 

projetará imagens, mas também idéias. A sua divisa? Instruir, divertindo; 

entreter, ensinando. A sua ambição? O impossível: contentar toda a gente303.  

 

Porém, agora ela se compara ao cinema, notadamente o que havia de mais novo 

quanto à veiculação de imagens no Brasil da época
304

, com uma vantagem: era um 

                                                 
302 Cf. Nelson Wernek SODRÉ, História da imprensa no Brasil, op. cit., 1966, p.344. Sodré cita o ano de 1915 

como o início dessa nova fase, o que é incorreto.  

303 Revista da Semana, Ano XV, nº 01, 14/01/1914. 

304 A primeira filmagem no Brasil aconteceria em 19 de junho de 1898, quando Alfonso Segreto registraria 

imagens da baía da Guanabara, mas apenas após o desenvolvimento da eletricidade, a partir de 1908, é que a 

produção cinematográfica brasileira começa a ganhar fôlego (cf. Mariarosaria FABRIS, “Cinema: da 
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“cinematógrafo” que se podia levar para casa e colecionar. A sugestão para esse hábito de 

colecionar aconteceria ao longo da veiculação da revista
305

, especialmente em álbuns 

especiais ou romances publicados sob a forma de folhetim. 

Ainda que não tenha sido possível descobrir qual era a tiragem da revista, por não 

haver informações específicas sobre esse periódico nos locais pesquisados
306

, pode-se deduzi-

la a partir de informações gerais contidas no Anuário estatístico do Brasil. Em 1944, por 

exemplo, o número de periódicos semanais circulando no Rio de Janeiro era de 36, de um 

total de 75 periódicos variados (diários, semanais, etc.). Destes, 43 tinham tiragem de 1.000 

exemplares, 28 saíam entre 1.001 e 5.000 exemplares, enquanto apenas 3 passavam dos 5.000 

exemplares. Nenhum dos periódicos tinha tiragem superior a 10.000 exemplares
307

. Como a 

bibliografia sobre a Revista da Semana a descreve como um periódico de grande circulação, é 

provável que, nesse caso, ela publicasse por volta de 5.000 exemplares semanais. 

Na época, o Rio de Janeiro possuía cerca de 1.900.000 habitantes, dos quais apenas 

48,6% eram alfabetizados – um grande avanço, haja vista que em 1920 eles correspondiam 

apenas a 35,2%
308

. De qualquer modo, havia um publico alfabetizado que poderia consumir 

essas publicações – e mesmo a parcela não alfabetizada poderia muito bem se entreter com as 

inúmeras imagens que as recheavam. 

O mercado de revistas na primeira metade do século XX apresentava enorme 

expressividade. As revistas ilustradas tornavam-se, nesse contexto, um espaço para 

“articulação de projetos político-culturais”, atraindo, inclusive, parte da intelectualidade para 

esse mercado editorial
309

. Segundo Nelson Wernek Sodré, dada à sua proliferação, as revistas 

                                                                                                                                                         
modernidade ao modernismo”, in: Annateresa FABRIS (org.) Modernidade e modernismo no Brasil, São Paulo: 

Mercado de Letras, 1994, p 100). 

305 A raridade dessa revista em coleções e acervos públicos denota a pouca freqüência com que as pessoas 

colecionavam esse material, o que reforça sua característica efêmera. 

306 Na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, não existe qualquer informação a esse respeito na ficha 

catalográfica do periódico. Da mesma forma, na Associação Brasileira de Imprensa essa informação era 

inexistente. Um modo de obter essa informação seria com a editora; no entanto, a Companhia Editora Americana 

não existe mais. A bibliografia consultada não fornece essa informação. 

307 Cf. Anuário estatístico do Brasil, Ano VI – 1941/1945, op. cit., 1946, p.450. 

308 Cf. Anuário estatístico do Brasil, Ano VI – 1941/1945, op. cit., 1946, pp. 22-29. 

309 Cf. Monica Pimenta VELLOSO, “Percepções do moderno: a revista no Rio de Janeiro”, in: Lúcia Maria 

Bastos P. NEVES, Marco MOREL e Tânia Maria Bressone da C. FERREIRA (org), História e imprensa: 

representações culturais e práticas de poder, Rio de Janeiro, DP&A, FAPERJ, 2006, p. 314. 
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tornavam-se refúgio dos “homens das letras”, dotando-as inicialmente de um caráter 

principalmente literário, ainda que fossem um tanto mundanas e, algumas, críticas
310

. A força 

desse tipo de periódico estava no próprio formato, mais sofisticado e ligeiro que o jornal, e 

mais acessível que o livro, cujo mercado se firmaria a partir da década de 1940, com as 

grandes editoras que se transferiram para o Rio de Janeiro. Com suas informações de caráter 

ligeiro, a revista tentava cativar o consumidor e aumentar o público leitor
311

, especialmente 

através de um atrativo, que eram as ilustrações. Nesse sentido, as revistas ilustradas ganhavam 

popularidade e se disseminavam, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Segundo Ana 

Maria Mauad, as revistas ilustradas e de costumes da época, especialmente no Rio de Janeiro, 

tiveram um papel fundamental na divulgação e assimilação rápida de imagens das mais 

variadas, contribuindo, nesse sentido, para a criação de um novo padrão de sociabilidade, 

ligado à rápida transformação na paisagem urbana da cidade: 

 

Ao longo dos primeiros cinqüenta anos do século XX, a Capital Federal 

sofreu intervenções cirúrgicas na sua forma urbana, resultado de uma 

política urbanista que visava moldar a metrópole tropical, a imagem e 

semelhança das cidades temperadas. Bulevares, substituíram vielas; cafés e 

confeitarias, os freges e quiosques e o pacato cidadão deu lugar ao dandy ou 

ao smart; todas as instâncias do viver em cidade foram sendo adequadas a 

um novo padrão de comportamento312.  

 

Essas revistas, portanto, ajudavam a criar essa atmosfera de modernização, 

especialmente através das imagens, que eram supervalorizadas, sobretudo com a possibilidade 

da reprodução de fotografias. O impacto das revistas ilustradas no Brasil, enquanto uma 

publicação direcionada ao grande público
313

, ampliava o acesso à fruição da imagem, que, até 

                                                 
310 Cf. Nelson Wernek SODRÉ, História da imprensa no Brasil, op. cit., 1966, p.340.  

311 Cf. Ana Luiza MARTINS, Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em tempos de República, São 

Paulo (1890-1922), op. cit., 2001, p.40. 

312 Ana Maria MAUAD, “Janelas que se abrem para o mundo: fotografia de imprensa e distinção social no Rio 

de Janeiro, na primeira metade do século XX”, E.I.A.L.: Estudios  interdisciplinarios de America Latina y el 

Caribe, vol. 10, n° 2, jul/dez 1999 (versão on-line: <http://www.tau.ac.il/eial/X_2/mauad.html>, acesso em 

12/12/2009, interpolações minhas). 

313 Cf. Monica Pimenta VELLOSO, “Percepções do moderno: as revistas no Rio de Janeiro”, op. cit, 2006, 

p.326. 

http://www.tau.ac.il/eial/X_2/mauad.html
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então, em razão de uma grande defasagem técnica, era privilégio de poucos
314

. Tamanha era a 

centralidade da linguagem visual nessas revistas, que, muitas vezes, os anúncios publicitários 

apareciam sem legendas ou textos explicativos, sob a alegação de que “[...] os recursos visuais 

seriam enfáticos e atraentes”
315

. A imagem apresentava um caráter central na divulgação de 

idéias
316

. 

No caso específico da Revista da Semana, a qualidade gráfica era uma marca 

registrada, e a divulgação de anúncios, fotografias e gravuras tomava grande parte de suas 

páginas, geralmente apresentadas em papel couché. Álvaro de Teffé, seu primeiro 

proprietário, trouxe da França novíssimos métodos fotoquímicos de impressão, o fotozinco e a 

fotogravura
317

, tornando-a uma das primeiras revistas do país a apresentar imagens em 

tricromia
318

. As suas capas, realizadas dessa maneira, eram um espetáculo à parte, sempre 

muito coloridas e com traços sinuosos de art-noveau. As imagens internas, geralmente 

monocromáticas, às vezes eram retocadas com alguma cor, a fim de simularem ilustrações 

coloridas. Além das ilustrações em abundância, a Revista da Semana foi pioneira na utilização 

da fotografia, e do chamado fotojornalismo. 

Internamente, a publicação apresentava os mais variados assuntos, mas seus artigos, 

fotos e outros tipos de material, geralmente apareciam sem nenhum tipo de identificação do 

autor
319

. Porém isso não era uma regra, havendo inclusive articulistas fixos, como Escragnolle 

Doria, por exemplo. 

Desta forma, abordando assuntos dos mais variados e apresentando ao seu 

consumidor um universo ricamente ilustrado, a Revista da Semana atingiu grande 

                                                 
314 Cf. Ana Luiza MARTINS, Revistas em revista, op. cit., 2001, p.41. 

315 Monica Pimenta VELLOSO, “Percepções do moderno: as revistas no Rio de Janeiro”, op. cit, 2006, p.327. 

316 Como já foi dito anteriormente, o número de iletrados do Rio de Janeiro, nessa época, era grande (51,4%), de 

modo que se torna compreensível o poder atribuído às imagens nas mensagens publicitárias do período. 

317 Cf. Nelson Wernek SODRÉ, História da imprensa no Brasil, op. cit., 1966, p.313. 

318 A primeira revista no Brasil a utilizar essa técnica de impressão foi O malho, de 1902 (Cf. A revista no Brasil, 

São Paulo: Editora Abril, 2000, p.129). 

319 Nem sempre os artigos vinham assinados, o que revela que as opiniões ali expressas correspondem à opinião 

dos diretores e redatores da revista. Aliás, esse caráter de criação coletiva era algo inerente à própria concepção 

de revista na época (cf. Monica Pimenta VELLOSO, “Percepções do moderno: a revista no Rio de Janeiro”, op. 

cit., 2006, p. 329). Por esse motivo, muitas vezes no decorrer do trabalho as citações dos artigos não irão conter 

os nomes dos respectivos autores. 
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popularidade, e perdurou por mais de cinqüenta anos
320

.  No início do século, as revistas, de 

modo geral, apresentavam um tom mais sério, tornando-se mais utilitárias a partir dos anos de 

1920, quando deixaram de lado, “[...] na sua maioria, o aspecto crítico e reforçaram o lado 

descritivo e conceitual”
321

. A Revista da Semana seria a pioneira nessa mudança, e 

influenciaria todas as demais
322

.  

Devido à vastidão do seu universo, entre textos e imagens das mais variadas 

categorias, é importante caracterizá-la a partir de um recorte sociológico que permita 

compreender a sua posição, algumas vezes paradoxal, sobre questões correntes na época 

como modernidade, progresso, modernismo e nacionalismo. Alguns desses temas iriam 

dialogar, direta ou indiretamente, com as imagens de Debret que seriam veiculadas pela 

revista nos anos pesquisados – daí a importância de uma caracterização mais detida desses 

assuntos no periódico.  

 

 

 

3.2. Modernidade e nacionalismo 

 

 

A Revista da Semana trazia em suas páginas inúmeras imagens de uma cidade em 

processo de modernização, sendo ela mesma um produto da modernidade brasileira, em 

termos de inovação técnica.  

Como foi dito anteriormente, ao longo dos anos a Revista abandonaria seu viés 

crítico da sociedade, tornando-se mais utilitária e preocupada em proporcionar 

entretenimento. Isso não significava, porém, que ela estivesse alheia aos grandes 

acontecimentos políticos. Ao contrário, em todos os números pesquisados nota-se uma grande 

                                                 
320 Cf. A revista no Brasil, op. cit., 2000, p.92. Segundo Nelson Wernk Sodré, em um esforço para adequar-se à 

nova fase da imprensa brasileira, a Revista da Semana torna-se sensacionalista em 1950, desaparecendo poucos 

anos depois (Nelson Wernek SODRÉ, História da imprensa no Brasil, 1966, op. cit., nota de rodapé 217).  

321 Ana Maria Mauad de Sousa ANDRADE, Sob o signo da imagem: a produção fotográfica e o controle dos 

códigos de representação social da classe dominante, no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX. Tese 

(mestrado), Universidade Federal Fluminense, UFF, Rio de Janeiro, 1990, s/p. 

322 Ana Maria Mauad de Sousa ANDRADE, Sob o signo da imagem: a produção fotográfica e o controle dos 

códigos de representação social da classe dominante, no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, op. 

cit., 1990, s/p. 
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defesa das questões nacionais, de seus símbolos, já que o nacionalismo estava na ordem do 

dia. Um bom exemplo disso foi uma campanha iniciada em janeiro de 1930, em que se 

reivindicava a criação de uma única bandeira e um único hino nacional para todos os Estados, 

a exemplo do que havia ocorrido no Mato Grosso, que haveria suprimido a bandeira e o hino 

do Estado, adotando, em ambos os casos, os nacionais
323

. Aliás, apesar da defesa do 

nacionalismo, ou em razão dessa defesa, a revista publicou um artigo, em 1932, sobre a falta 

de beleza da bandeira da república, sugerindo uma mudança que a tornaria parecida com a 

antiga bandeira do Império, desenhada por Debret sob a encomenda de d. Pedro I, mas com 

algumas modificações relevantes [Figuras 16 e 17]. Um século antes, o próprio artista 

descreveria o desenho da seguinte maneira: 

 

As armas imperiais do Brasil, pintadas na bandeira, consistem em um escudo 

verde encimado por uma coroa imperial e no meio do qual uma esfera 

celeste dourada enfeixa a cruz da Ordem de Cristo. É essa esfera cercada por 

um círculo composto de dezenove estrelas de prata sobre campo azul-celeste, 

correspondentes às províncias do Império brasileiro. Dois ramos, um café 

com flores e frutos, colocado à esquerda, e outro de tabaco, também em flor, 

colocado à direita, reúnem-se em sua extremidade inferior pela roseta 

nacional e servem de suporte ao escudo plantado no meio de um losango 

amarelo-ouro que ocupa todo o centro da bandeira324. 

 

Na criação do símbolo máximo do Império brasileiro, Debret usou referências locais, 

ligadas à Família Real e à natureza do país, e símbolos franceses, como o losango das 

bandeiras regimentais de Napoleão, trocando as cores azul e vermelho da França 

revolucionária pelo verde e amarelo, que simbolizavam as dinastias de Habsburgo-Lorena e 

dos Bragança. Segundo Julio Bandeira, isso só foi possível em razão da simpatia que d. Pedro 

I nutria por Bonaparte
325

. A “esfera dourada”, ainda que isso não seja mencionado por Debret, 

era uma referência direta à esfera armilar portuguesa, o que remete a uma simbologia anterior 

                                                 
323 “Uma bandeira e um hino só”, in: Revista da Semana, 18/01/1930, nº 5. 

324 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo II, vol. III, op. cit., 1978, p.256. 

325 Cf. Julio BANDEIRA, “Quadros Históricos: uma história da Missão Francesa”, in: _____. Pedro M. Caldas 

XEXÉO, Roberto CONDURU, A Missão Francesa, Rio de Janeiro, Sextante, 2003, p. 57. Essa admiração ficou 

evidente no quadro Coroação de D. Pedro I, como vimos no capítulo anterior (ver item 1.3.3. Debret na arte 

brasileira – Gonzaga-Duque). 
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ao próprio Império Brasileiro. A função desse objeto, composto por armilas (círculos), era 

orientar os navegadores em suas viagens de exploração, e, por conta disso, tornou-se o 

símbolo máximo do reinado de d. Manoel I, rei de Portugal entre 1425 e 1521
326

, época das 

grandes navegações e descobrimentos. 

Em relação à cruz, Debret informa ser o símbolo utilizado pela Ordem de Cristo, da 

qual ele mesmo seria cavaleiro durante sua estadia no Brasil. Criada no século XIV a partir da 

extinção da Ordem dos Cavaleiros Templários, essa ordem teve papel importante como aliada 

de Portugal na expansão do seu Império, assim como os Templários o fizeram nos séculos XII 

e XIII. Nesse sentido, a história dessa Ordem estava diretamente ligada ao passado de 

conquistas do Império português, tendo entre seus membros, por exemplo, Vasco da Gama e 

Pedro Álvares Cabral. 

Segundo a sugestão da revista para a nova bandeira, a esfera azul celeste com estrelas 

brancas deveria ser substituída pela antiga cruz da Ordem de Cristo, rodeada de estrelas, presa 

na mesma esfera armilar da bandeira imperial. Os dois símbolos, juntos, remetem mais ao 

passado glorioso de Portugal do que ao Império brasileiro. A própria bandeira da República 

Portuguesa, criada em 1911, manteve a esfera armilar dos tempos de d. Manoel I. Assim, a 

proposta da revista era curiosamente a de uma República com feição colonial, ao menos no 

plano simbólico. 

Escragnolle Doria, por outros caminhos, também faria inúmeras alusões ao passado 

colonial e monárquico do Brasil em seus artigos de cunho historiográfico, nos quais jamais 

deixou de transparecer sua admiração pela época. Isso talvez explique as inúmeras alusões 

que fazia a Debret nas páginas da Revista da Semana, seja quando se valia de suas imagens 

para ilustrar os artigos ou mesmo quando apresentava textos em que o artista era citado de 

forma direta, algumas vezes com destaque. Nessa clivagem, percebe-se que a revista, de 

maneira geral, compartilhava desse saudosismo monárquico e, não-raro, colonial. 

Na seção de resenhas de livros novos do periódico, era possível, da mesma forma, 

perceber seu caráter nacionalista. Se uma grande variedade de publicações recebia 

apreciações, é de se salientar que as produções de caráter histórico tinham predominância, 

como, por exemplo, o livro de Pedro Calmon
327

 O rei do Brasil: D. João VI, de 1935, que 

                                                 
326 Consultar, a respeito, Milton LUZ, A História dos símbolos nacionais, Brasília, Senado Federal, Secretaria 

Especial de Editoração e Publicações, 1999. 

327 Já citado neste trabalho como o amigo de Wanderley Pinho que negociava gravuras de Debret no mercado 

carioca da época (cf. item 2.2. Debret em circulação – outros espaços, p. 88). 
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recebeu uma resenha na edição nº 30 da revista, de 06 de julho de 1935.  

No entanto, se em muitos momentos a revista expressava seu nacionalismo através 

de um espírito monarquista, sabia valer-se do que havia de mais moderno em termos de meios 

técnicos para fazer o mesmo com um ícone da moderna política do país, Getúlio Vargas, que 

seria um grande beneficiário dessa modernidade visual. Segundo Sergio Miceli, a imagem do 

presidente seria utilizada, ao longo dos anos, de várias formas, por diferentes veículos, seja 

por conta do tempo em que ficou à frente do Poder Executivo federal, seja em razão de sua 

relação com os círculos artísticos do período, convertendo-se  

 

[...] em um dos ícones favoritos da produção visual para fins de sátira ou de 

propaganda: nos registros feitos pelos artistas populares (literatura de cordel, 

gravuras e bonecos em série etc.); nos gêneros mais apropriados aos veículos 

da nascente indústria cultural (caricaturas e ilustrações para revistas e 

jornais, documentários cinematográficos etc.); em suportes prestigiosos cuja 

execução estava a cargo de artistas profissionais de formação (pinturas e 

esculturas)328. 

 

A revista recheava páginas e mais páginas com reportagens e fotografias de Vargas, 

desde o tempo em que era apenas candidato, como na ocasião da apresentação de sua 

plataforma de governo no Rio de Janeiro, quando ele ainda era o Presidente do Estado do Rio 

Grande do Sul
329

. Depois da Revolução de 1930, a revista passou a ser uma grande 

divulgadora da imagem de Getúlio Vargas, colocando fotos dele em quase todos os números. 

Porém, ela não fez maiores alardes sobre o golpe na ocasião, reservando para outro momento 

a abordagem desse assunto. O primeiro artigo sobre o golpe sairia apenas em 1931, onde se 

louvava o triunfo da Revolução e o “delírio” da Capital Federal e de todo o país promovido 

por ela
330

. Desde então, a imagem de Getúlio seria associada à imagem de progresso no Rio 

de Janeiro, o que não pode, certamente, ser desvinculado da existência de órgãos 

                                                 
328 Sergio MICELI, Imagens negociadas: retratos da elite brasileira (1920-40), São Paulo, Companhia das Letras, 

1996, p. 111.  

329 “O presidente Getúlio Vargas no Rio de Janeiro”, in: Revista da Semana, 11/01/1930, nº 4. 

330 “A revolução gloriosa: a campanha revolucionária no norte, no centro e no sul do país”, in: Revista da 

Semana, 03/01/1931, nº 3. 
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controladores da imprensa criados a partir dessa época
331

.  

A atmosfera de progresso estava por todos os lados, e a Revista da Semana não se 

cansava de apresentar aos leitores as maravilhas dos novos tempos, como a eletricidade e os 

novíssimos bondes-elétricos – em uma reportagem sobre o assunto, veríamos Getúlio Vargas 

ao lado de um bonde, o que aponta o estabelecimento de uma relação entre o presidente e o 

progresso na Capital Federal
332

. A estátua do Cristo Redentor, de certa forma emblema de um 

novo tempo, feita em ferro e pedra sabão, também foi comentada em vários números da 

revista, desde sua maquete até a sua inauguração, recebendo, inclusive, uma homenagem com 

um poema “religioso” de Luiz Nicolau Fagundes Varella (1841-1875)
333

, cujas estrofes 

compõem um desenho similar a uma cruz: 

* * * 

Estrellas 

Singelas, 

Luzeiros 

Fagueiros, 

Esplêndidos orbes, que o mundo aclarais! 

Desertos e mares, - florestas vivazes! 

Montanhas audazes que o céo topetais! 

Abysmos 

Profundos! 

Cavernas 

Eternas! 

Extensos, 

Immensos 

Espaços 

Azues! 

Altares e thronos, 

Humildes e sabios, soberbos e grandes! 

Dobrai-vos ao vulto sublime da cruz! 

Só ella nos mostra da glória o caminho, 

Só ella nos fala das leis de - Jesus!334. 

                                                 
331 O Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC) até 1934, o Departamento Oficial de Propaganda 

(DOP), até 1939, e finalmente o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), até 1945. Não é intenção aqui 

desenvolver essa questão, que, por ora, serve como ilustração do perfil da revista e de sua posição política. 

Consultar, a respeito, Aline Lopes LACERDA, Fotografia e discurso político no Estado Novo, Dissertação de 

Mestrado, Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1998, e Silvana 

GOULARD, Sob a verdade oficial: ideologia, propaganda e censura no Estado Novo, São Paulo: Marco Zero, 

1990. 

332 “Ingressando no século da eletricidade”, in Revista da Semana, nº 32, 17/07/1937. 

333 Fagundes VARELA, Revista da Semana, 19/12/1931, nº 1. A estátua foi inaugurada em 12 de outubro de 

1931. 

334 Fagundes VARELLA, “Cantos religiosos”, in: ______, Obras Completas, Rio de Janeiro, Livraria Garnier, 

Paris, Livraria Gamier, S/D, p. 241. 
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Esse poema, que se encontra no livro Cantos religiosos, Fagundes Varela sugere uma 

homenagem ao símbolo máximo do cristianismo
335

, e serviria, por isso mesmo, para reforçar 

o significado religioso do monumento que era erigido na Capital Federal. A estruturação do 

poema em forma de cruz reforça o apelo, uma vez que a mensagem é passada tanto via texto 

como via sugestão visual
336

. 

De todo modo, a relação entre o Estado Novo e a igreja era estreita e permite 

compreender a força dos símbolos cristãos no período. Se inicialmente a igreja se posicionou 

contrariamente aos ideais da Revolução de 30, em pouco tempo ela trataria, através de nomes 

como Francisco Campos e Alceu Amoroso Lima, de estabelecer uma ligação com o novo 

poder – e isso se faria, substancialmente, pela educação. Se com a República, mais 

precisamente com a Constituição de 1891, o ensino religioso seria abolido das escolas, na 

reforma educacional promovida pelo Estado Novo ele voltaria a fazer parte do currículo 

escolar. A igreja, então, se posicionaria firmemente contra os ideais laicos da Escola Nova
337

 

e iria reivindicar do governo uma clara oposição ao ensino neutro, através da imposição do 

                                                 
335 Ainda que na revista o poema funcione como a ilustração de uma figura de salvação, própria dos ideais 

cristãos, em Fagundes Varela as formas teológicas estão esvaziadas de seu conteúdo religioso, e fornecem 

inúmeras analogias e tipos de infinito, empregadas somente para expressar os anseios do eu-lírico pelo inefável e 

o infinito na literatura. Trata-se de um vocabulário religioso e secular tributário de uma tradição romântica ligada 

a Novalis, Wordsworth, Coleridge, entre outros, e que, no romantismo brasileiro, pode ser encontrado nos poetas 

byronianos da Faculdade de Direito de São Paulo, dentre os quais, Fagundes Varela (cf. Alexandro Henrique 

PAIXÃO, A fusão dos contrários na poesia romântica brasileira: estudo sobre o contraste entre o campo e a 

cidade na obra de Fagundes Varella, Dissertação de mestrado em Sociologia, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 89-90). 

336 Fagundes Varela apareceria em outros momentos na Revista da Semana, tanto através poemas, como em 

resenhas sobre o relançamento de livros seus e ainda em artigos sobre sua vida e obra (cf. “Rio Claro: berço de 

Fagundes Varella”, in Revista da Semana, nº 33, 16/08/1941). As biografias dos poetas românticos é um gênero 

bastante veiculado pela imprensa nessa época, e a Revista da Semana não fugia à essa regra. Sobre a questão da 

biografia e do biografismo em Varella, ver Alexandro Henrique PAIXÃO, “A roça pitoresca de Fagundes 

Varella”, in: Célia Toledo LUCENA, Neusa Maria Mendes GUSMÃO (org.), Discutindo identidades, São 

Paulo: Humanitas: NAP/CERU USP, 2006, pp. 197-198. 

337 Movimento que defendia um ensino público e laico para todos, visando a formação de cidadãos livres e 

conscientes, incorporando princípios pedagógicos que se opunham à transmissão de conhecimento realizada de 

forma autoritária e repetitiva. Nomes de destaque nesse movimento foram os de Anísio Teixeira, no Rio de 

Janeiro, e Fernando de Azevedo, em São Paulo (cf. Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet 

BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de Capanema, São Paulo, EDUSP, Paz e Terra, 1984, pp. 52-

53). 
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ensino confessional católico. Nessa medida, a igreja católica tornava-se parte de um projeto 

maior de construção de um Estado Nacional, graças aos valores por ela cultivados e 

disseminados. O momento em que a igreja católica ganha mais espaço para o estabelecimento 

do ensino religioso e de escolas confessionais é também quando Gustavo Capenema é 

nomeado Ministro da Educação e Saúde
338

, que durante sua gestão cultivaria valores 

tradicionais que coadunariam com as propostas de igreja católica, especialmente no tocante ao 

cultivo de valores tradicionais como a família, a indissolubilidade do casamento e a 

diferenciação entre o ensino entre os gêneros. A padronização, em vários aspectos, seria uma 

busca incessante do Estado Novo, visando a construção de uma nação – e padronizar a 

religião seria um dos caminhos nessa empreitada. 

 

O projeto nacionalista do Estado Novo valorizava, em outras palavras, a 

uniformização, a padronização cultural e a eliminação de quaisquer formas 

de organização autônoma da sociedade, que não fosse na forma de 

corporações rigorosamente perfiladas com o Estado. Daí seu caráter 

excludente e portanto, repressor339. 

 

Nesse sentido podemos compreender melhor o espaço para símbolos cristãos no 

período, sendo o Cristo Redentor um emblema desses valores. Mas os novos tempos também 

eram sinônimo de novas tecnologias, e a Revista da Semana não deixaria de discorrer sobre a 

importância da fotografia e do cinema, bem como do rádio, por vezes apresentando ao leitor 

textos de caráter didático sobre esses assuntos, explicando, por exemplo, o significado das 

ondas nas transmissões radiofônicas. Nesse sentido, havia espaço para um debate estético 

acerca dessas novas linguagens, apresentando a fotografia como uma técnica que, apesar de 

nova, estava a serviço dos artistas, tanto quanto os pincéis e tintas na pintura
340

. 

Essa discussão já era antiga no cenário europeu. Desde meados do século XIX o 

debate já acontecia, inclusive através dos textos de Baudelaire, para quem a daguerreotipia era 

ao mesmo tempo provocante e assustadora. Quando era sentida como algo ameaçador, isso 

seria responsabilidade da má compreensão pela massa, que o escritor considerava estúpida. 

                                                 
338 Cf. Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit., 1984, pp. 54-61. 

339 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit., 1984, p.166. 

340 H. I. BROCK, “É a fotografia uma arte?”, in: Revista da Semana, nº 51 19/12/1942. 
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Segundo Walter Benjamin, Baudelaire esforçava-se para ter uma visão conciliadora, uma vez 

que o papel da fotografia seria o de se apoderar das coisas fugazes, algo distante dos domínios 

da arte, para quem o homem entregaria sua alma
341

. Essa concepção radical de Baudelaire soa 

algo contraditório, uma vez que o próprio poeta seria modelo de uma das mais conhecidas 

imagens dos primórdios da fotografia, criada por Carjat em 1863. Contudo, para o poeta a 

fotografia, em si, não era uma forma de arte, mas uma ferramenta a serviço dela
342

. Essa 

discussão seria foco de um debate que se estenderia ao longo da segunda metade do século 

XIX, e adentraria o seguinte, o que nos mostra que a Revista da Semana estava em sintonia 

com uma discussão que se realizava na França e Alemanha na mesma época. 

Até aqui foi possível delinear a postura modernizante apresentada pela revista. No 

entanto, se a publicação mostrava-se defensora de algumas inovações técnicas no mundo das 

imagens, no tocante as artes plásticas sua posição era mais moderada. 

 

 

 

3.3 A Revista da Semana e sua leitura do modernismo paulista 

 

 

O modernismo visual que ecoava de São Paulo não era muito bem visto na Capital 

Federal, pelo menos não por alguns articulistas da Revista da Semana. Geralmente os artigos 

sobre arte tratavam da pintura acadêmica, e não raro vinham assinados por (Luiz Gastão de) 

Escragnolle Doria, que costumava escrever sobre artistas e acontecimentos do passado, 

raramente falando de questões contemporâneas. Filho do General Luiz Manoel das Chagas 

Doria e de Adelaide d‟Escranolle Taunay, Doria tornou-se professor interino do Colégio 

Pedro II do Rio de Janeiro em 1906, e professor catedrático em 1937. Foi diretor do Arquivo 

Nacional entre 1917-1922. Entre 1910 e 1912 esteve na Europa a fim de coletar documentos 

relativos à história do Brasil para o Ministério do Interior, muitos dos quais deve ter utilizado 

como fonte para a realização dos artigos publicados na revista. Era membro de inúmeras 

sociedades literárias e científicas, incluindo o IHGB, onde foi sócio correspondente desde 

                                                 
341 Cf. Walter BENJAMIN, “Sobre alguns temas em Baudelaire”, in: ______, Obras escolhidas III: Charles 

Baudelaire um lírico no auge do capitalismo, São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 138. 

342 Cf. Paulo MENEZES, A trama das imagens: manifestos e pinturas no começo do século XX, op. cit., 1997, 

pp. 35-36. 
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1912 e membro honorário a partir de 1931. Escrevia em inúmeros periódicos além da Revista 

da Semana, onde trabalhou até sua morte, em 1934
343

. 

Quase a totalidade de seus artigos apresentava um caráter de “resgate” histórico, em 

geral sobre o período colonial ou monárquico, tratando geralmente de acontecimentos ligados 

à nobreza e à corte do Rio de Janeiro. No tocante às artes, muitas vezes falava sobre pintores 

europeus, dos clássicos aos impressionistas, mas sempre dando maior atenção à arte nacional 

e, nesse caso, falando sobre artistas coloniais ou acadêmicos. Os artistas viajantes também 

mereceram sua atenção, entre eles Nicolas-Antoine Taunay, Maria Graham (1785-1842), 

Johann-Moritz Rugendas e, também, Jean-Baptiste Debret. Para Doria, a pintura seria um dos 

caminhos para o conhecimento da história, do passado, especialmente através dos retratos 

históricos, “[...] desses que nos ajudam a compreender os personagens e os seus meios 

sociais”
344

, dizia.  

Esse tipo de valorização da arte acadêmica ou mesmo colonial
345

 revelava, de certa 

maneira, uma negação da arte modernista pela revista. Mas essa recusa ao movimento não 

aconteceria apenas no plano indireto – muitas vezes os textos eram incisivos na crítica aos 

artistas modernos. Em artigo sobre a exposição de Tarsila do Amaral, em 1933, o articulista 

anônimo trata suas pinturas com ironia e desprezo: 

 

Depois de alguns anos de ausência, a senhora Tarsila voltou a expor nessa 

capital a sua arte bizarra e misteriosa. 

A pintora é conhecida de sobejo no Rio, onde deliciou a uma pequena série 

de contempladores com a esquisita e enigmática feiúra de suas telas.  

[...] A impressão que os quadros da pintora ultrafuturista deixaram é a de que 

a autora é uma excelente humorista que se diverte à custa do próximo346. 

 

                                                 
343 Cf. Ronald HILTON, Who's who in Latin America: a biographical dictionary of notable men and women of 

Latin América, Stanford, Califórnia, Stanford University Press, 1945-1951, p. 135 e “Luiz Gastão d‟Escragnolle 

Doria”, In: Dicionário Biobibliográfico de Historiadores, Geógrafos e Antropólogos Brasileiros, Vol. 3. 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1993, pp.61-62). 

344 Escragnolle DORIA, “Da vida à tela”, in: Revista da Semana, 22/10/1932, nº 45. 

345 Em 1941 aconteceria uma exposição da arte colonial mineira, com cópias de obras originais de Aleijadinho, 

qualificada pela revista como grandiosa (cf. “A arte colonial de Minas está no Rio”, in: Revista da Semana, 

24/05/1941, nº 21). 

346 “A exposição da Sra. Tarsila”, in: Revista da Semana, 04/11/1933, nº 47. 
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O autor do texto refere-se ainda à existência de uma série de quadros sobre nus, logo 

abaixo das pinturas criticadas, dizendo tratar-se de obras em que havia “qualquer coisa de 

artístico”. O texto termina de forma não menos depreciativa, afirmando que a pintora teria 

feito isso visando mostrar seu talento para a pintura, ou então, que nem mesmo teria sido ela a 

verdadeira autora dos nus. De qualquer modo, trata-se, portanto, de uma crítica contundente à 

obra modernista de Tarsila. 

Contudo, a própria revista aponta como essa nova pintura tornava-se um atrativo para 

os salões da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), embora ela nem sempre fosse suficiente 

para atrair a audiência esperada. O artigo “Entre a alegria da vitória e tristeza da desilusão”, 

que comenta o Salão de Belas-Artes de 1940, destaca a escassez de público, que não se sentiu 

atraído nem mesmo pelo salão de arte moderna “com o bizarrismo de seus motivos”
347

. Isso é 

um sinal de que, de algum modo, esperava-se que as obras modernas fossem atraentes ao 

público. Nesse mesmo artigo há menção a Alberto da Veiga Guignard, o vencedor na ocasião 

do prêmio de viagem para o interior do país, na categoria pintura moderna, com o quadro Lea 

e Maura (As Gêmeas). Novamente a revista fala do assunto com certo desprezo pela arte 

moderna: 

 

Guignard, que nos apareceu modernista, há uns bons pares de anos, quando o 

Modernismo ainda não havia assestado os canhões da nova estética contra o 

academicismo que, hoje, parece vacilar, é um temperamento relativamente 

calmo, contrastando com a agitação em que continuamente o envolve a 

escola que o seduziu.  

Seu trabalho, agora premiado, revela essa tendência348. 

 

Nesse caso, a revista aponta a pintura vencedora como fruto de um modernismo mais 

moderado, diferente de obras como as de Tarsila, por exemplo, expostas em 1933. No final do 

texto o “cronista”, como se autodenomina, deixa transparecer sua esperança de que Guignard, 

na sua viagem pelas paisagens brasileiras, acabe sofrendo uma transformação em sua arte: 

 

Conhecendo de perto o Brasil, no que ele tem de pitoresco e curioso, é bem 

possível que Guignard abandone o modernismo e nos volte trazendo, em 

linhas mais sólidas, os tipos nacionais que avultam por esse torrão afora, 

                                                 
347 In: Revista da Semana, 28/09/1940, nº 39. 

348 “Entre a alegria da vitória e tristeza da desilusão”, in: Revista da Semana, 28/09/1940, nº 39. 
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com seus costumes característicos e sua máscara mestiça [...]349. 

 

Em meio às palavras do articulista, dotadas de um antimodernismo irônico, podemos 

perceber mudanças concretas em relação à percepção dessa arte, até pelo espaço que ela 

ganhava. Como o título do artigo já sugere, havia um clima de desilusão no ar, especialmente 

pelo reduzido número de premiações do salão daquele ano: 

 

Naquellas galerias onde se installaram o Salão havia mais desillusão que 

consolo...  

Os que esperavam a medalha de prata estavam tristes. Visivelmente tristes.  

E isso porque as pratas distribuidas foram poucas: quatro sómente. 

Mas quatro que, para o anno, vão argumentar a tortura dos que sobraram... 

do prêmio de viagem deste agonizante 1940. 

E os descontentes citavam o caso do jury de Arte Moderna que distribuiu 

nada menos que dez medalhas de prata!350  

 

Isso denota o prestígio que conseguia a arte moderna, para a tristeza do articulista. E 

não seria percebido apenas através de artigos literários, mas ainda através de charges de Raul 

Pederneiras.  

No ano seguinte, em 17 de janeiro de 1942
351

, Raul Pederneiras apresentaria uma 

charge satirizando a arte moderna
352

 [Figura 18]. A charge, que ocupa praticamente uma 

página inteira da revista, tem o título de “Arte moderna” e é composta por seis grupos de 

desenhos, cada um deles dedicado a um tipo de expressão artística. 

Todos os desenhos recebem uma legenda, e o primeiro deles é aquele dedicado à 

pintura. Nessa imagem inicial vemos um pintor, de cabelo ligeiramente despenteado, roupas 

folgadas e cachimbo na boca, segurando uma paleta e seus pincéis com a mão esquerda. 

                                                 
349 “Entre a alegria da vitória e tristeza da desilusão”, in: Revista da Semana, 28/09/1940, nº 39. 

350 “Entre a alegria da vitória e tristeza da desilusão”, in: Revista da Semana, 28/09/1940, nº 39. 

351 Revista da Semana, 17/01/1942, nº 3. 

352 Segundo Monica Pimenta Velloso, o caráter humorístico percebido nas revistas do Rio de Janeiro esboçava 

uma percepção do moderno, uma tentativa de expressar as ambigüidades sociais (cf. Monica Pimenta 

VELLOSO, “Percepções do moderno: as revistas no Rio de Janeiro”, in: Lúcia Maria Bastos P. NEVES, Marco 

MOREL e Tânia Maria Bressone da C. FERREIRA (org), História e imprensa: representações culturais e 

práticas de poder, op. cit., 2006, p.315).  
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Curiosamente, seu pé direito está atolado em um balde, talvez de tinta, caracterizando um 

comportamento desajeitado e pouco organizado na hora do trabalho. O quadro que o artista 

pinta possui grandes dimensões, correspondendo à sua altura, de maneira que fica cara a cara 

com a uma das figuras representadas. Aliás, a pintura dentro da charge merece uma 

interpretação à parte: tratam-se de duas figuras humanas, uma em proporções de um adulto e 

outra menor, como se fosse uma criança. Ambas estão retratadas à maneira cubista, com os 

rostos e corpos construídos de forma fragmentada, geométrica e nada naturalista. Ao fundo o 

desenho de uma pirâmide em suspensão sugere outra alusão ao cubismo. Pela sua deformação 

e posição, as imagens parecem desequilibradas e prestes a despencar, uma vez que os pilares 

que as sustentavam aparecem caindo. Tratam-se de pilares semelhantes a colunas dóricas da 

Antiguidade, um emblema da pintura clássica (neoclássica especialmente), sugerindo que as 

bases da pintura moderna já não eram as mesmas. Porém, o mais curioso é que a figura parece 

manter-se de pé graças à brocha do artista, cuja posição na gravura coincide com o local onde 

seria o braço da estátua representada, de algum modo lembrando um gesto de cumprimento, 

talvez relativo ao primeiro encontro entre obra e artista, o que evidencia o nascimento de uma 

nova forma de arte e de uma nova relação entre artista e obra. Isso aponta para uma mudança 

de direção da pintura que, perdendo suas bases calcadas na tradição acadêmica (representada 

aqui pelas colunas dóricas), passa a ter como único apoio a pessoa do artista moderno 

aparentemente o responsável pela superação dessa tradição, que nem mesmo usa um pincel 

em seu ofício, mas uma brocha. A primeira imagem da charge sugere, pelo menos, duas 

coisas: a crítica da tentativa de superação da arte acadêmica e dos cânones da arte clássica, 

através da fragmentação das figuras, e a caracterização do artista moderno como uma figura 

excêntrica e desajeitada, despojada de rigores e da arte moderna como algo grosseira, através 

de elementos como o balde de tinta e o uso de uma brocha ao invés de um pincel. 

A segunda imagem da charge [Figura 18], referente à arte da gravura, é construída de 

forma mais simples. Nela, vemos um gravurista trabalhando em uma placa esférica, 

realizando um tipo de entalhe. A imagem em processo de criação assemelha-se à figura de um 

feto dentro do útero, apesar de sua feição lembrar uma pessoa adulta, o que aponta para a 

noção de uma arte nova, mas estranha, o que é reforçado pelo desenho “malfeito” que surge 

aos poucos, sugerindo um tipo de arte de difícil compreensão e beleza discutível. 

A figura dedicada à música traz uma série de instrumentos que produzem sons, 
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alguns associados ao universo musical, como o xequeré
353

 e o apito, e outros nitidamente ali 

figurados no intuito de ironizar, como um serrote, uma caixa de fósforos e uma frigideira. Há 

ainda na imagem um chapéu, que se assemelha ao modelo utilizado por sambistas da época. 

Nesse sentido a música modernista é figurada pelo chargista como uma mistura de várias 

coisas, num sentido pejorativo. Caso haja alguma dúvida quanto à estranheza proposta pelo 

desenhista, ela será dissipada pela figura do cãozinho vira-lata
354

 que surge meio que 

escondido atrás da imagem e olha assustado esse desenho.  

Sobre a literatura [Figura 18], o desenhista realiza duas imagens: em relação à 

poesia, figura um par de pernas masculinas dividas em três pedaços, com curativos nos pés e 

um guarda-chuva fechado entre elas. Trata-se da fragmentação da poesia, cujos pés 

machucados do poeta não mais seriam capazes de sustentar, poeta que agora se encontrava 

inteiramente desprotegido, a julgar pelo guarda-chuva fechado. Sobre o que ele chama de 

“prosa naturalista”, o chargista desenha alguns objetos justapostos e suspensos no ar, como 

um fole, um martelo, um alicate, uma lixeira transbordando de papéis e um objeto de difícil 

identificação, talvez um vidro de óleo, uma lamparina apagada ou mesmo um tinteiro vazio. 

Apesar da desproporção entre os tamanhos dos elementos e de sua suspensão no ar, o que 

denota desequilíbrio, os objetos figurados podem ser entendidos como elementos do mundo 

do trabalho, o que identificaria o que o artista chama de “prosa naturalista”. Em ambos os 

casos, entre poesia e prosa, a questão parece ser a mercantilização da arte e que impõe uma 

nova relação entre o escritor e objeto literário. 

Contudo, a imagem mais emblemática dessa charge, enquanto crítica à arte moderna, 

é a que trata da escultura. Nela, um escultor trabalha uma figura humana realizada através de 

linhas praticamente retas, com mínima sinuosidade. Pelo tamanho e formato do quadril, assim 

como pela presença de seios, é possível supor que se trata de uma alusão à figura feminina. 

Ao lado dessa imagem maior, outra se encontra finalizada: um cão, construído com formas 

geométricas, observa com certo desgosto, o trabalho realizado pelo artista na outra obra, 

revelando, com isso, uma insatisfação com sua própria natureza, já que seriam ambas 

criaturas do mesmo criador modernista. 

                                                 
353 Instrumento musical de origem africana feito do fruto seco do cabaceiro envolvido por contas, que, no atrito 

mútuo, produzem som. 

354 Essa imagem, que apareceria em muitas outras charges do Raul Pederneiras, era uma marca do desenhista, 

funcionando também como sua assinatura (Cf. Mônica Pimenta VELLOSO, O modernismo no Rio de Janeiro: 

Turunas e Quixotes, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 75). 
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Não seria possível identificar precisamente o alvo de nosso chargista, mas é de se 

supor que estivesse se referindo ao modelo mais próximo e conhecido de escultor ligado ao 

modernismo na ocasião, Victor Brecheret, que através de seu “ágil modelado de formas 

introspectivas” se contrapunha diretamente às “obstinadas leis miméticas literalmente 

adotadas na escultura”, ainda que estivesse distante da “radicalidade de cubistas, futuristas e 

construtivistas”
355

, com quem a charge parece dialogar mais diretamente. 

Porém, se a intenção do desenhista da revista foi apresentar uma arte que almejava a 

total ruptura com a estatuária clássica, a melhor aproximação seria, definitivamente, com o 

futurismo italiano de Umberto Boccioni, especialmente em sua obra Formas únicas de 

continuidade no espaço, de 1913
356

 [Figura 19]. Nessa obra é impossível realizar uma 

interpretação baseada em analogias com formas da natureza. Para Boccioni, a negação da arte 

clássica não era apenas um requisito, mas uma questão de base na construção de uma 

estatuária futurista. Tratava-se de uma negação total e absoluta de qualquer tentativa de 

reprodução da natureza, de qualquer realismo. A proposta era de tamanho radicalismo que 

nem mesmo Rodin escapava das críticas, uma vez que suas obras traziam vestígios de certa 

“lógica fisionômica”
357

. Era preciso negar totalmente os modelos do passado: 

 

Na escultura de cada país domina a imitação cega e parva das fórmulas 

herdadas do passado, imitação que é encorajada pela dupla covardia da 

tradição e da facilidade. Nos países latinos, temos o peso opressivo da 

Grécia e de Michelangelo, que é suportado com alguma seriedade de 

engenho, na França e na Bélgica, com grotesca imbecilidade na Itália358. 

 

Paulo Menezes sintetiza da seguinte maneira os pressupostos do manifesto futurista: 

 

[...] A nova escultura também não pode mais restringir-se no espaço, 

apolineamente, e não deve mais ser semelhante a nada a não ser a si mesma. 

                                                 
355 Cf. Walter ZANINI, “Arte contemporânea”, in: ______, (org.). História geral da arte no Brasil. São Paulo: 

Instituto Moreira Salles, 1983, vol. II, op. cit., p. 525. 

356 Há um molde em gesso dessa estátua no MAC-USP. 

357 Cf. Paulo MENEZES, A trama das imagens: manifestos e pinturas no começo do século XX, op. cit., 1997, p. 

97. 

358 Umberto BOCCIONI, apud. Paulo MENEZES, A trama das imagens: manifestos e pinturas no começo do 

século XX, op. cit., 1997, p. 95. 
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Construção abstrata de planos e volumes, sem o peso dos materiais 

tradicionais. Não se deve temer a utilização de materiais até então não 

artísticos como vidro, madeira, papelão, espelhos, panos e até crinas de 

cavalo ou couro. Nada de limites, mas o desenvolvimento de formas no 

espaço. Escultura que, insatisfeita de sua finitude estática, invade e 

transforma-se também em ambiente. Escultura que crie uma realidade359. 

 

Nesses termos, a proposta do desenhista encontra uma maior sustentação, já que o 

que vemos parece sugerir, através da charge, um abandono dos pressupostos clássicos (ainda 

que ele tenha optado por criar uma imagem dotada de certa lógica fisionômica, permitindo ao 

leitor reconhecer na obra uma forma humana, ainda que “distorcida”). A mesma deformação 

foi também utilizada pelo desenhista na figura sobre a “pintura”, mas no desenho sobre a 

escultura há um diferencial, no sentido de ser possível perceber as propostas do desenhista: a 

legenda é escrita sob a forma de um pequeno jogo de palavras. Abaixo das figuras referentes à 

estatuária moderna, o desenhista escreveu a palavra “Ex cultura” – trocadilho que sugere uma 

destruição daquilo que um dia foi uma cultura, um trabalho que não é mais digno de ser 

nomeado como objeto de cultura
360

. Trata-se de um caso em que o texto é complemento 

essencial na transmissão da mensagem pretendida pelo chargista, sem o qual ficaria difícil 

perceber sua ironia. 

As imagens, como aponta Francastel, são essencialmente dotadas de ambigüidade: 

 

[...] Ambigüidade porque jamais o signo coincide com a coisa vista pelo 

artista, porque jamais o signo coincide com aquilo que o espectador vê e 

compreende, porque o signo é por definição fixo e único e, também por 

definição, a interpretação é múltipla e móvel361. 

 

Porém a existência de legendas e títulos direciona o olhar para aquilo que o seu 

                                                 
359 Paulo MENEZES, A trama das imagens: manifestos e pinturas no começo do século XX, op. cit., 1997, p. 

127, grifos do autor. 

360 O sentido de cultura sugerido pelo desenhista da charge parece referir-se tanto ao corpo de artes e de 

conhecimento quanto a um corpo de valores superiores em relação ao progresso da sociedade. Essa síntese de 

cultura é oferecida por Raymond Williams (Cultura e sociedade: 1780-1950, São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1969, p. 102).  

361 Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, São Paulo: Perspectiva, 1993, p.97. 
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criador considera o ponto mais importante, limitando, com isso, a livre interpretação. Para 

Roland Barthes “[...] o texto conduz o leitor por entre os significados da imagem, fazendo 

com que se desvie de alguns e assimile outros; através de um dispatching, muitas vezes sutil, 

ele o teleguia em direção ao sentido escolhido a priori
362

”. 

Um artista visual, seja ele pintor ou desenhista, ao recorrer ao texto como apoio 

explicativo das imagens por ele criadas, acaba direcionando a interpretação daquilo que foi 

figurado, ou seja, indica como ele gostaria de ser entendido, qual o tipo de olhar que se 

deveria utilizar na observação de sua obra. 

A análise da obra visual pode fornecer informações sobre o meio no qual ela emerge, 

os valores envolvidos na sua fatura, de forma autônoma em relação a outras linguagens. Esses 

pressupostos podem ser encontrados na obra de Pierre Francastel, que reivindica a existência 

de um pensamento plástico e independente da linguagem escrita ou verbal
363

. Segundo sua 

perspectiva, de nada adianta traduzir em palavras o que está realizado em imagens, já que um 

trabalho de arte “não é jamais o substituto de outra coisa; ela é em si a coisa simultaneamente 

significante e significada”
364

. Trata-se, portanto, de um “erro fundamental acreditar que os 

valores tornados manifestos pelo artista devem ser traduzidos em linguagem para tocar a 

sociedade”
365

. A imagem, nesse sentido, deve ser investigada em si mesma, e os discursos 

literários paralelos a ela não devem interferir nessa interpretação. Com isso, Francastel propõe 

a criação de um objeto específico para a sistematização de uma sociologia da arte, a idéia de 

objeto figurativo. Mas há casos em imagens e textos são alocados em um mesmo 

enquadramento, tornando necessário investigar de que modo essas linguagens distintas são 

utilizadas e quais os sentidos que elas propõem em conjunto. 

Roland Barthes irá dizer que palavras e imagens invariavelmente aparecem juntas, 

especialmente desde o surgimento do livro. Para ele, seria preciso remontar a sociedades 

parcialmente analfabetas, em um estado que ele chamada de pictográfico da imagem, para 

encontrarmos imagens sem palavras (seja ela uma legenda, um título, uma explicação, etc.)
366

. 

Contudo, o autor argumenta que há casos em que as palavras não aparecem apenas 

                                                 
362 Roland BARTHES, “A retórica da imagem”, in: ______, O óbvio e o obtuso, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 

1990, p. 34. 

363 Cf. Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, op. cit., 1993, p.03. 

364 Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, op. cit., 1993, p.05. 

365 Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, op. cit., 1993, p.05. 

366 Cf. Roland BARTHES, “A retórica da imagem”, op. cit., 1990, p. 31. 
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acompanhando a imagem, mas fazem parte da sua própria construção. Seriam os casos, por 

exemplo, das charges e das histórias em quadrinhos
367

, onde as palavras são parte constituinte 

da imagem, pertencem ao mesmo enquadramento. Ele chama essa mensagem lingüística de 

palavra-relais:  

 

Rara na imagem fixa, essa palavra-relais torna-se muito importante no 

cinema, onde o diálogo não tem uma função de simples elucidação, mas faz 

realmente prosseguir a ação, colocando, na seqüência das mensagens, os 

sentidos que as imagens não contém368. 

 

Talvez o cinema seja bem expressivo como manifestação artística que faz uso de 

imagens e textos (no caso, diálogos, legendas ou intertítulos) na transmissão de mensagens e 

construção da ação dos personagens. Mas isso também se aplica às imagens fixas. Peter 

Wagner, em seu estudo sobre as gravuras de William Hogarth (1697-1764), cria um termo 

específico para esse tipo de construção visual, o iconotexto. As gravuras de Hogarth 

apresentavam um forte teor satírico, e no interior de cada uma delas o artista introduzia textos 

explicativos, que, juntos no mesmo enquadramento, se pareciam com as atuais histórias em 

quadrinhos [Figuras 20 e 21]. Segundo Peter Wagner, ao utilizar esse tipo de legenda interna, 

Hogarth queria “[...] fazer-nos crer que o que ela expressa é, de fato, a mensagem mais 

importante da sátira visual”
369

. Assim, as “palavras-relais” ou “iconotextos” são construções 

mistas de texto e imagem em um mesmo enquadramento, tornando-se ambas interdependentes 

na transmissão da mensagem pretendida pelo artista.  

Muitas vezes os textos permitem saber as intenções declaradas do artista, aquilo que 

ele gostaria que fosse visto, mas isso deve ser uma etapa da análise, e não um fim. Referindo-

                                                 
367 O cartunista Spacca, que reconta a trajetória de Debret através de quadrinhos, apresenta o artista como o 

“primeiro mestre dos cartunistas brasileiros” (SPACCA, Debret em viagem histórica e quadrinhesca ao Brasil, 

São Paulo: Companhia das letras, 2007, informação da capa). 

368 Roland BARTHES, “A retórica da imagem”, op. cit., 1990, p. 34. Essa frase pode permitir supor que a 

imagem teria um sentido intrínseco (ou vários) e que o texto iria mudar esse(s) sentido(s). Neste trabalho, ao 

contrário, parte-se do princípio que a imagem só é dotada de sentidos no momento de sua percepção, através da 

relação com o observador. Nesses termos, o texto não altera o sentido das imagens, mas direciona o olhar e a 

interpretação. 

369 Peter WAGNER, Reading Iconotexts: From Swift to the French Revolution (Picturing History), Reaktion 

Books, 1997, p. 30.  
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se a uma declaração de Marcel Duchamp, Annateresa Fabris esclarece que um artista jamais 

tem plena consciência de sua própria obra, havendo, por isso mesmo, uma distância entre seu 

projeto e a realização final do trabalho, uma diferença entre o que se quer dizer e o 

realizado370. 

Diante do exposto, podemos voltar à charge de Raul Pederneiras, especificamente no 

seu desenho sobre a escultura. Ao construir um escultor no ato de criação de sua obra, ainda 

que utilize recursos expressivos como a deformação da figura feminina e a decepção no olhar 

da escultura do cão, é a legenda “ex cultura” que vai dar o tom da crítica, trocadilho que 

acentua sua posição em relação à arte moderna. 

É importante destacar que essa charge aparece em um número de 1942 da revista, ou 

seja, vinte anos após a Semana de Arte Moderna de São Paulo e nove anos depois do Salão 

Revolucionário de 1931, que aconteceu no Rio de Janeiro, sendo outra sinalização da posição 

conservadora da revista em relação às artes plásticas. No entanto, isso precisa ser olhado, 

antes, por outro ângulo.   

Até aqui já foi possível perceber que não se pode falar em “um modernismo 

brasileiro”, mas em modernismos. Situando a discussão apenas no eixo São Paulo – Rio de 

Janeiro, foi possível notar que cada meio desenvolveu seus modernismos de forma bem 

particular. Isolando a charge analisada, diríamos sem pestanejar que Raul Pederneiras era um 

“conservador”, que se valia do humor para rechaçar o movimento modernista. Sem dúvida, há 

uma crítica à arte moderna que intitula sua charge, mas talvez isso não revele uma crítica “ao 

modernismo” como movimento cultural e intelectual em geral.  

Mônica Pimenta Velloso, em seu estudo dedicado ao modernismo no Rio de Janeiro, 

aponta como havia, sim, a construção de um modernismo particular na Capital Federal, mas 

sem a organização e os marcos que definiram os anos de 1920 em São Paulo.  Não se nota, 

nesse movimento, nenhum tipo de vanguarda organizada em torno da idéia de moderno, mas 

sim manifestações de intelectuais que, em sua irreverência, refletiam sobre a cidade, 

transfigurando suas sensações em arte
371

.  

O grupo dos boêmios, estudados pela autora, era formado especialmente por literatos 

e chargistas, dentre os quais estavam Bastos Tigre, Emílio de Menezes, Lima Barreto, José do 

Patrocínio Filho, Kalixto, J. Carlos, Raul Pederneiras, entre outros. Os trabalhos desses 

                                                 
370 Annateresa FABRIS, “O pensamento visual”, in: Afrânio CATANI, et alii (orgs), Estudos Socine de cinema, 

ano IV, São Paulo: Editora Panorama, 2003, p.24, gritos da autora. 

371 Mônica Pimenta VELLOSO, O modernismo no Rio de Janeiro, op. cit., 1996, p. 31. 
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intelectuais e artistas não apontavam para uma euforia quanto ao mundo moderno, mas, 

muitas vezes, para uma indagação do seu próprio destino nesse mundo e, também, o da 

própria nacionalidade
372

. É nesse registro que devem ser observados os trabalhos de Raul 

Pederneiras. 

As revistas de humor, no período, caracterizavam um modo de ser moderno, e suas 

cores e visualidade passam a significar a própria modernidade, espaço onde artistas como 

Raul Pederneiras assumem espaço de destaque. Como aponta Monica Velloso, nos editorais 

dessas revistas a parte visual, composta de desenhos, fotografia e caricaturas, era sempre 

evidenciada; o caricaturista, nesse contexto, era considerado um arauto dos tempos modernos, 

ocupando um lugar de destaque nas publicações373.  

Apesar do sucesso no mercado editorial, caricaturas e charges não eram consideradas 

arte na ENBA. Insatisfeitos com essa condição, os profissionais da área realizaram o Salão 

Nacional dos Humoristas, tendo à frente Raul Pederneiras, que era professor da instituição 

desde 1917, como destaca a Revista de Semana em nota da seção “Notícias e Comentários”: 

 

Dr. Raul Pederneiras toma posse do Cargo de professor da cadeira de 

anatomia artística da Escola de Bellas-Artes, que a revista considera uma 

homenagem ao “artista, comediographo, chronista e professor tão popular e 

tão querido que nos honramos de contar entre nossos colaboradores mais 

assíduos desta Revista374. 

 

Através do humor, artistas, intelectuais e boêmios tentariam expressar um modo de 

ser moderno, específico da modernidade carioca, “[...] lutando para reforçar a idéia da arte e 

da estética como um dos referenciais da sociedade moderna”
375

. Por isso, a charge de Raul 

sobre a arte moderna tem como alvo o modernismo dos anos de 1920 em São Paulo, mas 

afirma, ao mesmo tempo, um modo particular de ser modernista no Rio de Janeiro, 

contestando, do mesmo modo, as regras e rotinas vigentes na ENBA. 

A Revista da Semana voltaria a falar sobre os pintores modernistas. Em artigo de 

                                                 
372 Cf. Mônica Pimenta VELLOSO, O modernismo no Rio de Janeiro, op. cit, 1996, pp. 34-38. 

373 Cf. Mônica Pimenta VELLOSO, O modernismo no Rio de Janeiro, op. cit, 1996, pp. 58-59. 

374 Revista da Semana, nº 22, 07/07/1917. 

375 Mônica Pimenta VELLOSO, O modernismo no Rio de Janeiro, op. cit, 1996, p. 78. 
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1942, Celso Furtado
376

 comenta o que ele denominou Salon des Refusés do Rio Janeiro. 

Segundo o autor, na ocasião da realização do salão daquele ano, houve desagrado de algum 

artista da ENBA em ter seu quadro exposto ao lado de um artista modernista, de forma que o 

diretor acabou decidindo que um ou dois quadros fossem colocados em outra sala. Como 

reação, os demais artistas modernistas, e mesmo outros nem tanto, acabaram solicitando que 

todos os seus quadros fossem colocados juntos nessa sala, o que resultou em um “salão dos 

recusados”, como na França de Manet, obtendo com, isso grande atenção. 

No caso Francês, a Academia tinha o papel de dizer o que era bom o ruim em termos 

de arte, o que ocorria em seu salão anual. A partir de 1857 passa a não haver mais limites para 

o envio de obras pelos artistas, de modo que em 1863 cinco mil quadros são enviados ao salão 

para concorrem, mas apenas mil são aprovados: 

 

Por interferência direta de Napoleão III, ou de sua esposa, não se sabe ao 

certo, instalou-se ao lado do salão oficial um outro em que se exporiam as 

obras recusadas para que o público tivesse a chance de julgar por si mesmo. 

Expor nesse salão era arriscar-se antecipadamente ao riso do público, que 

para lá fluía ansioso por ver quem eram os autores de tanta ousadia. [...] O 

choque foi geral. A crítica dizia que aqueles homens não sabiam pintar e que 

suas telas não passavam de esboços. O público [...] concordava com a crítica, 

pois não gosta de ser tomado por ingênuo. [...] Assim, a opinião geral 

tomava aqueles pintores por impostores que mal sabiam desenhar. 

Estavam presentes no Salão dos Recusados de 1863 Manet, Pissarro, 

Jongkind e Whistler, entre outros377. 

 

Furtado termina seu artigo com a seguinte frase: “Como é bom encontrar o caminho 

trilhado...”
378

, referindo, naturalmente, ao movimento francês do século anterior.  

Em 1944 seria publicada uma reportagem sobre Portinari, incluindo uma entrevista 

com o artista, onde a arte moderna é discutida de maneira amena, sem os costumeiros 

ataques
379

. Nesse mesmo ano, o pintor modernista Milton Dacosta, pouco conhecido na 

época, consagra-se, segundo a revista, por receber o maior prêmio do Salão Nacional de Belas 

                                                 
376 Articulista da Revista da Semana a partir de 1939. 

377 Paulo MENEZES, A trama das imagens, op. cit., 1997, pp. 49-50. 

378 Celso FURTADO, “No Rio um Salon des Refusés”, in: Revista da Semana, 26/12/1942, nº 52. 

379 Cf. Paulo Salles GUERRA, “Portinari é sincero na sua arte?”, in: Revista da Semana, 01/07/1944, nº 27. 
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Artes, que era o prêmio de viagem ao exterior
380

. 

Portanto, se na época a idéia de “moderno” permitia múltiplas acepções, a revista 

apontava para aquela que mais se adequava aos seus propósitos: 

 

No debate modernista, é bastante controverso o sentido de moderno. Se de 

um lado ele é prontamente associado à materialidade das conquistas 

tecnológicas e ao desenvolvimento do processo urbano industrial, de outro é 

marcante sua vinculação à esfera das idéias e das representações, 

enfatizando-se a urgência de construir um „modo de ser nacional‟, capaz de 

traduzir o pensamento brasileiro e seu lugar no concerto civilizatório. As 

revistas apresentam-se como órgão de ponta na construção, na veiculação e 

na difusão do ideário moderno, compreendido em sua mais ampla 

acepção381. 

 

É possível perceber, portanto, o que era proposto pela Revista da Semana, enquanto 

uma publicação que se propunha ser “moderna”: valorizar idéias de um novo tempo, como o 

progresso tecnológico, a eletricidade e os zepelins, mas criticar o modernismo em termos 

culturais, especialmente na arte proposta pelos paulistas. Há uma nítida separação entre o que 

é “modernização”, no sentido de progresso, e o que é “modernista”, em termos de arte. Aliás, 

isso não era muito delimitado. Como lembra Maria Arminda do Nascimento Arruda, 

 

Modernização, Modernismo e Modernidade foram termos que por vezes se 

confundiam e, em repetidas ocasiões, se distinguiam. [...] 

De modo geral, Modernização referia-se ao aceleramento das mudanças 

urbano-industriais, à diversificação dos padrões de consumo, à alteração nas 

formas de comportamento que passaram a se guiar por princípios 

semelhantes aos vigentes nos países desenvolvidos. Modernismo carreava 

significados próprios à produção da cultura, uma polifonia de sentidos 

múltiplos [...]382. 

 

                                                 
380 “Dacosta: Prêmio de viagem de 1944 define a arte moderna”, in: Revista da Semana, 16/12/1944, nº 51. 

381 Monica Pimenta VELLOSO, “Percepções do moderno: as revistas no Rio de Janeiro”, op. cit, 2006, p.316. 

382 Maria Arminda do Nascimento ARRUDA, Metrópole e cultura: São Paulo no meio século XX. Bauru, 

EDUSC, 2001, p. 19.  



 

 141 

Para Gilberto Freyre, a coexistência no Brasil de valores presentes a um só tempo ao 

passado e ao presente seria peculiaridade da própria formação histórica do país, pautada pela 

combinação única nas Américas de democracia e aristocracia. Por conta dessa mistura é que o 

Brasil seria ao mesmo tempo, para o autor, tão novo e tão velho, tão conservador e liberal, 

ligado ao passado, mas pronto para experiências de desenvolvimento social ou técnico
383

. A 

Revista da Semana seria, portanto, uma expressão dessas ambigüidades na primeira metade 

do século XX brasileiro. 

 

 

 

3.4. Sobre o Modernismo 

 

 

Antes de adentrar o universo de imagens de Debret presentes na Revista da Semana, 

vale a pena contextualizar o chão cultural em que isso acontecia, especialmente porque a 

revista, ao mesmo tempo em que traria gravuras de Debret em suas páginas, seria crítica voraz 

do movimento modernista iniciado em São Paulo na década de 1920. 

O debate em torno do modernismo é bastante amplo, contudo vou iniciá-lo na 

perspectiva de Francastel, para quem “O modernismo nunca tem o caráter de um bloco. Ele só 

se manifesta em um número, cada vez mais considerável, de obras”
384

. Ou seja, não pode ser 

entendido como um bloco monolítico em que todos pensam e agem da mesma maneira, do 

qual se poderia tirar uma verdade que fosse universalmente válida. Já para Raymond 

Williams, num contexto mais geral, o modernismo, apesar de ser claramente identificado 

como um movimento distinto, é caracterizado por uma diversidade interna de métodos e 

ênfases, assim como para Paulo Menezes, que compreende a arte moderna do século XX em 

sua pluralidade de espaços visuais
385

. Isso seria especialmente válido no Brasil, que não 

apenas traria proposições bastante diversas na própria Semana de Arte Moderna de 1922, mas 

ainda apresentaria um modernismo diferenciado nos anos de 1930, no Rio de Janeiro. Nesse 

sentido, vale a pena discutir aspectos desses “modernismos”, partindo de uma tentativa de 

                                                 
383 Cf. Gilberto FREYRE, Mundo novo nos trópicos, op. cit, 1971, p. 09. 

384 Cf. Pierre FRANCASTEL, Pintura e sociedade, op. cit, 1990b, p. 183. 

385 Cf. Raymond WILLIAMS, The politics of Modernism: against the new conformists, London, New York, 

Verso, 1997, p.32 e Paulo MENEZES, A trama das imagens, op. cit., 1997. 
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compreensão do que se entende por modernismo, tanto no Brasil como na discussão mais 

geral, baseada na experiência européia.  

Segundo Annateresa Fabris, se o movimento artístico europeu, desde o 

impressionismo, concebia a arte como um esforço em romper com ícones da tradição, o modo 

de ser moderno no Brasil era justamente assumir as condições locais, positivando-as. Ao 

contrário do que acontecia na Europa, o modernismo brasileiro se estabeleceu sob o primado 

do tema, do assunto. Nesse sentido, “[...] a arte moderna produzida no Brasil, pelo menos no 

caso das artes plásticas, é moderna numa acepção peculiar e local, mas não se pensada no 

âmbito das propostas européias”
386

. Percebe-se, no caso da Semana de Arte Moderna, que 

havia mais uma intenção do que uma realização, mais um projeto do que uma grande 

transformação na forma artística: 

 

Na exposição de artes plásticas, como em outros aspectos da Semana de Arte 

Moderna, só em parte atingia-se as metas propostas. Descartadas as 

admissões enganosas e ambíguas, valiam mais as intenções, como se viu, do 

que os resultados em torno da real interpenetração com o momento 

internacional387.  

 

Nesse sentido, a arte modernista do Brasil, ainda que tivesse como modelo as 

vanguardas européias, realizar-se-ia de forma particular, onde a pintura figurativa e o espaço 

clássico, baseado na aplicação da perspectiva, ainda podiam ser percebidos. No entanto, se no 

Brasil a pintura moderna não negava completamente a tradição ou a pintura figurativa, ou 

seja, era não-moderna em termos puristas, era percebida como moderna em relação ao 

ambiente ao qual se dirigia
388

. Tratava-se de uma negação da arte acadêmica, mesmo que não 

significasse uma ruptura completa com ela – negava a tradição, sem propor novos “códigos 

poéticos”
389

. Se ser moderno era, por princípio, negar o antigo, o tradicional, é de se pensar 

                                                 
386 Annateresa FABRIS, “Modernidade e vanguarda: o caso brasileiro”, op. cit., 1994, pp. 15-20. 

387 Cf. Walter ZANINI, “Arte contemporânea”, in: ______ (org.), História geral da arte no Brasil, vol. II, São 

Paulo: Instituto Moreira Salles, 1983, 540. 

388 Cf. Annateresa FABRIS, “Modernidade e vanguarda: o caso brasileiro”, in: ______ (org.), Modernidade e 

modernismo no Brasil, op. cit., 1994, p. 23. 

389 Walter ZANINI, “Arte contemporânea”, in: ______ (org.), História geral da arte no Brasil, vol. II, op. cit., 

1983, p. 536. 
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que a interlocução (negação da tradição) dirigia-se à ENBA do Rio de Janeiro, antiga AIBA, 

existente desde 1826. Talvez por isso a Semana de Arte Moderna só poderia acontecer em 

São Paulo
390

 e não no Rio de Janeiro, o que se confirma pela recepção da imprensa 

fluminense (no caso, a Revista da Semana) das obras de Tarsila do Amaral, expostas na 

capital federal em 1933, como já foi discutido. Se de um lado o ambiente artístico do Rio, sob 

o jugo da ENBA e da Academia Brasileira de Letras (ABL), inibia um movimento como o 

ocorrido em São Paulo, por outro lado, “a inexistência de tradição no cultivo artístico 

acadêmico em São Paulo é [...] dado ponderável e deve ser vinculada a todos os aspectos 

sociológicos resultantes do fundamental e recente cosmopolitismo personalizador da 

cidade”
391

, de onde irá emergir o movimento.  

Como explica Richard Morse, não se pode pensar o modernismo brasileiro como 

uma erupção repentina ocorrida em fevereiro de 1922, pois a Semana de Arte Moderna 

envolveu um conjunto de reações à vida no século XX, “reações fragmentárias, espontâneas e 

não formais, e que vinham impregnando as atitudes e a retórica oficiais herdadas do século 

anterior”
392

. Contudo, se o modernismo não era exclusivamente paulistano, foi São Paulo e a 

Semana de Arte Moderna que deram ao movimento “ímpeto e apoio espiritual”
393

, o que 

ajudaria a promover o modernismo no Rio de Janeiro, a partir de 1930.  

 

 

3.4.1. Modernismo no Rio de Janeiro  

 

 

O movimento modernista no Rio de Janeiro, compreendido a partir de uma série de 

iniciativas ocorridas a partir de 1930, não teve o mesmo espírito programático do movimento 

dos anos de 1920, em São Paulo. No entanto, a questão da identidade e da história nacional 

tornava-se ainda mais patente, e se manifestava da várias maneiras: nas artes visuais, 

                                                 
390 A primeira academia de arte de São Paulo começaria a funcionar apenas em 1925 (Cf. Walter ZANINI, “Arte 

contemporânea”, in: ______ (org.), História geral da arte no Brasil, vol. II, op. cit., 1983, 504). 

391 Cf. Walter ZANINI, “Arte contemporânea”, in: ______ (org.), História geral da arte no Brasil, vol. II, op. 

cit., 1983, 504. 

392 Richard M. MORSE, Formação histórica de São Paulo (de comunidade à metrópole), São Paulo: Difusão 

Européia do Livro, s/d, p. 341. 

393 Cf. Richard M. MORSE, Formação histórica de São Paulo (de comunidade à metrópole), op. cit, s/d, p. 348. 
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literatura, música e em outras formas de expressão. Aqui o assunto será discutido a partir da 

arquitetura, uma de suas mais emblemáticas manifestações, centro do projeto de modernidade 

da cidade do ministro Gustavo Capanema, a fim de iluminar, a partir do debate gerado por ela, 

a dinâmica entre tradição e modernidade nas artes visuais, e os sentidos da recuperação de 

elementos do passado na construção visual daquele momento. 

 

 

3.4.1.2. A arquitetura e o Modernismo Oficial 

 

 

Segundo Giulio Carlo Argan, a importância da arquitetura no entendimento do 

universo cultural reside no fato de ela ser parte desse sistema, tendo como função específica 

organizar a entidade social e política que é a cidade
394

. Porém, essa tarefa de modificar a 

paisagem não pode ser entendida sem sua ligação íntima com o poder público, em geral o 

maior interessado nessa questão
395

.  

Se a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, foi um marco divisor da arte 

brasileira, também é verdade que pouco ou nada se realizou no sentido de um projeto de 

arquitetura moderna para o país na ocasião. Isso aconteceria, de forma mais articulada, apenas 

na década seguinte, e em outra cidade. O ano era 1930, na efervescência ideológica do Estado 

Novo; o palco era o Rio de Janeiro, Capital Federal e principal cartão postal do país; e os 

atores em questão eram os arquitetos, cuja tarefa seria construir uma imagem moderna para a 

cidade. É nesse sentido que a arquitetura assume posição de destaque no modernismo visual 

do Rio de Janeiro, de modo que ele é entendido como o Modernismo Oficial dos anos de 

1930. Nesse sentido, haveria uma disputa entre os arquitetos defensores do estilo neocolonial, 

calcado na pesquisa de elementos estilísticos do passado colonial brasileiro, cujo maior 

representante era José Mariano Filho, e aqueles que se colocavam como representantes da 

nova arquitetura, cuja figura central era Lucio Costa.  

O projeto de Lucio Costa para a sede do Ministério da Educação e Saúde (MES), no 

Rio de Janeiro, é significativo para iluminar a discussão. Trata-se de uma tentativa de 

compreender os sentidos dessa discussão e as possíveis relações com a redescoberta de Debret 

                                                 
394 Cf. Giulio Carlo ARGAN, Historia da arte como história da cidade, op. cit, 1993, p.244. 

395 Cf. Aracy A. AMARAL, “A polêmica sobre a função social da arquitetura”, in: ______ Arte pra quê? A 

preocupação social na arte brasileira 1930-1970, 3ª edição, São Paulo: Studio Nobel, 2003, p. 275. 
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no período. A retomada de valores visuais do passado para expressar ou construir valores do 

presente era uma questão de base desse movimento, que ajudar a iluminar a discussão sobre a 

redescoberta de Debret. 

A primeira transformação da paisagem urbana da cidade do Rio de Janeiro aconteceu 

com a chegada da Família Real ao Brasil, em 1808, em virtude da necessidade de acomodar 

as milhares de pessoas que acompanhavam a comitiva de d. João396. Isso seria intensificado a 

partir de 1816, com a vinda dos artistas da Missão Francesa. A partir de então, uma série de 

medidas seriam tomadas no sentido de acomodar a multidão de estrangeiros que chegava à 

corte, especialmente no tocante a estrutura sanitária da cidade, que era precária. Por outro 

lado, ao tornar-se sede da Coroa e capital do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, em 

1815, o Rio de Janeiro precisava adquirir ares de uma cidade digna de acomodar uma 

monarquia.  

Não havia arquitetos no Brasil, e todo o trabalho de construção de moradias ficava a 

cargo de mestres-de-obras e artífices. Segundo Taunay, as construções inspiradas em alguma 

estética mais requintada no Rio de Janeiro eram as igrejas
397

, que ainda assim substituíam 

obras de arte por “ornamentos sobrecarregados de ouro”
398

. Contudo, Taunay admitia, apesar 

de sua conhecida aversão à estética barroca, que havia beleza na arquitetura religiosa 

brasileira. Mas, certamente, era preciso mais do que isso para acolher a corte e fornecer um lar 

para nossa monarquia. Foi tarefa do arquiteto Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny 

(1776-1850), membro da Missão Artística Francesa, tentar implantar nas edificações do Rio 

de Janeiro o estilo neoclássico, cuja essência era a simplicidade e robustez das formas, numa 

referência direta aos modelos greco-romanos. Porém, o que Montigny conseguiu realizar 

nessa época, em grande medida ao lado de Debret, foi uma série de arquiteturas efêmeras em 

ocasiões solenes da corte, com arcos de triunfo e templos dedicados aos deuses da mitologia. 

Enquanto Montigny cuidava da parte arquitetônica, Debret se preocupava com as alegorias a 

                                                 
396 Não existem informações exatas quanto à população existente no Rio de Janeiro em 1808, mas o número 

aproximado era de 60 mil pessoas, a maioria escravos. Tampouco há entre os historiadores consenso quanto ao 

número de pessoas que vieram com a corte, variando de 12 a 15 mil pessoas (cf. Adolfo Morales de Los RIOS 

FILHO, O Rio de Janeiro imperial, 2ª edição, Rio de Janeiro, Topbooks Editora, 2000, p.59 e Luis Felipe de 

ALENCASTRO, “Vida privada e ordem privada no Império”, in: _____ (org.) História da vida privada no 

Brasil, Império: a corte e a modernidade nacional, 1999, p.67). 

397 Cf. A. de E. TAUNAY, A Missão Artística de 1816, op. cit., 1983, p.05. 

398 Eduardo PRADO, apud. TAUNAY, A. de E. TAUNAY, A Missão Artística de 1816, op. cit., 1983, p.05. 
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serem pintadas
399

. Nota-se que, desde o seu princípio, o sentido da arquitetura neoclássica, 

pelo menos no Brasil, era a preocupação com as fachadas, criando edificações suntuosas, 

característica que permeou as construções nesse estilo até o final do século
400

. Os trabalhos de 

Montigny e Debret para a corte devem ser percebidos dentro de sua inegável importância 

simbólica, se os entendermos como tentativas de engrandecimento de uma incipiente 

monarquia. Seu caráter efêmero, como aponta Rodrigo Naves, revelava algum descompasso 

entre a forma neoclássica e as contradições existentes no país, especialmente a questão da 

escravidão. A arte neoclássica, diria o autor, buscava figuras exemplares, numa espécie de 

concepção universalista que se pautava em um moralismo modelador, e no Brasil a ausência 

de qualquer modelo para tal resultava em uma arte falseada. Do mesmo modo, o Rio de 

Janeiro não apresentava um ambiente cultural ou histórico que pudesse fornecer meios para a 

elaboração de um cenário restaurador de virtudes antigas, como propunha e estética 

neoclássica. Portanto, nem a história cultural da cidade, nem o presente escravista, poderiam 

oferecer referências para a elaboração de uma arte neoclássica aos moldes franceses. Outro 

paradoxo seria a imposição de uma arte laica, como era o neoclassicismo, em um país 

religioso como era o Brasil
401

. 

 Mas, de alguma forma, o neoclassicismo, com suas pretensões laicas e 

modernizadoras, inseriu-se na ordem do dia da arquitetura brasileira, tentando, com os meios 

que lhe eram cabidos, superar o barroco vigente, de caráter autodidata e religioso. 

Ao recorrermos aos textos de Debret, por exemplo, observamos a importância que o 

artista atribuía à arquitetura na tentativa de demonstração da “evolução” e do “progresso” 

ocorridos no Rio de Janeiro com a chegada da corte e, especialmente, dos franceses. É fácil 

perceber que o pintor atribuía aos franceses essa tarefa “civilizadora”, o que era comum numa 

época em que, segundo Norbert Elias, a burguesia francesa supunha ser o grande modelo de 

“civilização” ocidental, e deveria, portanto, estender essa “civilização” a outros povos, ainda 

                                                 
399 Não há a pretensão de realizar, aqui, uma discussão aprofundada sobre a obra de Montigny. Na verdade, ele 

realizou vários projetos, mas poucos saíram da prancheta. Exemplos de trabalhos que se efetivaram foram o 

prédio da AIBA e a residência em que morou, na Gávea. Totalmente neoclássica, hoje essa construção é um 

centro cultural conhecido como Solar Grandjean de Montigny, e fica nas dependências da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro.  

400 Cf. José Carlos DURAND, Arte, privilégio e distinção: artes plásticas, arquitetura e classe dirigente no Brasil, 

1855/1985, São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade de São Paulo: 1989, p.69. 

401 Cf. Rodrigo NAVES, “Debret, o neoclassicismo e a escravidão”, op. cit, 2001, p. 121. 
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“primitivos”
402

. A arquitetura aparece, no livro de Debret, como um signo dessa evolução, 

sugerida especialmente na gravura Melhoramentos Sucessivos do Palácio de São Cristóvão – 

Quinta da Boa Vista – de 1808 a 1831 [Figura 22], emblema máximo dessa tentativa de 

figuração de um país que caminhava rumo à “civilização”, através do desenvolvimento da 

arquitetura e da dominação da natureza. 

Porém, essa arquitetura neoclássica, ao longo do século, “vai perdendo suas 

características de equilíbrio, nobreza e sobriedade”
403

 tornando-se eclética ao mesclar-se com 

o barroco e ao art-noveau , reinterpretando estilos das mais variadas épocas e nacionalidades. 

E será esse ecletismo o alvo da crítica dos arquitetos do início do século XX, que, de início, 

irão reivindicar um retorno às origens barrocas, em um movimento que ficou conhecido como 

neocolonial.  

Resta discutir, ainda, a questão urbanística do início do século XIX, que não se 

resolvia com arcos triunfais ou templos gregos, apesar de estar intimamente ligada aos 

assuntos da arquitetura. Segundo Adolfo Morales de Los Rios Filho, pelos menos os efeitos 

das inundações diminuíram após um cuidado com o leito dos rios e a canalização das ruas, 

porém, a situação da salubridade continuava precária,  

 

[...] em face de nenhuma obra de saneamento, de desconhecida drenagem 

do solo, de desnivelamento generalizado, de mau escoamento das águas 

pluviais, da falta de retificação dos cursos de água, de aterros 

inadequadamente executados e inexistência de esgotamento sanitário nas 

habitações [...].404 

 

E essa situação demorou a ser enfrentada, o que aconteceria somente no final no final 

do século XIX
405

. Em 1875 começam as reformas urbanísticas da Comissão de 

Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro, que vão até 1902. A partir de 1904 o prefeito 

Francisco Pereira Passos (1836-1913) inicia uma enorme intervenção urbana, em uma “[...] 

                                                 
402 Cf. Norbert ELIAS, O processo civilizador. Volume I – Uma história dos costumes, op. cit, 1994, p.62. 

403 Lucio COSTA, apud. Augusto da Silva TELLES, “Neocolonial: la polemica de José Mariano”, in: Aracy 

AMARAL (coord.), Arquitetura Neocolonial: América Latina, Caribe, Estados Unidos, São Paulo: Memorial: 

Fondo de Cultura Econômica, 1994, p.237. 

404 Adolfo Morales de LOS RIOS FILHO, O Rio de Janeiro imperial, 2ª. ed., Rio de Janeiro, Topbooks Editora, 

2000, p.105. 

405  Adolfo Morales de LOS RIOS FILHO, O Rio de Janeiro imperial, op. cit., 2000, p.104. 



 

 148 

iniciativa de saneamento físico e social e de „embelezamento‟ (termo corrente na época) da 

cidade – capital e principal entrada internacional do país”
406

. Essa iniciativa, que pode ser 

entendida como uma “haussmanisation” do Rio de Janeiro, teve como emblema máximo a 

abertura da Avenida Central, hoje Rio Branco
407

, e fazia parte do Plano de Remodelação da 

Cidade do Rio de Janeiro, elaborado em 1920. Tendo Paris como modelo, o Rio de Janeiro 

passou por inúmeras reformas urbanas, visando a “higienização” da cidade, especialmente nos 

bairros do centro. Ao lado dessas reformas, surge o movimento neocolonial, protagonizado 

pelos arquitetos José Mariano Filho e Lucio Costa. 

As reformas urbanas de Pereira Passos apresentavam um extremo ecletismo 

arquitetônico, o que se acentuou com as comemorações de 1908 relacionadas ao centenário da 

abertura dos portos ao comércio com as nações amigas. A tentativa de transformação na 

arquitetura começaria a dar os primeiros sinais alguns anos depois. Em 1914, ano inaugural 

do movimento neocolonial, Ricardo Severo (1869-1940) proferiu uma palestra na Sociedade 

de Cultura Artística em São Paulo intitulada “Arte tradicional no Brasil”, que preconizava a 

valorização da arte tradicional como um elemento de manifestação de nacionalidade na 

arquitetura
408

. Porém, seria no Rio de Janeiro que os primeiros frutos do neocolonial iriam se 

manifestar, graças aos esforços de José Mariano Carneiro da Cunha Filho (1881-1946), 

médico e historiador da arte. Apesar de ter sido o responsável pela nominação de neocolonial 

ao movimento, José Mariano preferia chamar essa arquitetura de “tradicional”,
409

 publicando 

inúmeros artigos contra o ecletismo que permeava a ENBA do Rio de Janeiro. Para ele, a 

arquitetura neocolonial, ou tradicional, seria aquela originalmente trazida ao país pelo 

colonizador português, fruto de sua experiência adquirida no contato com os povos orientais; 

uma arquitetura capaz de lutar contra os fatores ambientais, adaptando-se a eles
410

. 

Empenhado na tarefa de recuperação da arte tradicional, e na condição de presidente da 

Sociedade Brasileira de Belas Artes, patrocinou a viagem de jovens arquitetos a Minas Gerais, 

                                                 
406 Hugo SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, EDUSP, São Paulo: 2002, p. 21, interpolações do autor. 

407 Cf. Augusto da Silva TELLES, “Neocolonial: la polemica de José Mariano”, in: Aracy AMARAL (coord.), 

Arquitetura Neocolonial: América Latina, Caribe, Estados Unidos, op. cit.,1994, p.237. 

408 Cf. Hugo SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, op. cit., 2002, p. 35. 

409 Cf. Augusto da Silva TELLES, “Neocolonial: la polemica de José Mariano”. In: Aracy AMARAL (coord.). 

Arquitetura Neocolonial: América Latina, Caribe, Estados Unidos, op. cit.,1994, p.239. 

410 Augusto da Silva TELLES, “Neocolonial: la polemica de José Mariano”. In: Aracy AMARAL (coord.). 

Arquitetura Neocolonial: América Latina, Caribe, Estados Unidos, op. cit.,1994, p.239. 
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a fim de que fizessem um levantamento arquitetônico (dentre os quais estava Lucio Costa, que 

foi enviado para Diamantina). O apogeu do movimento neocolonial dá-se no ano de 1924, na 

Exposição Nacional do Centenário da Independência, e, em 1930, no IV Congresso Pan-

Americano de Arquitetura, José Mariano conseguiria, enfim, sua consagração
411

.  

Porém, um movimento inverso acontecia concomitantemente em São Paulo. Se no 

modernismo dos anos de 1920 a arquitetura paulista não representou papel considerável, uma 

vez que “os arquitetos da Semana de Arte Moderna não ostentavam uma consistência 

programática como os seus colegas literatos ou artistas plásticos”
412

, a partir de 1925 o 

arquiteto russo Gregori I. Warchavchik (1896 -1972) começa a divulgar elementos para a 

elaboração de uma “arquitetura moderna”
413

 no país. Ainda que sua importância estivesse 

mais no discurso do que na prática
414

, Warchavchik é “adotado” pelos modernistas de São 

Paulo para suprir a lacuna da arquitetura na cultura modernista paulista
415

. Mas essa 

manifestação já indicava caminhos alternativos aos ditados pelo modelo neocolonial de José 

Mariano Filho, e os anos de 1930 revelariam o declínio desse estilo, e a instauração de uma 

nova arquitetura no Rio de Janeiro, especialmente através de Lucio Costa. A partir dessa 

época, o modernismo ganha fôlego na Capital Federal, e a arquitetura seria uma de suas 

principais expressões. 

Lucio Costa, aluno de José Mariano Filho, por muito tempo foi adepto do estilo 

neocolonial. Tanto que as conferências proferidas por Le Corbusier (Charles-Edouard 

Jeanneret-Gris – 1887-1965) no Rio de Janeiro, em 1929, não lhe chamaram tanto a atenção. 

Porém, suas viagens a Minas Gerais, nas pesquisas solicitadas por seu mestre, seriam a causa 

de certa insatisfação com a arquitetura colonial, fazendo que sua atenção se dirigisse à 

arquitetura moderna, especialmente para a “casa modernista”, de Warchavchik, em São 

                                                 
411 Cf. Augusto da Silva TELLES, “Neocolonial: la polemica de José Mariano”. In: Aracy AMARAL (coord.). 

Arquitetura Neocolonial: América Latina, Caribe, Estados Unidos, op. cit.,1994, p.240. 

412 Hugo SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, op. cit., 2002, p. 43. 

413 Warchavchik veio ao Brasil em 1923 para trabalhar na Companhia Construtora de Santos. Entre 1925 e 1929 

foi o representante, na América do Sul, dos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna, fundados por Le 

Corbusier (CIAMS) (cf. Ceça de GUIMARÃES, Lucio Costa: um certo arquiteto em incerto e secular roteiro, 

Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1996, p. 27). 

414 Cf. Hugo SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, op. cit., 2002, p. 54. 

415 Hugo SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, op. cit., 2002, p. 49. 
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Paulo
416

. Na verdade, o que estava em jogo era se a arquitetura deveria ter como prioridade a 

preocupação estética (forma) ou, ao contrário, a preocupação deveria ser em torno da sua 

utilidade (função)
417

. Essa seria a grande questão da arquitetura moderna no começo do século 

XX. 

No final de 1930, sob o Estado Novo, o Ministro Flávio Campos convida Lucio 

Costa para ser o novo diretor da ENBA, onde realizaria mudanças radicais, a começar pelo 

afastamento de José Mariano Filho e, por conseguinte, do estilo neocolonial. Ainda que Lucio 

Costa não soubesse exatamente o que pretendia com essa mudança, ele estava convicto de sua 

insatisfação com as soluções artificiais dessa arquitetura, e que era preciso haver 

transformações nesse sentido. Mesmo na época em que era defensor do estilo, ele refutava seu 

decorativismo excessivo, buscando compreender, ao contrário, os princípios mais gerais que 

direcionavam as construções do passado. Isso iria nortear sua “nova arquitetura” a partir de 

1930
418

. Seria durante sua curta temporada à frente da ENBA que aconteceria a XXXVIII 

Exposição Geral de Belas-Artes, mais conhecida como Salão Revolucionário de 1931. 

Tendo Lucio Costa à frente da comissão organizadora, esta seria composta, ainda, 

por Anita Malfati, Celso Antônio, Candido Portinari e Manuel Bandeira – o que já denuncia a 

participação dos modernistas da década anterior na constituição de um movimento de 

renovação estética na Capital Federal. Obras modernas eram a maioria na exposição: Anita 

Malfati, Victor Brecheret, Di Cavalcanti, Lasar Segall, Tarsila do Amaral, Gomide, Ismail 

Nery, Celso Antonio, Cícero Dias e Portinari
419

 – de novo, aqui, percebemos a participação da 

vanguarda paulista da década anterior na afirmação de um modernismo visual no Rio de 

Janeiro: “Bastante difundida pela imprensa, a exposição funcionou como marco de 

conscientização de uma realidade artística muito tempo quase só circunscrita a São Paulo e a 

casos isolados do Rio”
420

. 

                                                 
416 Cf. Guilhermo WISNIK, Lucio Costa: entre o empenho e a reserva, Cosac & Naify, São Paulo: 2001, p.15.  

417 Aracy A. AMARAL, “A polêmica sobre a função social da arquitetura”, in: ______ Arte pra quê? A 

preocupação social na arte brasileira 1930-1970, op. cit, 2003, p. 275. 

418 Cf. Luiz Antonio Recaman BARROS, Por uma arquitetura, brasileira, Tese de Mestrado em Filosofia, 

FFLCH, USP, 1995, p. 42. 

419 Cf. Walter ZANINI, “Arte contemporânea”, in: ______ (org.). História geral da arte no Brasil. São Paulo: 

Instituto Moreira Salles, 1983, vol. II, op. cit., p. 578. 

420 Walter ZANINI, “Arte contemporânea”, in: ______, (org.). História geral da arte no Brasil. São Paulo: 

Instituto Moreira Salles, 1983, vol. II, op. cit., p. 578. 
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Dois jovens nomes receberiam grande atenção na ocasião: Portinari, recém chegado 

da Europa, e Alberto da Veiga Guignard, “cujo trabalho isolado no Rio alcançava 

receptividade entre os modernos”
421

, bem como na ENBA, pois ganharia o prêmio de viagem 

apenas na exposição de 1940, com seu quadro Lea e Maura. Portinari, como veremos, será 

um dos grandes nomes do movimento, especialmente por trabalhar junto a Lucio Costa em 

projetos para o Governo Federal. 

No caso da arquitetura, o Salão Revolucionário contou com a participação de 

Warchavchik e Flávio de Carvalho, bem como Lucio Costa, Marcelo Roberto e Affonso 

Eduardo Reidy. No mesmo ano, porém, Lucio Costa seria afastado da diretoria da ENBA, 

quanto então se associou a Warchavchik, em um período de certo ostracismo
422

. 

Em 1935 é aberto um concurso, no Rio de Janeiro, para a construção da nova sede do 

MES, e o projeto vencedor era assinado por dois nomes de prestígio, Archimedes Memória e 

Francisque Cuchet. Porém, Gustavo Capanema, que era o segundo ministro da pasta de 

Educação e Saúde no Governo de Getúlio Vargas, sempre cercado de intelectuais e artistas 

modernistas, acabou recusando o anteprojeto vencedor por este não se coadunar com as 

preocupações modernistas de seus auxiliares. Foi então que convidou Lucio Costa para o 

trabalho, que prontamente montou uma equipe com arquitetos que apresentaram anteprojetos 

modernos para o referido concurso
423

. Segundo Antonio Candido, isso aponta para uma 

sanção oficial do modernismo na arquitetura, “[...] que correspondia à aceitação progressiva 

do gosto médio, a partir das primeiras residências traçadas por Warchavchik e Rino Levi nos 

anos 20”
424

. 

Mais ou menos nessa época, Le Corbusier volta ao Brasil, graças a uma investida do 

próprio Lucio Costa, que indicara seu nome ao Ministro Capenema, como alternativa ao 

italiano Marcello Piacentini, para o projeto da Cidade Universitária do Brasil (CUB). Como 

na época o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura não permitia trabalhos 

                                                 
421 Walter ZANINI, “Arte contemporânea”, in: ______, (org.). História geral da arte no Brasil. São Paulo: 

Instituto Moreira Salles, 1983, vol. II, op. cit., p. 578. 

422 Cf. SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, op. cit., 2002, p. 79. 

423 Hugo SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, op. cit., 2002, p. 89. Os arquitetos foram: Afonso 

Eduardo Reidy, Carlos Leão e Jorge Moreira; além deles, participaram Ernani Vasconcellos (assistente de 

Moreira) e Oscar Niemeyer (assistente de Lucio Costa). 

424 Antonio CANDIDO, “A revolução de 1930 e a cultura”, in: ______, A educação pela noite, Rio de Janeiro, 

op. cit., 2006, p.224. 
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comandados por profissionais estrangeiros no Brasil, Le Corbusier veio ao país sob pretexto 

de proferir conferências no Rio de Janeiro
425

. Assim, ao mesmo tempo em que se envolveu no 

projeto da CUB, o arquiteto francês pôde participar da elaboração do prédio do MES. Claro 

que, ao chegar ao país, em 1937, o projeto para a sede do ministério já estava encaminhado, 

baseado nos princípios corbusierianos. Mesmo os elementos locais presente no edifício, como 

o granito disponível na cidade, os azulejos portugueses, os suportes para painéis artísticos ou 

as palmeiras, seriam sugestões do próprio Le Corbusier
426

.  

Segundo Pierre Francastel, é notório que as propostas arquitetônicas e urbanísticas de 

Le Corbusier interessaram a “camadas extraordinariamente vastas do público internacional”, o 

que, como se nota, não excluiu o Brasil. Francastel não concorda com as propostas do 

arquiteto, considerando seus trabalhos de qualidade discutível e suas saídas “ordenadoras de 

formas”
427

. E, no sentido da ordem, o sociólogo irá caracterizar as propostas courbusierianas 

como autoritárias: 

 

Corbusier é dos que pregaram durante vinte e cinco anos o paternalismo, o 

regionalismo, a autoridade, a família, sem perder de vista que, em certas 

circunstâncias, o direito de cada um ter opiniões é suspenso por um tempo
428

. 

Courbusier pertence à linhagem daqueles que, ao longo dos tempos, têm 

querido fazer a felicidade dos outros, mesmo à custa de sua liberdade429. 

 

Ao longo de sua apreciação da obra de Le Courbusier, Francastel irá desenhar a 

imagem de um arquiteto conservador, que, ao mesmo tempo em que recusava a vida moderna, 

no sentido da técnica e da alienação (contra a máquina e a sociedade do trabalho), não 

aceitava o passado “senão sob uma redoma de vidro e bem etiquetado”
430

. Em contraposição à 

sociedade da máquina e do trabalho, aponta Francastel que o arquiteto irá prezar pelo lazer e 

pelo ócio, mas à custa de liberdades individuais e de uma segregação social, onde poucos 

                                                 
425 Cf. Hugo SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, op. cit., 2002, p. 90. 

426 Hugo SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, op. cit., 2002, p. 91. 

427 Cf. Pierre FRANCASTEL, Arte e técnica nos século XIX e XX, Lisboa, Edição Livros do Brasil, s/d, pp.47-

48. 

428 Pierre FRANCASTEL, Arte e técnica nos século XIX e XX, op. cit., s/d, p. 50. 

429 Pierre FRANCASTEL, Arte e técnica nos século XIX e XX, op. cit., s/d, p. 53. 

430 Pierre FRANCASTEL, Arte e técnica nos século XIX e XX, op. cit., s/d, p. 54. 
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seriam os verdadeiros beneficiados. 

Não vem ao caso, aqui, investigar todos os aspectos da crítica de Francastel ao seu 

patrício. A exposição acima funciona, na verdade, como uma contraposição à figura de Le 

Courbusier, em geral apresentado como uma espécie de missionário, sem o qual não haveria 

uma arquitetura moderna brasileira. Isso pode até fazer sentido – não há como negar sua 

participação no processo, mas é importante ter em mente a interpretação que Francastel faz de 

suas propostas arquitetônicas e urbanísticas, especialmente sua relação com a ordem e com o 

poder público. Talvez sua participação na construção de um modernismo oficial no Rio de 

Janeiro, à luz dessas idéias, faça mais sentido. 

A sede do MES contou com a colaboração de artistas modernos como Candido 

Portinari, que realizou quadros, murais e desenhos para azulejos
431

, sob orientação expressa 

do ministro Capanema, que não apenas lhe exigia os temas como indicava fontes para a 

melhor execução do trabalho, como se pode perceber em uma carta endereçada ao artista:  

 

“[...] No salão de audiências, haverá 12 quadros dos ciclos de nossa vida 

econômica, ou melhor, aspectos fundamentais de nossa evolução econômica. 

Falta fazer o último – a carnaúba –, mudar de lugar o da borracha, fazer de 

novo um que se destruiu. 

Na sala de espera, o assunto será o que já disse – a energia nacional 

representada por expressões da nossa vida popular. No grande painel, 

deverão figurar o gaúcho, o sertanejo e o jangadeiro. Você deve ler o III 

capítulo da segunda parte de Os sertões de Euclides da Cunha. Aí estão 

traçados de maneira mais viva os tipos do gaúcho e do sertanejo. Não sei que 

autor terá descrito o tipo do jangadeiro. Pergunte ao Manuel Bandeira[...]432. 

 

A essas recomendações seguem outras, com os temas e fontes literárias para sua 

reconstituição. Essa carta é significativa sobre a participação direta de Capanema na execução 

                                                 
431 Portinari confiou ao artista Paulo Rossi-Osir a confecção dos azulejos que comporiam a decoração externa do 

prédio, a partir de desenhos de sua autoria. Na mesma época pintaria um retrato de Rossi-Osir, algo que também 

faria com outros auxiliares (cf. Sergio MICELI, Imagens negociadas, op. cit., 1996, p. 107). 

432 Trecho da carta de Gustavo Capanema a Cândido Portinari, Rio de Janeiro 7.12.1942, in: Simon 

SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de Capanema, 

op. cit. 1984, pp. 347-348. 
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do projeto, e também de sua autonomia, talvez por conta do interesse secundário nas áreas de 

educação e saúde por parte de Getúlio Vargas
433

. Desse modo, 

 

O projeto de construção do edifício-sede do Ministério da Educação, 

conhecido como Palácio da Cultura, foi a grande oportunidade de colocar na 

prática o projeto de uma obra que concretizasse, ao mesmo tempo, os ideais 

revolucionários do modernismo e a consagração institucional da obra 

educacional e cultural do ministro434. 

 

Capanema, apesar de sua visão instrumentalizada do modernismo, como se percebe 

na carta que enviou com sugestões a Portinari, soube aproveitar a força dos intelectuais 

modernistas para a renovação cultural que pretendia realizar na Capital Federal. Graças à 

crença na força da arte e da cultura cultivada naqueles anos, teve ao seu lado, por exemplo, 

Carlos Drummond de Andrade, que foi seu mentor cultural durante todo o Estado Novo, 

servindo “[...] de ponte e filtro no contato entre a cultura brasileira e o ministério [...]”
435

.  

O prédio do MES foi realizado seguindo os cinco pontos da arquitetura moderna de 

Le Corbusier: volume construído em pilotis, planta livre com estrutura independente, fachada 

livre, janelas dispostas na horizontal e terraço jardim. A sede do MES foi um marco da 

arquitetura moderna brasileira, sendo um emblema do modernismo no Rio de Janeiro, onde a 

cidade torna-se, ela mesma, “palco do moderno”
436

. Resta entender porque isso aconteceu no 

Rio de Janeiro ao invés de São Paulo, vanguarda do modernismo. Para Carlos A. C. Lemos, 

era natural que o Rio de Janeiro protagonizasse essa transformação, não apenas por ser a 

capital do país na época, mas por ser sede do único curso independente de arquitetura do 

Brasil, o que tornava a cidade um local de convergência de artistas, intelectuais e técnicos
437

. 

                                                 
433 Cf. Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit. 1984, p. 49. 

434 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit. 1984, pp. 93-94.  

435 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit. 1984, p. 84. 

436 Hugo SEGAWA, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, op. cit., 2002, p. 19. 

437 Cf. Carlos A. C. LEMOS, “Arquitetura contemporânea”, in: Water ZANINI, (org.). História geral da arte no 

Brasil. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 1983, vol. II, op. cit., p. 840. 
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Segundo Aracy Amaral, porém, o apoio governamental seria razão preponderante dessa 

revitalização arquitetônica: 

 

Acontece, contudo, que no Rio de Janeiro, como sempre se menciona, foi 

implantada a arquitetura brasileira porque o Estado oficializava as 

iniciativas, ou as iniciativas transformaram-se em oficiais, o Estado Novo 

dando a possibilidade de emergência de uma arquitetura que fornece uma 

nova imagem desse Estado438. 

 

Essa é a grande questão estrutural que permeia, efetivamente, toda a discussão 

apresentada. E é por isso que a arquitetura ganha tanto espaço na discussão modernista 

referente ao Rio de Janeiro da época, justamente porque a cidade era a Capital Federal, e o 

Estado, nesse caso, era o grande mecenas de todas essas transformações, personificado pela 

figura de Capanema. Sérgio Buarque de Holanda destaca esse papel da construção da cidade 

como forma de manifestação de poder. Apoiando-se em Max Weber, o autor diz que “para 

muitas nações conquistadoras, a construção de cidades foi o mais decisivo instrumento de 

dominação que conheceram”
439

. Nesse caso, o modernismo na cidade do Rio de Janeiro nos 

anos de 1930 não pode ser desligado dos interesses governamentais. E isso se aplica 

especialmente à arquitetura, porque ela “[...] somente é realizada quando aprovada ou 

encomendada pelo sistema vigente”
440

. Isso não significa dizer que os arquitetos, ao serem 

cooptados pelo Estado Novo, tornavam-se automaticamente simples autômatos nas mãos do 

poder vigente, ou que se identificavam com seus ideais
441

. 

 

 

 

                                                 
438 Aracy A. AMARAL, “A polêmica sobre a função social da arquitetura”, in: ______ Arte pra quê? A 

preocupação social na arte brasileira 1930-1970, op. cit, 2003, p. 297. 

439 Sérgio Buarque de HOLANDA, Raízes do Brasil, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1982, p. 61.  

440 Aracy A. AMARAL, “A polêmica sobre a função social da arquitetura”, in: ______ Arte pra quê? A 

preocupação social na arte brasileira 1930-1970, op. cit, 2003, p.275. 

441 Como aponta Antonio Candido, o fato de ser um funcionário do serviço público não significa 

necessariamente ter identificação com as ideologias e interesses dominantes, nem que sua obra não possa, 

inclusive, se opor a um regime opressor (Cf. Antonio CANDIDO, “A Revolução de 1930 e a cultura”, in: 

______ A educação pela noite, op. cit, 2005, p. 236). 
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3.4.1.3. Arquitetura e história nacional 

 

Para Otilia Arantes, o modernismo de 1930 apresentava uma feição iluminista, onde 

a cultura passava a ser organizada institucionalmente, e, nesse sentido, era dotada de uma 

ordem que nada tinha a ver com o “espírito de libertinagem estético-social da fase 

anterior”
442

. João Luiz Lafetá também faz uma diferenciação entre os dois momentos do 

modernismo, referindo-se, no caso, à literatura. Segundo o autor, o movimento pode ser 

dividido, teoricamente, entre sua fase heróica ou estética (década de 1920, com a renovação 

da técnica) e a fase ideológica (a partir de 1930, com o desejo e busca de uma expressão 

artística nacional, o caráter de classe, suas atitudes e produções)
443

.  

Em relação à literatura, Antonio Candido apontaria uma série de exemplos da 

efervescência das questões nacionais no período
444

. A partir dos anos de 1930 haveria um 

interesse crescente pelas questões sociais, com influência do marxismo, cujas primeiras obras 

seriam Mauá, de Castro Rebelo (1932), e Evolução política do Brasil, de Caio Prado Júnior 

(1934). A partir de então, muitos escritos se declarariam de esquerda, como por exemplo 

 

[...] Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queirós, Abguar Bastos, 

Dionélio Machado, Oswald de Andrade; ou simpatizantes, como Mário de 

Andrade, Carlos Drummond de Andrade, José Lins do Rego (este, ex-

integralista); ou que não eram uma coisa nem outra, mas manifestavam a 

referida consciência "social", que os punha um grau além do liberalismo que 

os animava no plano consciente, como Érico Veríssimo, Amando Fontes, 

                                                 
442 Otilia Beatriz Fiori ARANTES, “Lucio Costa e a „boa causa‟ da arquitetura brasileira”, in: ______ e Paulo 

Eduardo ARANTES, O Sentido da Formação: Três Estudos sobre Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza e 

Lucio Costa, São Paulo: Paz e Terra, 1997, pp.113-133. 

443 Cf. João Luiz LAFETÁ, 1930: A crítica e o modernismo, São Paulo: Duas Cidades, Editora 34, 2000, passim. 

444 Aponto, aqui, apenas as questões temáticas dessa literatura, e a preocupação com os assuntos nacionais, 

especialmente do passado histórico. A discussão sobre as mudanças formais propostas pelo modernismo e sua 

adoção ou não pela literatura da época fugiria à alçada deste trabalho. Contudo, vale apontar que, segundo 

Antonio Candido, o modernismo literário dos anos de 1930 inovou em duas frentes: a primeira, no caso 

específico da forma que adotou para si, na qual rejeitava os velhos padrões; depois, por possibilitar a outros 

escritores, não propriamente modernistas, terem sua escrita aceita. Seria esse o caso, por exemplo, da escrita de 

Graciliano Ramos, que, “embora não sofrendo influência modernista, pôde ser aceita como „normal‟, porque sua 

despojada secura tinha sido também assegurada pela libertação que o Modernismo efetuou” (Cf. Antonio 

CANDIDO, “A revolução de 1930 e a cultura”, in: ______, A educação pela noite, op. cit., 2006, p. 225). 
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Guilhermino César445. 

 

A partir dos anos de 1930 passa a se configurar uma espécie de rotinização da 

cultura, e o que antes não passava de fenômenos isolados, aos poucos se convertia em um 

“estado de espírito coletivo”, como lembra Paulo Arantes. Não por acaso, “datam 

precisamente desse entrecruzamento dos anos 30 os grandes ensaios de interpretação do caso 

brasileiro [...]”
446

, como já apontava Antonio Candido: 

 

Ela se encarnou nos "estudos brasileiros" de história, política, sociologia, 

antropologia, que tiveram incremento notável, refletido nas coleções 

dedicadas a eles. Antes de qualquer outra a BRASILIANA, fundada e 

dirigida por Fernando de Azevedo na Companhia Editora Nacional; e ainda: 

COLEÇÃO AZUL, da Editora Schmidt; PROBLEMAS POLÍTICOS 

CONTEMPORÂNEOS e DOCUMENTOS BRASILEIROS, da José 

Olympio (esta, dirigida primeiro por Gilberto Freyre e depois por Otávio 

Tarquínio de Sousa, ainda existe sob a direção de Afonso Arinos de Melo 

Franco); BIBLIOTECA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, dirigida por 

Artur Ramos, na Editora Civilização Brasileira etc.447. 

 

O chamado “senso da realidade brasileira”, despertado pelos modernistas
448

, 

motivaria essa série de estudos (incluindo, aqui, a Biblioteca Histórica Brasileira, da Livraria 

Martins, que editaria o livro de Debret em 1940), numa “[...] ânsia de reinterpretar o passado 

nacional, o interesse pelos estudos sobre o negro e o empenho em explicar os fatos políticos 

                                                 
445 Antonio CANDIDO, “A revolução de 1930 e a cultura”, in: ______, A educação pela noite, op. cit., 2006, p. 

229.  

446 Cf. Paulo Eduardo ARANTES. “Providências de um crítico literário na periferia do capitalismo”, in: Otília 

Beatriz Fiori ARANTES, Paulo Eduardo ARANTES, Sentido da formação: três estudos sobre Antonio Candido, 

Gilda Mello e Souza e Lúcio Costa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, pp. 42-43.  

447 Antonio CANDIDO, “A revolução de 1930 e a cultura”, in: ______, A educação pela noite, op. cit., 2006, 

pp.229-230. 

448 Cf. Paulo Eduardo ARANTES, “Providências de um crítico literário na periferia do capitalismo”, op. cit., 

1997, p. 38. 
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do momento”
449

. Marlise Meyer, por sua vez, dirá que na literatura brasileira a idéia de 

descoberta das raízes nacionais sempre fora algo comum, desde a carta de Pero Vaz de 

Caminha, passando pelas iniciativas de descoberta cultural multiplicadas após a 

independência, pela literatura dos viajantes e dos românticos brasileiros, tendo novo surto 

com a explosão modernista
450

, especialmente nos anos de 30 e 40, época em que 

“multiplicam-se os descobrimentos e as descobertas”
451

. 

Essa ânsia pelo passado era uma questão tipicamente modernista, no caso brasileiro. 

Lembremos, por exemplo, da exposição promovida por Castro Maya e pelo MNBA em 1940.  

As imagens de Debret sobre o escravo, não apenas em razão das cenas de violência, mas pela 

própria idéia sugerida de uma nação composta majoritariamente de negros, que viviam plena 

sociabilidade nas ruas, incomodaram, segundo informa Daryle Williams, parte da elite que 

visitou a exposição. Contudo, essa mesma elite, que havia ficado satisfeita com uma 

exposição francesa ocorrida meses antes, não digeria bem as inovações artísticas do 

modernismo visual vindo de São Paulo, como já se discutiu em relação ao posicionamento 

sobre o assunto assumido pela Revista da Semana. Talvez isso aponte para uma ligação entre 

as sugestões visuais de Debret, repletas de imagens nacionais de um passado, e as investidas 

do modernismo, que buscava nesse mesmo passado o seu assunto (lembrando, aqui, que o 

modernismo brasileiro definiu-se basicamente no primado do assunto, sem grandes rupturas 

na forma). Na arquitetura modernista do Rio de Janeiro isso não seria muito diferente. 

A busca de identidade, no caso da arquitetura, não estava desligada dos interesses do 

Estado. Afinal, a partir de 1930, no Governo de Vargas, as oligarquias do café são derrubadas 

e a idéia de um progresso ligado ao desenvolvimento da grande cidade será a representação da 

ideologia do Estado Novo
452

. Dessa forma, profundamente ligada a essa ideologia, a 

                                                 
449 Antonio CANDIDO, “A revolução de 1930 e a cultura”, in: ______, A educação pela noite, op. cit., 2006, p. 

230. 

450 Marlyse MEYER, “Um eterno retorno: as descobertas do Brasil”, in: Caminhos do imaginário no Brasil, São 

Paulo, EDUSP, 2001, pp. 17-24.  

451 Marlyse MEYER, “Um eterno retorno: as descobertas do Brasil”, in: ______, Caminhos do imaginário no 

Brasil, São Paulo, EDUSP, 20012001, p. 31. 

452 Nesse caso, uma economia agrícola tem sinônimo de atraso, ao passo que o progresso ligado à cidade remete 

à modernidade. Segundo Karl Marx, a cidade se caracteriza por uma concentração da população, dos 

instrumentos de produção, do capital, dos prazeres e necessidades, e o campo, por sua vez, evidencia o oposto 

disso, o isolamento (cf. Karl MARX, Friedrich ENGELS, A ideologia Alemã (Feuerbach), São Paulo: Hucitec, 
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arquitetura moderna brasileira teve grande desenvolvimento na década de 1930. 

Lucio Costa soube valer-se do apoio do Estado Novo e da organização institucional, 

apontada por Otília Arantes, para desenvolver seus projetos, como foi o caso do MES. Porém, 

ao que parece, apesar de sua aversão à aplicação decorativa do colonial na arquitetura (o 

neocolonial), Lucio Costa nunca abandonou a referência à tradição. Na verdade, ele vai “[...] 

reler o passado colonial a partir de seu engajamento moderno, e assim reconstituir um 

percurso lógico-histórico que aproxime definitivamente tradição e futuro”
453

. Nessa direção 

ele criticará enfaticamente Aleijadinho em seus trabalhos arquitetônicos, por serem mais 

decorativos do que funcionais; porém, irá lembrar-se das soluções inteligentes e funcionais da 

arquitetura antiga, além de elogiar as iniciativas intervencionistas de Grandjean de Montigny 

no século XIX e seu neoclassicismo “adoçado”
454

, em uma analogia às intervenções 

realizadas pelo próprio Le Corbusier, no século XX
455

. 

Assim, podemos entender que Lucio Costa, ao mesmo tempo em que rejeita a saída 

superficial do neocolonial e absorve os princípios fundamentais da arquitetura moderna de Le 

Corbusier, não abandona por completo seus princípios. Nesses termos, a sua arquitetura era 

tributária, ao mesmo tempo, de uma feição universal (Le Corbusier) e local (o passado 

colonial e neoclássico).  Ou ainda, ao mesmo tempo ligada e desligada da história nacional, 

ou melhor, da tão procurada “realidade brasileira”. 

A título de comparação, é possível remeter a um exemplo internacional, que é o caso 

dos embates entre o novo e o antigo na arquitetura de Viena no final do século XIX e início 

do XX, como lembra Carl E. Schorske em sua discussão sobre a Ringstrasse, centro de uma 

construção urbana oriunda da vitória dos liberais vienenses, iniciada em 1859, segundo os 

princípios nacionalistas e valores culturais da classe média. 

Apesar dessa construção ser seu “bastião político”
456

, durante a estadia no poder os 

liberais não apenas preocuparam-se com a simbologia dessas construções, mas tiveram 

igualmente interesse em fazer melhorias urbanas, de modo a acomodar uma população que 

                                                                                                                                                         
1999, p.78, grifos meus). Nesse sentido, subentende-se que a arquitetura moderna está intimamente ligada à idéia 

de progresso. 

453 Cf. Luiz Antonio Recaman BARROS, Por uma arquitetura, brasileira, op. cit, 1995, p.56. 

454 “Adoçado”, no sentido de não ser uma cópia fiel do modelo europeu (Luiz Antonio Recaman BARROS, Por 

uma arquitetura, brasileira,op. cit., 1995, p.55). 

455 Luiz Antonio Recaman BARROS, Por uma arquitetura, brasileira, op. cit, 1995, p. 55. 

456 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, Cia das Letras/Ed. Unicamp, 1988, p.43. 
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rapidamente crescia. Nesse sentido, muitas reformas foram realizadas, como a canalização do 

Danúbio, a implementação de um bem sucedido fornecimento de água, a inauguração do 

hospital municipal (lembrando que, antes disso, era função da igreja cuidar dos doentes, sob a 

forma de caridade). Além disso, a criação de um sistema público de saúde eliminou 

epidemias, e parques foram construídos
457

. Porém, todas as reformas, apesar de suas 

necessidades objetivas, estavam ligadas a um projeto maior de materialização simbólica do 

poder liberal. Nesse sentido, superando, em impacto visual, até mesmo a Paris do século XIX, 

a Ringstrasse foi construída pelo princípio da “autoprojeção cultural”, e não pela utilidade: 

“Os objetivos práticos, que poderiam ser alcançados com o remodelamento da cidade, 

subordinaram-se à função simbólica da representação”, que oferece, como afirma Schorske, 

“um índice iconográfico da mentalidade do liberalismo austríaco ascendente”
458

.  

Porém, o próprio espaço para a construção da moderna Ringstrasse é resultado da 

conseqüência do atraso da cidade, uma vez que resulta da persistência de fortificações 

anteriormente utilizadas como proteção contra as pilhagens turcas. Com isso, a cidade acabou 

ficando isolada dos subúrbios, através de um vasto cinturão de terra. Esse cinturão 

permaneceu após 1848, em virtude de possíveis invasões civis, mas por questões econômicas 

o imperador Francisco José decidiu abrir esse espaço militar para os civis, instaurando a 

Comissão de Expansão da Cidade. Nesses termos, civis e militares trabalharam juntos na 

projeção da Ringstrasse, e um dos seus elementos centrais foram as largas ruas, com a 

intenção de facilitar a mobilidades das tropas no caso de uma eventual intentona rebelde. 

Após várias derrotas, porém, o exército perdeu seu poder de decisão nos planos urbanísticos, e 

as construções passaram a corresponder unicamente aos valores liberais
459

. Invertendo o 

princípio barroco de unir o subúrbio à cidade, o plano adotado em 1859 separou o antigo 

centro dos novos subúrbios, criando, como diz Schorske, um “insulamento sociológico” onde 

antes havia um cinturão de isolamento militar
460

.  

Em seu espaço circular, os edifícios representativos da burguesia foram agrupados, 

ora em pequenas porções, ora isolados, mas todos determinados pelo desenho da rua, daí o 

                                                 
457 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.44. 

458 Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.45. 

459 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.49. 

460 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.51. 
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nome Ringstrasse
461

. Seus principais prédios eram o Parlamento, a Rathaus, a universidade e 

o Burgtheater, e representavam, respectivamente, a política, a educação e a cultura. Em 

termos arquitetônicos, o estilo Renascentista foi eleito como o mais adequado aos anseios 

liberais, especialmente na universidade, uma vez que ele proclamava a “filiação histórica 

entre a cultura moderna e o ressurgimento do ensino secular depois da longa noite de 

superstição medieval”
462

. O parlamento ganhou formas helenísticas, repleto de figuras greco-

romanas, revelando a falta de um passado que ancorasse a curta história do parlamento liberal. 

“Não tendo passado, ele não tinha heróis políticos próprios cuja memória pudesse ser gravada 

em pedra. [...] Onde faltava a história, entrava o mito”
463

. 

Podemos propor, aqui, uma pequena analogia com a história da monarquia no Brasil 

no início do século XIX, usando como exemplo as realizações de Montigny e Debret nas 

comemorações da corte. Na ocasião da aclamação de d. João VI em 1818, a cidade foi toda 

decorada com construções efêmeras, a fim de louvar o novo rei. Mas as alegorias escolhidas 

foram todas tomadas de empréstimo da simbologia greco-romana (nada, aliás, estranho ao 

estilo neoclássico que tentava se impor na ocasião), revelando, segundo Rodrigo Naves, um 

certo descompasso. Segundo o autor, no caso de Portugal, havia todo um passado histórico de 

conquistas e explorações que justificaria essa simbologia; porém, apresentados dessa forma 

efêmera, “[...] em madeira e papel pintado, numes e divindades mostravam uma face mais 

terrena, revelando antes as dificuldades presentes de um império combalido do que as glórias 

imorredouras do passado”
464

. 

Respeitando as devidas proporções, era mais ou menos isso que acontecia na 

Ringstrasse, em especial no Parlamento, com a utilização de uma simbologia de empréstimo 

que visava preencher uma lacuna histórica, uma vez que o governo liberal era a própria 

imagem do novo. Mas a questão de uma arquitetura que se remetesse ou não à história 

renderia ainda muitos desdobramentos em Viena. 

Tomados em seu conjunto, os edifícios monumentais da Ringstrasse expressavam os 

valores mais elevados da cultura liberal vienense da época
465

, e seus críticos tiveram um papel 

                                                 
461 Ringstraße (rua em anel). 

462 Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.58. 

463 Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.61. 

464 Rodrigo NAVES, “Debret, o neoclassicismo e a escravidão”, op. cit., 2001, p.61. 

465 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.63. 
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decisivo no desenvolvimento de uma arquitetura moderna em Viena, através de um debate 

intelectual que ultrapassava, porém, questões puramente arquitetônicas. Numa discussão 

sobre as dissonâncias entre forma e função da Ringstrasse, eles levantaram uma questão muito 

maior, “sobre a relação entre aspiração cultural e conteúdo social numa sociedade burguesa 

liberal”
466

. E os dois protagonistas desse debate eram os arquitetos Camillo Sitte (1843-1903) 

e Otto Wagner (1841-1918). 

Camillo Sitte era defensor de uma arquitetura de cunho histórico que não se baseasse 

exclusivamente na sua função. Para ele, a Ringstrasse “encarnava os piores traços de um 

racionalismo utilitário desapiedado”
467

. Em sua perspectiva artesanal, Sitte acreditava que o 

espaço público da Ringstrasse deveria ser um local de integração, e para tanto seria 

importante a construção de praças, de modo que o fluxo aleatório de pessoas tivesse uma 

contenção em alguns locais. Com isso, Sitte propunha um rompimento com a soberania da rua 

na Ringstrasse, que não encontrava adeptos na ocasião, e “[...] teve que aguardar uma aversão 

à megalópole mais generalizada do que a que poderia ser gerada pela sociedade austríaca 

anterior à guerra”
468

. 

Talvez por estar mais adequado aos interesses burgueses, Otto Wagner, outro crítico 

da Ringstrasse, teve o espaço necessário para o desenvolvimento de sua arquitetura moderna, 

em princípio oposta aos princípios históricos e integradores de Camillo Sitte. Para Wagner, a 

arquitetura deveria ser moderna e racional, negando, de saída, os “mantos da história”, nas 

palavras de Schorske. 

Ligado à Secessão
469

, Wagner propunha uma arquitetura funcional baseada na 

necessidade moderna, ou seja, “na economia e facilidade para a realização dos negócios”
470

 – 

algo que remete às palavras de Karl Marx acerca da cidade capitalista ser a representação da 

realização plena da divisão do trabalho e da subsunção do indivíduo a ela
471

. Ligado a esse 

pensamento burguês, Wagner também proporia reformas na Ringstrasse, mas sem que isso 

                                                 
466 Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.78. 

467 Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.81. 

468 Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.88. 

469 Movimento artístico de vanguarda que contrariava os pressupostos clássicos da arte. Inicialmente ligada ao 

Art-noveau, tinha entre seus adeptos o pintor Gustav Klimt (1862-1918), grande colaborador de Otto Wagner. 

470 Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.89. 

471 Cf. Karl MARX, Friedrich ENGELS, A ideologia Alemã (Feuerbach), op cit, 1999, p. 78. 
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ferisse o princípio econômico do “homem moderno”. 

Ao contrário de Sitte, que buscava a integração, Wagner entendia que o princípio da 

sociedade moderna seria a circulação de pessoas. Nesse sentido, concebia o espaço das 

praças, não como um ponto de parada, mas sim como um meio para atingir outros locais
472

. 

Na esteira de suas idéias sobre a importância da circulação de pessoas, uma das principais 

preocupações de Wagner era com o sistema de transportes urbanos. Ao vencer o concurso 

para o segundo plano de desenvolvimento da cidade em 1893, o arquiteto propôs, no centro de 

seu projeto, a construção de um sistema ferroviário em Viena, que foi realizado entre os anos 

de 1894-1901. 

Wagner iniciou sua carreira inclinado para o estilo renascentista, mas a arquitetura de 

cunho funcional/utilitarista foi sua maior expressão ao longo da vida. Obedecendo a três 

princípios básicos que ele próprio desenvolveu ao longo dos anos de 1890, a saber, a forma 

em detrimento da função, o uso de materiais modernos como o concreto armado e o vidro e o 

compromisso com uma linguagem que fosse a-histórica (inspirado nos princípios da 

Secessão), Wagner rompeu com o estilo renascentista, em prédios residenciais construídos 

entre 1898-99, em Wienzeile
473

. Em relação ao sistema de moradias, os prédios construídos 

por Wagner inicialmente misturavam dois estilos em um: nos primeiros andares, construíam-

se escritórios, e nos demais, moradias comuns, com uma distinção clara na própria fachada do 

edifício (o que não acontecia antes na Ringstrasse, onde seus arquitetos tentaram ocultar as 

funções comerciais, como no bairro têxtil, com o estilo renascentista). Porém, essa distinção 

logo desapareceria nos projetos de Wagner, prevalecendo o estilo de escritório, representação 

do espírito de negócios do homem moderno, que parecia dominar todas as dimensões da 

existência humana
474

. 

No final de sua carreira, em 1913, ao construir um museu de arte chamado 

simplesmente MCM-MM, Wagner mostra-se condescendente ao historicismo que tanto 

combateu, apresentando um edifício com uma “estranha combinação entre sentimentos 

modernos e formas tradicionais”, talvez expressão de seu menor otimismo com a cidade 

moderna pautada pelos valores econômicos que sempre defendeu
475

. 

Camillo Sitte, conservador e temeroso de agitações populares, desejava uma 

                                                 
472 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.112. 

473 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p. 101. 

474 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.104. 

475 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.123. 
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Ringstrasse em que os espaços fossem contidos, através da construção de praças de integração 

humana. Otto Wagner, ao contrário, apostava na dinâmica da rua.  

 

O estilo, a paisagem, todos os elementos por onde Sitte procurava a 

variedade e o pinturesco na luta contra a anomia moderna, Wagner 

empregou basicamente para reforçar o poder da rua e sua trajetória 

temporal476. 

 

Ambos, porém, apostavam na monumentalidade da cidade, valor central da cultura 

burguesa. A cidade era o centro da vida moderna, e por isso o embate entre Sitte e Wagner 

alcançara tal dimensão, que para além da escolha de estilos, revelava a luta pela legitimação 

de determinadas identidades: deveria a cidade ser construída de forma arcaica e conservadora, 

ou moderna e fundamentada no tempo do comércio? No caso de Viena, a vitória, até o início 

do século, foi de uma arquitetura racional e baseada no princípio da sua funcionalidade, 

obedecendo, nesse caso, a burocratização governamental e econômica
477

.  

Retomando nossa questão central, ou seja, a arquitetura moderna brasileira, 

lembremos que os princípios da arte tradicional proposta por José Mariano Filho não estavam 

apenas ligados à busca de modelos antigos, mas afirmavam uma posição extremamente 

conservadora da parte de seu autor, por vezes nitidamente fascista
478

. De alguma maneira, isso 

se aproxima dos ideais de Camillo Sitte e seu temor pelas “agitações do tempo”
479

 em Viena. 

Por outro lado, a nova arquitetura de Lucio Costa, e seu empenho por um estilo que fugisse ao 

puro decorativismo colonial, aproxima-se da estética funcional de Otto Wagner, inclusive 

pelo apoio governamental vivenciado por ambos, que permitiu o desenvolvimento de seus 

projetos. 

Outra aproximação entre Lucio Costa e Otto Wagner pode ser realizada levando em 

consideração a parceria entre a arquitetura e a pintura moderna. Como dissemos 

                                                 
476 Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.115. 

477 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.104. 

478 Não haveria espaço nesse trabalho para aprofundarmos a questão dos ideais conservadores de José Mariano, 

mas segundo Augusto da Silva Telles, ele defendia uma arquitetura que remetesse a uma “raça branca” de 

“nobre origem portuguesa”, ao invés da “arquitetura judia” e “comunista” de Lucio Costa (cf. Augusto da Silva 

TELLES, “Neocolonial: la polemica de José Mariano”, in: Aracy AMARAL (coord.), Arquitetura Neocolonial: 

América Latina, Caribe, Estados Unidos, op. cit.,1994, pp. 241-242). 

479 Cf. Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.115. 
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anteriormente, Candido Portinari realizou a pintura de murais e azulejos nas paredes do MES; 

no caso de Wagner, a parceria com Gustav Klimt foi decisiva: além de decorar as paredes da 

sua villa  em Hüttelsdorf, Klimt, membro da Secessão e considerado por Wagner como o 

maior artista já visto, ajudou a fortalecer o compromisso do arquiteto com o moderno, 

oferecendo-lhe a nova linguagem visual que substituiria o antigo estilo histórico
480

.  

De resto, a idéia de se procurar no passado (ou na sua reconstrução) modelos para a 

arquitetura moderna (que, teoricamente, deveria apontar para o futuro) mostra outra 

aproximação possível entre esses dois movimentos. Certamente cada país tem sua história, e 

não há aqui a intenção de estender a comparação estabelecida até aqui, bem como afirmar que 

os países possuem outros aspectos comuns que justificassem mais desdobramentos. O que se 

pretendeu foi simplesmente apontar, guardadas as proporções entre os dois países, que ambos 

apresentam os mesmo impasses, no tocante à arquitetura moderna e as negociações entre 

antigas tradições e novos valores sociais. Ainda que Lucio Costa negasse suas origens 

neocoloniais e propusesse uma arquitetura de cunho funcional, o caráter histórico jamais 

abandonou seus trabalhos, haja vista a presença de azulejos portugueses, granito nacional e 

palmeiras no prédio da sede do MES. As raízes coloniais e Lucio Costa falam alto, por 

exemplo, em seu repúdio às críticas do arquiteto suíço Max Bill referentes ao barroquismo da 

Capela da Pampulha, de Oscar Niemeyer. Lucio responde de forma incisiva a essa crítica, 

afirmando que se tal arquitetura tem essas características, é em virtude de “pura filiação nativa 

que bem mostra não descendermos de relojoeiros, mas de fabricantes de igrejas barrocas”
481

. 

Nesse sentido, o próprio movimento neocolonial brasileiro seria, segundo Aracy Amaral, um 

dos caminhos de expressão do moderno, “através de uma fantasiosa, imitativa e artificial 

busca de um passado inexistente na construção de uma identidade que nos escapava”482.  

A arquitetura modernista no Rio de Janeiro revelava um projeto maior de construção 

da nação, da busca de uma unidade nacional, pautada na referência a um passado exemplar de 

nacionalidade, que seria sua argamassa. “Construir o nacionalismo era, ao mesmo tempo, 

                                                 
480 Carl E. SCHORSKE, Viena fin-de-sciècle: política e cultura, op. cit., 1988, p.100. Lembremos também o caso 

dos trabalhos realizados por Grandjean de Montigny e Jean Baptiste Debret na Corte de D. João VI, o que sugere 

que esse tipo de parceria era uma prática comum, assunto que mereceria um estudo exclusivo. 

481 Apud. Aracy A. AMARAL, “A polêmica sobre a função social da arquitetura”, in: ______ Arte pra quê? A 

preocupação social na arte brasileira 1930-1970, op. cit, 2003, p.303, nota 52. 

482 Aracy AMARAL, “A imagem da cidade moderna: o cenário e seu avesso”, in: Annateresa FABRIS (org.), 

Modernidade e modernismo no Brasil, op. cit., 1994, p. 94. 
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destruir as diferenças e proceder a uma seleção na formação da cidadania brasileira”
483

. 

Buscava-se um padrão de brasilidade, que desde a Constituição de 1934 não era outro senão 

aquele concebido no sentido lusitano
484

, e por isso as raízes nacionais dessa reforma cultural 

do modernismo oficial eram essencialmente portuguesas.  

Em 1936 surgiria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

que começaria a funcionar oficialmente em 1937, órgão oficial cuja função seria tombar 

elementos do passado histórico brasileiro considerados importantes para a preservação de uma 

memória nacional. O mentor do proto-projeto seria Mário de Andrade, cujas idéias, 

consideradas por demais abstratas, sofreriam algumas alterações no momento de se tornarem 

decreto, o que aconteceria através de Rodrigo Mello Franco de Andrade, diretor do órgão até 

sua aposentadoria em 1968. A justificativa para a existência dessa instituição seria a 

“necessidade de civilizar o país, superar o atraso, igualar o Brasil aos países que reconhecem 

o valor do patrimônio de arte e história”
485

. E isso não se faria sem uma cuidadosa seleção 

daquilo que deveria ser eternizado através dos livros de tombo. Valorizando, sobretudo, a 

arquitetura religiosa setecentista, especialmente de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro
486

, o 

SPHAN, por um lado, promoveria uma oficialização da diversidade cultural do país, de sua 

pluralidade, e por outro selecionaria, de todo esse passado histórico, aquele que mais se 

adequava aos valores do momento, o que significava, por exemplo, negar o passado mais 

recente, correspondente à Primeira República
487

.  

Como aponta Silvana Rubino, se em sua forma embrionária o projeto para o SPHAN 

supunha a possibilidade de preservação e tombamento das obras de arte em um sentido 

extenso, que nas palavras poéticas de Mário de Andrade significava apreender as músicas, o 

folclore, as danças populares e outras manifestações culturais, na prática o que se podia fazer 

era cuidar do que era palpável, visível e perceptível – a arquitetura. É nesse sentido que 

                                                 
483 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit. 1984, p. 150. 

484 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit. 1984, p. 159. 

485 Silvana RUBINO, As fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-1968. Dissertação de mestrado, Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais, Universidade de Campinas, Campinas, 1991, p. 44. 

486 Cf. Silvana RUBINO, As fachadas da história, op. cit, 1991, p. 134. 

487 Cf. Silvana RUBINO, As fachadas da história, op. cit, 1991, p. 113. 
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surgirá o MES, que construído entre 1937 e 1944, seria tombado pelo SPHAN já em 1948
488

. 

Sua existência é reveladora dessa busca de uma ordenação visual construída a partir de 

elementos do passado, e seu rápido tombamento legitima e oficializa esse padrão. 

A necessidade de organizar o passado para se construir um presente seria confirmada 

nas políticas educacionais do MES, cuja ação pedagógica agiria em três frentes, em um 

“esforço de nacionalização”. A primeira delas visava fornecer um conteúdo nacional à 

educação, valendo-se, de um lado, do ufanismo modernista, e de outro, do culto aos heróis 

nacionais. A segunda investida seria a padronização do ensino em escala nacional, do tipo 

napoleônico, de modo que o governo soubesse de antemão tudo aquilo que seria ensinado em 

qualquer escola do país. A terceira frente seria a “erradicação das minorias étnicas, 

lingüísticas e culturais”, através da proibição de um ensino que não fosse pautado na língua e 

culturas brasileiras
489

. A reforma escolar, nesse caso, seria uma das várias expressões dessa 

ordenação cultural: 

 

Se a tarefa educativa visava, mais do que a transmissão de conhecimentos, a 

formação de mentalidades, era natural que as atividades do ministério se 

ramificassem por muitas esferas, além da simples reforma do sistema 

escolar. Era necessário desenvolver a alta cultura do país, sua arte, sua 

música, suas letras; era necessário ter uma ação sobre os jovens e sobre as 

mulheres que garantisse o compromisso dos primeiros com os valores da 

nação que se construía, e o lugar das segundas na preservação de suas 

instituições básicas; era preciso, finalmente, impedir que a nacionalidade, 

ainda em fase tão incipiente de construção, fosse ameaçada por agentes 

abertos ou ocultos de outras culturas, outras ideologias e nações490. 

 

O papel do modernismo foi central nesse projeto de nação, e “aqui não se pensa uma 

nação qualquer. Pensa-se nação de olhos para o moderno, como expressa a própria 

                                                 
488 Cf. Silvana RUBINO, As fachadas da história, op. cit, 1991, p. 138. 

489 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit. 1984, pp. 141-142. 

490 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit. 1984, p. 79. 
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denominação da semana artística” de 1922
491

.  A relação entre os modernistas e poder público 

moviam as reformas culturais e artísticas, cada um defendendo interesses específicos: 

 

Era sem dúvida no envolvimento dos modernistas com o folclore, as artes, e 

particularmente com a poesia e as artes plásticas, que residia o ponto de 

contato entre eles e o ministério. Para o ministro, importavam os valores 

estéticos e a proximidade com a cultura; para os intelectuais, o Ministério da 

Educação abriria a possibilidade de um espaço para o desenvolvimento do 

seu trabalho, a partir do qual supunham que poderia ser contrabandeado, por 

assim dizer, o conteúdo revolucionário mais amplo que acreditavam suas 

obras poderiam trazer492. 

 

No entanto, o caráter conservador do ministério, em comunhão com a política do 

Estado Novo, afasta-se de alguma forma da essência do movimento modernista:  

 

O que se preponderou no autoritarismo brasileiro, no entanto, não foi a busca 

das raízes mais populares e vitais do povo, que caracterizava a preocupação 

de Mário de Andrade, e sim a tentativa de fazer do catolicismo tradicional e 

do culto dos símbolos e líderes da pátria a base mística do Estado forte que 

se tratava de constituir493. 

 

Dessa forma, a arte serviria ao Estado como fonte de legitimação de seu poder, 

através da reconstituição de um passado criteriosamente selecionado, como também 

aconteceria através da criação dos museus e do SPHAN, como já foi apontado. Outra vez 

podemos fazer deduzir uma comparação entre o caso brasileiro e o austríaco, que apontam 

para formas similares de disputas culturais na construção da nação, ora redescobrindo ou 

reconstruindo um passado, ora negando essa tradição em busca de uma arte moderna e 

funcional. Em ambos os casos, porém, a busca de elementos ligados a uma tradição, ainda que 

                                                 
491 Paulo MENEZES, “Major Reis e a constituição visual do Brasil enquanto nação”, in: Horizontes 

Antropológicos, Porto Alegre, ano 14, n. 29, p. 231-256, jan./jun. 2008, p. 233. 

492 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit. 1984, p. 81. 

493 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit. 1984, p. 80. 
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selecionada e reconstruída, acaba sendo mais forte, mesmo para a nova elaboração de uma 

arquitetura que se propunha totalmente nova. Era através de uma recuperação seletiva de um 

passado, e não se sua negação, que se daria esse processo de modernização da arquitetura. É 

como se a história, nas palavras de Carlo Ginzburg, quando expulsa silenciosamente pela 

porta, tornasse a entrar pela janela
494

. 

Assim, pode-se perceber como a discussão modernista, no Rio de Janeiro, era 

pautada essencialmente pela redescoberta de um passado que pudesse cimentar os ideais 

nacionalistas daquele momento. Nesse sentido, todo este lastro em relação às soluções 

modernistas sobre o impasse entre o novo e o antigo, dentro e fora do ambiente cultural 

brasileiro, visou iluminar uma discussão mais ampla de como a idéia de redescoberta está 

correlacionada à questão do modernismo. Diante disso, redescobrir Debret no Brasil nas 

primeiras décadas do século XX é a um só tempo uma expressão e um dos caminhos trilhados 

pelo movimento dos modernismos dentro da sociedade brasileira, que se modernizava ou que 

queria se modenizar. A Revista da Semana é um dos instrumentos mais representativos deste 

momento no que concerne a redescoberta de Debret no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
494 Cf. Carlo GINZBURG, “De A. Warburg a E. H. Gombrich: notas sobre um problema de método”, in: _____ 

Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história, São Paulo, Companhia das Letras, 2003, p. 92. 
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CAPÍTULO 4 

DEBRET NA REVISTA DA SEMANA 
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O aparecimento do nome de Debret e de suas imagens nas páginas da Revista da 

Semana aconteceria de várias maneiras. Em grande parte das vezes suas gravuras surgiam 

como ilustração para artigos de cunho histórico. Quando o assunto eram as Belas-Artes, seu 

nome também era citado como antigo professor de pintura de história da AIBA. Houve 

momentos, contudo, que o aparecimento de suas gravuras ocorreu de forma especial, no 

sentido estrito de presentear os leitores como imagens do livro Voyage pittoresque et 

historique au Brésil, ainda inédito no mercado editorial brasileiro. 

Essa divulgação da obra de Debret antes de 1940, no Brasil, faz da Revista da 

Semana pioneira da redescoberta das obras do artista no período estudado, tornando possível 

uma ampla difusão de suas imagens
495

 entre o coletivo de leitores, visando alcançar 

comunidades imaginadas e conscientizá-las da sua nação, da sua nacionalidade
496

, revisitando, 

por exemplo, o tempo da monarquia, a proclamação da independência ou a história da cidade 

do Rio de Janeiro, através de Debret. 

 

 

 

4.1. Debret na Revista da Semana entre 1900 e 1930 

 

 

4.1.1 “Ilustrando” histórias 

 

 

Na primeira fase da Revista da Semana, ou seja, até o final de 1913, nenhuma 

imagem de Debret apareceu em suas páginas, o que aconteceria apenas em 1914. A partir de 

então não seria raro vê-las em reportagens, especialmente de cunho historiográfico. É o que 

aconteceria já na primeira edição da revista do ano de 1914, numa série de artigos assinados 

por estudiosos da época, que visava oferecer ao público textos informativos acerca da História 

do Brasil, sob o título “Do Império á República”. 

                                                 
495 Até por conta do preço, já que as revistas da época custavam, em média, 1$500 no Rio de Janeiro, o que era 

bem barato, se pensarmos que um quilo de arroz, no mesmo período, custava aproximadamente 1$250 (cf. 

Anuário estatístico do Brasil, Ano VI – 1941/1945, op. cit., 1946, p. 320).   

496 A síntese é de Benedict ANDERSON, Comunidades Imaginadas, op. cit., 2008, p. 73. 
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O primeiro texto dessa série seria assinado por Oliveira Lima
497

, reforçando o que 

disse Nelson Wernek Sodré sobre as revistas ilustradas tornarem-se reduto de intelectuais da 

época
498

 [Figuras 23 a 27]. Pois bem, sob sua assinatura apareceria o artigo acerca dos tempos 

de d. João, e a primeira imagem de Debret na revista: o Retrato de D. João VI de corpo 

inteiro, o mesmo que seria citado por Gonzaga-Duque em A arte brasileira. No texto da 

revista, o autor faz uma apresentação da história da vinda da Família Real para o Brasil, 

falando sobre a impossibilidade de a corte do Rio de Janeiro oferecer-lhe as mesmas pompas 

de uma monarquia européia. A comparação é feita através de contrastes, apontando diferenças 

consideradas marcantes entre um meio social e outro, sendo o Rio de Janeiro palco de um 

“carnaval perpetuo”, com festas e cortejos, escravos de ganho que ocupavam as ruas, enfim, 

uma paisagem dinâmica que em tudo faz lembrar as imagens oferecidas por Debret na sua 

Voyage pittoresque et historique au Brésil. Não parece improvável que Oliveira Lima, 

estudioso da história da monarquia, tivesse acesso aos volumes do livro em francês, o que 

permite entender a aproximação entre as narrativas visuais e textuais de Debret e a sua.  

No artigo aparecem diversas imagens sobre a monarquia portuguesa, desde sua 

partida de Lisboa, realizada por diversos pintores, mas a que recebe destaque é aquela que 

apresenta o rei d. João VI ao leitor, que ocupa uma página integral [Figura 26]. Não há, 

contudo, menção à sua autoria, algo que seria freqüente no periódico, especialmente nessa 

época, que não era comum fornecer créditos para imagens, fossem gravuras ou fotografias – 

não era raro que mesmo os artigos viessem sem assinatura. De todo modo, essa foi a primeira 

imagem histórica produzida pelo artista no país
499

, e, coincidentemente, a primeira a aparecer 

na Revista da Semana. 

O segundo artigo da série, publicado em 28 de fevereiro de 1914, também assinado 

por Oliveira Lima, continuava a discussão sobre os tempos de d. João VI, aprofundando 

detalhes sobre a chegada da Família Real ao Brasil e o modo caloroso como teriam sido 

recebidos pelo povo
500

 [Figuras 28, 29, 31 e 32]. 

                                                 
497 Oliveira LIMA, “Do Império á República: a sociedade brasileira no tempo de D. João VI”, in: Revista da 

Semana, nº 01, 14/02/1914. 

498 Cf. Nelson Wernek SODRÉ, História da imprensa no Brasil, op. cit., 1966, p.340.  

499 Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, op. cit., 1978, v.3, p.119. 

500 Oliveira LIMA, “Do Império á República: o Rio de Janeiro no tempo de D. João VI”, in: Revista da Semana, 

28/02/1914, nº 03. 
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No cabeçalho do artigo já se percebe a presença de imagens de Debret, pequenos 

retratos de busto
501

 de d. João e d. Pedro respectivamente nos lados esquerdo e direito da 

página. Ao centro, a imagem utilizada no artigo anterior (o retrato do rei) reaparece, agora 

recortada do fundo e inserida em meio ao título do artigo, entre os dois pequenos retratos já 

citados. Abaixo, ocupando quase a metade da página desde o rodapé, a gravura de Debret 

Vista do Largo do Paço, no Rio de Janeiro também aparece, com a legenda “O terreiro do 

Paço e o palácio real de D. João VI no Rio de Janeiro” [Figura 28]. Dessa forma, tem-se uma 

organização visual que busca apresentar aos leitores imagens dos antigos soberanos e do seu 

espaço social oficial.  

Na página seguinte, pequenos retratos de estadistas de d. João apareceriam no 

cabeçalho [Figura 29], todos originalmente pertencentes a uma única gravura de Debret 

chamada Retratos de ministros ou Ministros e senadores [Figura 30]. A gravura original 

contém os cinco retratos dispostos da seguinte maneira: dois deles acima (Conde da Barca e 

Marquês de Marialva), um no centro (José Bonifácio) e dois abaixo (José Clemente e o bispo 

do Rio de Janeiro), o que evidencia a hierarquização escolhida por Debret, colocando o clero 

abaixo dos demais. Na revista, todas as imagens seriam dispostas em uma única linha 

horizontal na parte de cima da página, e os primeiros a aparecerem seriam José Clemente e o 

bispo, seguidos da imagem de José Bonifácio, que ocupa igualmente sua posição central, 

terminando com o Marquês de Marialva e o Conde da Barca. A revista, portanto, não apenas 

“desmonta” a gravura para que ela se adequasse aos seus propósitos, como altera a disposição 

dos personagens, fazendo os representantes do clero aparecerem antes dos ministros de d. 

João. Intencionalmente ou não, a verdade é que isso muda relativamente os sentidos propostos 

pela imagem original. 

A segunda imagem que aparece no artigo é a Aclamação de D. João VI, de Debret, e 

não houve alterações em seu conteúdo ou formato, ainda que novamente o nome do pintor 

não apareça na legenda [Figura 29]. Nenhuma das imagens, aliás, recebe comentários do 

articulista, como se as elas falassem por si mesmas, confirmando a defesa da autonomia da 

imagem enquanto fonte de informação pela Revista da Semana. Não é estranho, porém, que o 

articulista não cite Debret, já que tampouco o faz durante o texto em relação as demais fontes 

                                                 
501 A pintura de retratos não era incomum no ateliê de David, mestre de Debret, mas o contrário. Dirá Francastel 

que, entre David e alguns de seus sucessores, especialmente Ingres e Gros, poderiam ser vistos alguns dos mais 

vivos retratos de busto do século XIX (Cf. Galienne & Pierre FRANCASTEL, Le portrait : 50 siècles 

d‟humanisme en peinture, Paris : Hachette, 1969, p. 171) 
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textuais sobre a história da vinda da monarquia que teria consultado. Na página seguinte 

apareceria a imagem de Debret Os refrescos no Largo do Palácio, que também não recebe 

comentários [Figura 31]. De todo modo, essa imagem sugere certa dinâmica da vida na corte, 

a mistura entre funcionários da monarquia e escravos em um momento de “recreação” ao final 

do dia, o que se aproxima do espírito do texto e explicaria a escolha da gravura. Essa mesma 

imagem seria utilizada pela revista anos depois, justamente para contrapor a suposta calmaria 

da época em que a imagem de Debret teria sido criada aos tempos modernos do Rio de 

Janeiro nos anos de 1920
 502

. 

Na edição de 14 de março de 1914, antes do artigo que daria continuidade à série 

sobre a monarquia, apareceria um texto assinado por R. M. sobre as imperatrizes do Brasil
503

 

[Figura 33 a 36]. Seria a primeira vez que a gravura histórica de Debret, Desembarque da 

Princesa Real Leopoldina, apareceria no periódico [Figura 35]. Porém, além de não fornecer 

os créditos da imagem, o articulista apresenta uma legenda confusa, dizendo tratar-se da 

chegada da Princesa Carolina, estando Leopoldina “aguardando a princesa à portinhola de pé 

no caes”. Seu nome era Carolina Josefa Leopoldina, e chamá-la pelo primeiro nome era um 

costume português, o que provocou alguma confusão na ocasião de sua chegada ao Brasil, 

onde as inicias colocadas em arcos e colunas eram C. e P., ao invés de L. e P.
504

. De todo 

modo, o principal problema talvez resida na informação de que Leopoldina esperava por 

Carolina, o que seria ilógico, por se tratar da mesma pessoa. De todo modo, na gravura, quem 

espera a princesa era a Rainha Carlota, mãe de d. Pedro, ao lado do rei, d. João.  

Essa gravura é fruto de um quadro a óleo realizado por Debret que se encontra 

atualmente no MNBA, no Rio de Janeiro, cuja autoria é de Simon Pradier, um dos membros 

da chamada Missão Artística Francesa. Essa imagem de Debret, apresentada como estudo 

para a monarquia, e jamais realizada em grandes dimensões, foi um dos primeiros quadros a 

óleo do artista que retornaram ao país, em 1859. Para gravá-la, Pradier retornou à França, 

onde encontraria os meios técnicos para fazê-lo, já que no Brasil não havia nem mesmo o 

papel adequado para esse fim
505

. A gravura original, considerada uma raridade, contém um 

rápido texto explicativo logo abaixo do desenho, no mesmo enquadramento, prática comum 

                                                 
502 Assunto discutido mais adiante, na análise das imagens presentes no artigo “O Rio de Janeiro no anno da 

independência”, in: Revista da Semana, 09/09/1922, nº 37. 

503 R. M. “As imperatrizes do Brasil”, in: Revista da Semana, 14/03/1914, nº 05. 

504 Cf. Carlos H. OBERACKER Jr., A Imperatriz Leopoldina: sua vida e sua época, op. cit., 1973, p. 63. 

505 Cf. A. de E. TAUNAY, A Missão Artística de 1816, op. cit., 1983, p. 316.  
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em trabalhos de Pradier sobre desenhos de Debret
506

. Trata-se de um exemplo típico de 

iconotexto, em que texto e imagem aparecem juntos em uma gravura.  

Debret realizou outra gravura com o mesmo tema, ampliando o ponto de vista, 

compondo uma imagem que privilegiava uma visão geral do cais, sugerindo uma atmosfera 

de comemoração. Em seu livro, não exatamente durante a explicação da gravura, mas em uma 

parte dedicada a realizar uma espécie de historiografia da história política do Brasil, Debret 

daria mais detalhes sobre o acontecimento, onde igualmente sugere uma atmosfera de grande 

comemoração: 

 

Os balcões e janelas de todas as casas estavam enfeitados com tapeçarias de 

sede vermelha, e as mulheres agitavam seus lenços em sinal de alegria, 

enquanto outras aguardavam a passagem da carruagem para cobri-la de 

pétalas de flores jogadas e mancheias. Perfumes, orquestras, dísticos 

colocados à passagem do cortejo e o ruído contínuo dos vivas, repetidos de 

todos os lados, nada afinal se esqueceu para dar realce à recepção da 

arquiduquesa austríaca. O rei galantemente fazia observar à sua nova filha 

que os aplausos lhe eram exclusivamente destinados507. 

 

Carlos Oberacker Jr., em sua biografia sobre Leopoldina, coloca em questão essa 

declaração de Debret, argumentando que, segundo um crítico representante da Prússia que 

escrevia a Berlim, em documento datado de 10 de novembro de 1817, teria sido pouco 

satisfatória a recepção do povo à arquiduquesa da Áustria, com exceção de gritos de alegria 

soltos por escravos, certamente por estarem livres de seus trabalhos na ocasião, alguns lenços 

nas janelas e umas poucas flores murchas sobre a carruagem
508

. De qualquer maneira, a 

gravura escolhida por Debret para compor seu livro seria essa, com um plano maior, onde se 

pode ter uma vista mais geral dos acontecimentos
509

. Mas a revista escolheu a imagem de 

Debret gravada por Pradier, em que os personagens principais estão em destaque, gravura que 

seria utilizada pela revista outras vezes. 

                                                 
506 Cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correia do LAGO, Debret e o Brasil: Obra completa 1816-1831, op. cit., 

2007, p. 84. 

507 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, tomo 3º, op. cit., 1989, p. 62. 

508 Cf. Cf. Carlos H. OBERACKER Jr., A Imperatriz Leopoldina: sua vida e sua época, op. cit., 1973, p. 115. 

509 Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, tomo 3º, op. cit., 1989, E. 128, P. 32. 
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Nesse mesmo número da revista apareceria o terceiro artigo da série sobre a vida da 

monarquia no Brasil, agora assinado por Carlos de Laet, referente ao período de d. Pedro I
510

. 

O artigo traz dezesseis imagens sobre a vida na corte, das quais quatorze são de Debret, ainda 

que em nenhuma delas haja menção ao autor: pequenas retratos em busto das princesas 

Leopoldina e Amélia, esposas de d. Pedro, retrato de sua mãe, a Rainha Carlota Joaquina, 

imagens de damas da corte com traje de gala
511

, bem como do Imperador e outros nobres, 

com seus costumes de gala
512

. As imagens históricas de maior destaque no artigo seriam 

“Coroação de D. Pedro I” (Cérémonie de sacre de D. Pedro 1
er

. Empereur du Brésil  à Rio de 

Janeiro, le 1
er

. Decembre 1822/ Coroação de Dom Pedro I, imperador do Brasil), “Palácio de 

São Cristóvão” (parte da gravura Améliorations progressives du palais de St. Christophe, 

(Quinta de Boa Vista); depuis 1808, jusqu'en 1831)
513

, “Aceitação provisória da Constituição 

de Lisboa” (Acceptation provisoire de la constitution de Lisbonne, à Rio de Janeiro, en 

1821), “Aclamação de D. Pedro no campo de Sant‟anna” (Acclamation de Don Pédro 1
er

 

Empereur du Brésil au camp de Sta. Anna, à Rio de Janeiro) e “Casamento de D. Pedro I com 

a princesa Amélia de Leuchtemberg” (Mariage de S. M. I. D. Pedro 1
er

. avec la Presse. 

Amélie de Leuchtenberg, 2
e
 Impératrice du Brésil), única que recebe alguma menção à autoria 

– não de Debret, mas do autor da litografia no livro Voyage pittoresque et historique au 

Brésil, Thierry Fréres. A última gravura de destaque seria “Funcionário a passeio com a 

família” (Un employé du gouvernt sortant de chez lui avec sa famille) [Figuras 37 a 43]. 

Em meio a essa enxurrada de imagens, o artigo narra aspectos dos primeiros anos do 

curto império de d. Pedro I, não deixando de falar sobre sua personalidade e vida pessoal, os 

casamentos e amantes, mas também sobra sua preocupação com as letras e as artes, dando 

                                                 
510 Carlos de LAET, “Do Império á República: no tempo de D. Pedro I”, in: Revista da Semana, 14/03/1914, nº 

05. 

511 L’Archi-Duchesse Leopoldine, 1e. Impératrice du Brasil,  Femme de D. Pedro. La Reine Carlota, Mère de 

D.Pedro. La Princesse Amelie, 2e.Impératrice du Brésil, Femme de D. Pedro. Grand costume de cour. 

512 Costume des dames du palais. Costume militaire e Costume des ministres. L'Empereur suivi d'un chambellen 

et d'un premier valet de chambre. Para uma análise da obra de Debret sobre as ilustrações de corte, consultar 

Elaine Cristina DIAS, Debret, a pintura de história e as ilustrações de corte da “Viagem pitoresca e histórica 

ao Brasil”, dissertação de mestrado, IFCH, UNICAMP, 2001. 

513 Essa gravura apareceria outras vezes nessa década. Em dezembro de 1929 como ilustração de uma 

reportagem sobre o imperador, com a legenda “O palácio de São Cristóvão por ocasião do nascimento do d. 

Pedro II. Desenho de Debret” e em um artigo de Escragnolle DORIA também apareceria fragamentada 

(“Tempos natalícios”, in Revista da Semana, 14/12/1929, nº 52).  
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continuidade ao que seu pai teria feito antes, resultando em um texto não muito longo mais 

elogioso e condescendente com a imagem do primeiro imperador. Ainda que o artigo não faça 

menção a Debret em nenhum momento, ele é importante na medida em que traz o maior 

número de imagens do artista desde o começo da veiculação da Revista da Semana. Isso iria 

familiarizar o público do periódico aos poucos com as imagens feitas pelo artista. 

Em abril de 1914, após um intervalo de cinco números, a Revista da Semana voltaria 

a publicar a série “Do Império á República”, e Carlos de Laet apresentaria a conclusão do 

artigo veiculado na edição de março. Agora o articulista trataria de apontar a relação do 

imperador com as artes no Brasil – não por acaso, inicia o texto mencionando o grupo de 

artistas francesas que aportaram no país em 1816, citados como “célula „mater‟ do ensino 

artístico” no país, devido ao seu papel na criação da AIBA que começaria a funcionar em 

1826, sob a égide de d. Pedro I. Debret, apresentado aos leitores da revista como pintor 

histórico desse grupo, é mencionado também através de um diálogo entre o imperador e o 

pintor Araújo Porto alegre, que teria ocorrido em Paris, cerca de seis meses após a abdicação 

de d. Pedro: 

 

Dias depois de sua chegada a Paris, em Outubro de 1831, estando (o artista), 

no “boulevard” des Capucines a vêr umas estampas, sentiu uma forte 

pancada no hombro, olhou e ficou attonito, vendo D. Pedro a rir-se para elle! 

- Que faz aqui, Sr. Araujo, pois tambem emigrou? 

- Não, senhor, lhe respondeu o artista: vim estudar minha arte; vim com Mr. 

Debret. 

- E como está o Debret? Elle é um homem virtuoso [...] 514. 

 

O diálogo segue apontando lanços fraternais entre o ex-imperador e o ex-aluno de 

Debret, que em Paris haveria de ter aulas com um discípulo célebre de David, Gros. Ao que 

interessa aqui, percebe-se a primeira elevação do nome de Debret e sua aproximação com a 

monarquia, tendo inclusive certa simpatia da parte de d. Pedro. As imagens do artista que 

aparecem no artigo são: um fragmento da gravura Melhoramentos sucessivos do Palácio de 

São Cristóvão [Figura 44], que já aparecia na primeira parte do artigo, Cortejos funerários 

(Divers convois funébres) [Figura 45], Cortejo do batismo de Dona Maria da Glória, no Rio 

de Janeiro (Cortége du baptême de la Princesse royale Da. Maria da Gloria, à Rio de 

                                                 
514 Carlos de LAET, “Do Império á República: no tempo de D. Pedro I”, in: Revista da Semana, 25/04/1914, nº 

11. 
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Janeiro) [Figura 46] e Vista da cidade, desenhada do Convento de São Bento [Figura 47]. 

Todas elas visam sugerir uma atmosfera sobre época discutida, mas não recebem explicações 

para além das legendas, que aparecem, respectivamente, como “O paço de S. Cristovão em 

1830”, “Costumes do Rio antigo. Um enterro no tempo de D. Pedro I”, “Cortejo do baptisado 

da princeza real D. Maria da Gloria, filha de D. Pedro I, mais tarde rainha de Portugal” e 

“Vista geral do Rio, em 1828, tirada do Convento de S. Bento”. As legendas, claro, já são 

uma interpretação, e os únicos textos diretamente ligados às imagens. A autoria das gravuras 

não é mencionada. 

Apesar de a escolha das imagens parecer ter sido aleatória, é possível realizar 

algumas ligações entre elas e o texto. A imagem do palácio é naturalmente uma alusão ao 

espaço oficial da Família Real, e, por extensão, ao Rio antigo de maneira geral, o que é 

reforçado pela gravura sobre a vista feita do convento de São Bento; no caso do enterro, 

talvez esteja lá em razão de o artigo citar, en passant, a morte da Rainha Maria I, avó de d. 

Pedro. A gravura sobre o batismo da infanta
515

 parece estar lá – e a legenda oferecida pela 

revista o comprova – como uma alusão ao futuro do trono português em Lisboa, funcionando 

como um tipo de conseqüência positiva da partida do imperador para a Europa, em 1831. O 

encerramento do artigo, aliás, apenas confirma a admiração do autor pela monarquia, 

especialmente pelos imperadores: 

 

Não escrevo um artigo político: mas entendo, em minha consciencia, 

enunciar uma verdade quando escrevo que, se a revolução teve força para 

exilar dous Imperadores; de nenhum delles, com justiça, póde em nome da 

patria, maldizer a memória516. 

 

Dessa forma Carlos de Laet encerra o artigo e sua participação nessa série de textos, 

e as imagens de Debret, utilizadas a pretexto de “ilustrar” os tempos do imperador, 

contribuem de forma a enaltecer aquela época, e a própria história da monarquia no Brasil. 

Outra referência à princesa Leopoldina seria feita, ainda que equivocadamente, no 

artigo de Alberto Rangel, na continuação da série “Do Império à República”. Das três 

                                                 
515 Realizo uma análise dessa gravura em Anderson Ricardo TREVISAN, Aquarelas do Brasil: estudos sobre a 

arte “documental” de Debret, op. cit., 2005, pp. 155-161. 

516 Carlos de LAET, “Do Império á República: no tempo de D. Pedro I”, in: Revista da Semana, 25/04/1914, nº 

11. 
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gravuras que aparecem no artigo, uma delas seria Partida da Rainha para Portugal (Dèpart 

de la reine  pour se rendre à bord du vaisseau Royal destiné à conduire sa Cour à Lisbonne), 

célebre imagem da partida de D. Carlota Joaquina para Lisboa [Figura 49]. Na gravura 

podem-se ver inúmeros membros da corte acenando para a rainha, que se encontra na galeota 

ancorada no cais que deverá conduzi-la ao navio, que aparece parcialmente e de forma diáfana 

ao fundo e à esquerda. Na areia da praia, no canto inferior direito da gravura, um pequeno 

grupo formado por pessoas negras, certamente escravos de ganho, e duas pessoas brancas, 

apenas olham o acontecimento sem maiores reações. Diferentemente daqueles que aparecem 

na rampa do cais, nenhum deles sequer levanta a mão em sinal de despedida – ou por tristeza 

ou por indiferença, opção que parece fazer mais sentido. Em sua explicação da prancha, 

Debret não deixa de mencionar que esses personagens pouco animados seriam estrangeiros e 

brasileiros, e os que apresentavam “viva emoção” seriam todos portugueses
517

. O modo como 

o artista irá construir essa diferença de comportamentos não deixa de ser interessante, pois a 

massa de “emocionados” portugueses, que aparece como uma unidade, contrasta com o 

pequeno grupo e garante seu destaque, grupo do qual não podemos excluir o artista, ele 

mesmo um estrangeiro, cujo ponto de vista estaria no mesmo nível daqueles que ele irá 

figurar nesse local da imagem. 

De qualquer maneira, todas essas possibilidades de sentido mudam quando a imagem 

na revista recebe a legenda Desembarque de D. Leopoldina no Arsenal Real da Marinha. Não 

é improvável que algum leitor mais atento, mesmo não conhecendo a obra de Debret, achasse 

no mínimo esquisito tantas pessoas acenarem lenços para alguém que chega – parece meio 

evidente tratar-se de uma cena de despedida, o que torna incompreensível esse engano por 

parte da revista. A despeito dessa confusão, pode-se concluir que, primeiro, a princesa 

Leopoldina seria uma figura admirada pela revista, ou ao menos pelos articulistas que 

escreviam artigos historiográficos sobre ela, e, segundo, que Debret continuava a ser um dos 

“ilustradores” da revista, quando o assunto era a história monárquica, ainda que seu nome não 

fosse mencionado na legenda e suas imagens ainda promovessem alguma confusão quanto 

aos assuntos. Porém, é importante mencionar que seu nome apareceria no mesmo texto ao 

lado de outros viajantes que, segundo o articulista, permitiriam aos brasileiros “observarem”, 

através de seu olhar, o Brasil escravista: 

 

                                                 
517 Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, tomo 3º, op. cit., 1989, p. 254. 
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Mas o horror do serviço escravo, por dez gerações, contaminou a sociedade 

brasileira de vergonhosos vestígios, consignados nas obras de escriptores, 

militares ou caixeiros viajantes estrangeiros. Curioso é que nós não vimos a 

nós mesmos. Para nos observar foi preciso gente de fóra. Debret deixou-nos 

uma coleção de imagens que nos supprime o tempo, Robert Walsh e Miss 

Graham escreveram livros que são rumas de verdade e de reflexos fieis 

[...]518. 

 

Pelo texto pode-se perceber que Debret era considerado aquele que podia oferecer 

imagens que permitiriam ao século XX se encontrar com seu passado monárquico-escravista, 

e outros autores, como Maria Graham, fariam a mesma coisa através de textos. Declarações 

como essa não apenas confirmam a idéia de que Debret representava, para a Revista da 

Semana, uma fonte de imagens para o passado brasileiro, como também a idéia de que seus 

textos, presentes em grande parte do livro Voyage pittoresque et historique au Brésil, eram 

praticamente ignorados nessa época (a confusão com a legenda é sintomática a esses 

respeito). Uma vez que o livro ainda não havia sido publicado no Brasil, isso não deixa de ser 

compreensível. 

Alberto Rangel concluiria seu artigo, em que procurou traçar um panorama da 

sociedade brasileira no Primeiro Reinado, na edição de 30 de maio de 1914. Nessa última 

parte tratou de diversos assuntos como instrução, exército, arquitetura e cultura, quando 

Debret é citado outra vez, ao lado de Felix Taunay e alguns alunos da academia, “[...] que não 

descansavam a palheta brochando paredes, pannos de theatro, arcos de triunpho e animando 

alguns retratos, decorações pagãs e payagens reaes [...]”
519

. No texto aparecem duas gravuras 

de Debret, sem créditos ao artista, que são O portão de uma casa rica, que recebe a legenda 

Recanto d’uma cocheira pertencente a um personagem da corte [Figura 54], e As primeiras 

ocupações da manhã [Figura 55]. Em ambas os escravos ocupam grande parte das cenas 

figuradas, o que reforça o argumento do articulista de que Debret (ainda que não citado na 

legenda) seria um dos grandes responsáveis por um tipo de história visual sobre esse assunto 

da história do país. Essas mesmas imagens aparecerão na revista anos depois, em 1922 e 

1924, e serão discutidas novamente durante a análise dos respectivos artigos. 

                                                 
518 Aberto RANGEL, “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado” (parte 2), in: 

Revista da Semana, 09/05/1914, nº 13. 

519 Aberto RANGEL, “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado (parte 3)”, in: 

Revista da Semana, 30/05/1914, nº 16. 
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No dia 07 de setembro de 1918 a revista traria uma homenagem a d. Pedro logo após 

a capa, através de um artigo de abertura composto basicamente por imagens
520

, sendo a 

primeira delas um retrato do imperador realizado por Simplício Rodrigues de Sá, aluno de 

Debret na Academia Imperial de Belas Artes e seu sucessor na cadeira de pintura de história, 

após 1831 [Figura 57].  

Na segunda página, composta em sua totalidade por gravuras e respectivas legendas 

[Figura 58], duas seriam de autoria de Debret, uma delas sobre o imperador em “grande 

uniforme”, imagem utilizada anteriormente no artigo “Do Império á República” de Carlos de 

Laet, na Revista da Semana nº 05, de 14/03/1914, e a outra, um retrato do imperador em 

forma de busto, recebeu a legenda “D. Pedro I, retrato alegórico do grito do Ypiranga”, algo 

não mencionado no livro de Debret, mas reveladora da falta de imagens do artista sobre o 

“ato” realizado por D. Pedro, assunto que será discutido logo mais, nos artigos referentes à 

década de 1920. Ambas as imagens foram extraídas de uma mesma gravura, O Rei Dom João 

VI. O imperador Dom Pedro I. Roupa de gala, composta pelos retratos dos monarcas em 

forma de busto e, abaixo, a imagem de cada um, de corpo, inteiro com os respectivos trajes de 

gala. 

Outras duas imagens históricas de Debret seriam utilizadas no artigo, igualmente sem 

créditos, referentes à aclamação do imperador e à sua coroação [Figura 59], já vistas na 

revista na edição de 14 de março de 1914, no artigo da série “Do Império á República”, de 

Carlos de Laet, referente aos tempos de D. Pedro [Figuras 37 e 40]. Essas últimas imagens, a 

despeito da não informação da autoria, respeitam a seqüência em que aparecem no livro de 

Debret
521

 e ocupam quase a totalidade de uma página. A julgar pela sua reincidência como 

“ilustração” de reportagens, elas iriam, aos poucos, se tornando familiares aos leitores do 

periódico.  

 

 

4.1.2. Imagens antigas no centenário da independência 

 

 

Debret viveu no Brasil em um período de grandes mudanças políticas. Ao chegar ao 

                                                 
520 “O primeiro imperador”, in: Revista da Semana, 07/09/1918, nº 31. 

521 Cf. Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, op cit., Tomo 3º, 1989, E. 142, P. 47 e E. 

143, P. 48. 
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país, em março de 1816, ouvia o som dos fogos, não por conta do aparecimento do navio 

Calphe
522

 no horizonte, mas sim em razão da morte da Rainha Maria I, mãe de d. João. Em 

breve o príncipe regente se tornaria rei e Debret realizaria uma série de trabalhos para o 

evento, como o Cenário para o Bailado Histórico (Décoration du Ballet historique), pano de 

boca para o Teatro Real de São João para a apoteose de d. João VI
523

. Da mesma forma, em 

1821, estaria presente na ocasião em que d. Pedro, em nome do pai, aceitava a imposição da 

Constituição das Cortes de Lisboa. Debret criaria uma imagem para a ocasião, a gravura 

Aceitação provisória da Constituição de Lisboa, em que figura o Largo do Rocio, onde 

podemos ver a sacada do Teatro Real em que estaria d. Pedro e sua comitiva. Contudo, o 

artista, preferindo dar à imagem maior amplitude, privilegia a visão geral do acontecimento, 

vedando ao observador a possibilidade de perceber os detalhes
524

. 

Anos depois o Brasil se tornaria independente de Portugal, mas, curiosamente, não 

há nenhuma imagem de Debret especificamente sobre esse assunto: “Faltou-lhe a idéia de 

pintar o grito do Ipiranga”, diria decepcionado Guilherme Figueiredo aos franceses, em 

1968
525

. Podemos especular os motivos dessa ausência, mas não há texto de Debret que 

comprove nada. Uma razão seria o fato de que artista não estava em São Paulo com a 

comitiva de d. Pedro na ocasião do célebre brado do Ipiranga. Contudo, é de se imaginar que 

o acontecimento repercutisse na capital do Império na ocasião do retorno do Imperador; 

porém, caso isso tenha acontecido, não chegou a chamar a atenção de Debret a ponto de 

motivá-lo a criar uma imagem específica sobre o assunto. Muito do que está enraizado no 

imaginário social sobre o fato histórico deve-se à iconografia do final do século, 

especialmente o quadro de Pedro Américo Independência ou morte!, de 1888, “talvez por 

força de sua difusão sob diferentes formatos e nuanças”
526

. Não houve de Debret nenhum 

interesse em “inventar” uma imagem sobre o assunto, e o mais perto que chegaria do tema 

                                                 
522 Onde estavam os franceses da missão artística. 

523 Analisei essa imagem em Anderson Ricardo TREVISAN, “A Construção Visual da Monarquia Brasileira: 

Análise de Quatro Obras de Jean-Baptiste Debret”, 19&20, Rio de Janeiro, v. IV, n. 3, jul. 2009. Disponível em: 

<http://www.dezenovevinte.net/obras/obras_jbd_art.htm> acesso 12/12/2009. 

524 Essa imagem será analisada adiante, em razão de seu aparecimento na revista. 

525 Guilherme FIGUEIREDO, “Debret contado aos franceses”, in: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 

domingo, 14 de julho de 1968, p. 6 (Acervo do IHGB). 

526 Cecília H. S. OLIVEIRA & Cláudia Valladão de MATTOS, O Brado do Ipiranga, São Paulo: EDUSP, 1999, 

p.64 
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seria com a gravura Aclamação de Dom Pedro I no Campo de Sant’Ana [Figuras 40 e 59], 

referente à cerimônia que aconteceria em 12 de outubro de 1822 e, claro, com a tela da 

coroação de d. Pedro I, realizada em razão das comemorações da independência.  

No entanto, apesar de não ter criado nenhuma imagem especificamente sobre a 

independência, Debret vivia no país durante o período, e suas imagens, criadas naquele 

contexto, despertaram o interesse da Revista da Semana para ilustrar o Rio de Janeiro 

daqueles anos, como já seria percebido na década anterior, em artigos da revista que tratavam 

da história da monarquia no Brasil.  

Genérico de Vasconcellos, mais de dois anos antes das comemorações do centenário 

da independência do Brasil, traria à tona um artigo sobre o assunto, questionando a pouca 

visibilidade que haveria de ter o exército na ocasião, de acordo com o projeto recém aprovado 

pelo Governo. Seu artigo exalta a participação do exército no processo de independência, o 

que justificaria uma homenagem na futura comemoração. Recupera, com isso, a história dos 

Dragões da Independência, inicialmente a guarda real de D. João criada em 1808
527

.  

Vasconcellos sugeria uma revitalização dessa tradição, com um grupo de soldados 

vestidos à moda antiga, com seus uniformes brancos, escoltando o carro presidencial – 

“Mantenhamos nossas tradições”, dirá enfaticamente
528

. Em uma época em que o exército 

brasileiro passava por um processo de modernização, especialmente pela chegada dos 

primeiros membros da Missão Militar Francesa, em 1919, que promoveria alterações na 

estrutura e no ensino militares
529

, a propensão para a recuperação dessa tradição fazia sentido, 

e se concretizaria em 1927, quando os uniformes antigos, recuperados a partir de desenhos de 

Debret, seriam utilizados em desfiles de Sete de Setembro, costume que se mantém até os dias 

                                                 
527 Em 13 de maio de 1808 surge o decreto que determinaria a organização do Corpo da Brigada Real do Brasil, 

que incluía o Arsenal Real da Marinha, a Intendência e Contadoria da Marinha, a Real Academia do Guardas 

Marinha e a Real Fábrica de Pólvora; em 1814 surgiria a Academia Real Militar, através dos esforços do 

ministério do Conde de Linhares, ano em que ficava garantido julgamento em foro especial para os soldados, o 

que aponta para a força dessa função na organização social do período. Em 1831 inicia-se uma nova fase na 

organização militar, quando é criada a Guarda Nacional (cf. Nelson Werneck SODRÉ, História militar do 

Brasil, Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1965, pp. 59-60). 

528 Genérico de VASCONCELLOS, “Os dragões da independencia”, in Revista da Semana, nº 49, 10/01/1920. 

529 Cf. Nelson Werneck SODRÉ, História militar do Brasil, op. cit, 1965, pp. 199-200. 
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de hoje
530

. No entanto, e curiosamente, o artigo não traz imagens do pintor sobre o tema, mas 

o conhecido retrato de D. João VI em corpo inteiro [Figura 60].  

Outras duas imagens históricas apareceriam no artigo, um retrato de d. Pedro I e a 

tela Independência ou morte!, de Pedro Américo, decerto a imagem mais emblemática sobre o 

tema, realizada a partir de uma grande pesquisa histórica, descrita pelo próprio pintor [Figura 

61]. No caso do uniforme dos soldados, o pintor diz ter deixado de lado as informações 

fornecidas por um “distinto escritor paulista” porque, segundo suas descrições, os trajes dos 

soldados que acompanhavam d. Pedro em São Paulo na ocasião seriam muito modestos e 

mesquinhos para serem representados em um quadro de grande caráter. Foi então que 

recorreu a 

  

[...] um distintíssimo pintor e escritor que esteve no Brasil desde 1816 até 

1831, freqüentou a corte de D. João VI, e do Príncipe D. Pedro e do primeiro 

Imperador, e publicou uma obra monumental a respeito do nosso país, 

naquela época, obra na qual os milicianos de Curitiba, ainda na caça da 

pantera, estão representados de elmo, dragonas de franja, e luva à 

mosqueteira531. 

 

Tudo indica que esse pintor era Debret, e Pedro Américo achou mais interessante 

utilizar as suas referências visuais na composição da Guarda de Honra do que aquelas do texto 

do tal escritor paulista – de todo modo, as roupas desenhadas por Debret na gravura citada532 

são azuis, vermelhas e brancas, ao passo que no quadro de Pedro Américo elas seriam 

basicamente brancas. Porém, em outra gravura de Debret, “Guarda de honra do 

Imperador”
533

, o uniforme é branco e coincide com aquele utilizado pelos soldados presentes 

no quadro de Pedro Américo, o que confirma a citação. 

                                                 
530 Cf. Blog do Planalto (site) < http://blog.planalto.gov.br/a-tradicao-secular-dos-dragoes-da-independencia-e-

da-guarda-presidencial/>, acesso em 28/10/2010.  

531 Pedro Américo de Figueiredo MELO, “O brado do Ipiranga ou a Proclamação da Independência do Brasil”, 

in: Cecília H. S. OLIVEIRA & Cláudia Valladão de MATTOS, O Brado do Ipiranga, São Paulo, EDUSP, 1999, 

p.20. 

532 Caça ao tigre, Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, op cit., Tomo 2º, 1989, E. 90, 

P. 43. 

533 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, op cit., Tomo 3º, 1989E. 118, P. 22. 

http://blog.planalto.gov.br/a-tradicao-secular-dos-dragoes-da-independencia-e-da-guarda-presidencial/
http://blog.planalto.gov.br/a-tradicao-secular-dos-dragoes-da-independencia-e-da-guarda-presidencial/
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Fica evidente, portanto, que os valores sugeridos pelo articulista, no que diz respeito 

à recuperação das tradições militares, apóiam-se em imagens históricas ligadas 

exclusivamente à monarquia.  

O retrato de d. João de corpo inteiro voltaria a aparecer na Revista da Semana no 

artigo de Azevedo Amaral sobre d. Pedro II, em 1921, seguido pelos retratos de d. Pedro I e d. 

Pedro II
534

 [Figura 62]. Não há menção à autoria das imagens. Nesse mesmo ano seria 

publicado o artigo “Exposição de arte e história dos três Reinados (1808-1889)”, tratando 

basicamente sobre o tempo das cadeirinhas e liteiras
535

, trazendo alguns desenhos de Debret 

sobre o assunto, três logo na primeira página: “Uma cadeirinha no principio do seculo 

XIX”
536

, “Um enterro em caderinha no principio do seculo XIX”
537

 e “Um baptisado em 

cadeirinha, no principio do seculo XIX”
538

. Todas as legendas incluem a informação 

“Desenho de Debret”, algo que até então não acontecia com muita freqüência. Na página 

seguinte haveria outras imagens sobre o assunto, mas apenas a gravura de Debret aparece com 

os créditos ao pintor na legenda: “Exemplar de liteira brasileira
539

. (Desenho de Debret)” 

[Figuras 63, 64 e 65]. 

Em fevereiro do mesmo ano, o então diretor da revista, Carlos Malheiro Dias, 

publica um artigo em duas partes, referentes à conferência realizada na referida exposição de 

arte e história dos três reinados. O texto exalta a figura de d. João, criticando as leituras que o 

qualificam como um “rei bufão”, apontando sua importância para a formação histórica do 

país. Segundo o autor, a monarquia teria desempenhado no Brasil uma função providencial ao 

agregar as províncias e transmitir um sentimento nacional, em um tipo de poder centralizador 

que decidia a integridade do país. Considera surpreendente a rapidez com que o Primeiro 

                                                 
534 Azevedo AMARAL, “D. Pedro II”, in: Revista da Semana, 01/01/1921, nº 01. 

535 “Exposição de arte e história dos três Reinados (1808-1889)”, in: Revista da Semana, 05/02/1921, nº 06. 

536 Senhora na sua cadeirinha a caminho da missa, in Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao 

Brasil, op. cit., Tomo 3º, 1989, E. 105, P. 5. 

537 Enterro de um negrinho, in Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, op. cit., Tomo 3º, 

1989, E. 112, p. 15. 

538 Transporte de uma criança branca para ser batizada na igreja, in Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca 

e histórica ao Brasil, op. cit., Tomo 3º, 1989, E. 109, P. 12. 

539 Liteira para viajar no interior, in Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, op. cit., 

Tomo 2º, 1989, E. 64, P. 16. 
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Reinado teria transformado a antiga colônia em nação – nação que, diga-se de paisagem, 

ainda era buscada naqueles anos modernistas. 

O artigo apresentaria três imagens de Debret. Na primeira parte veríamos a já 

conhecida gravura sobre o desembarque da imperatriz Leopoldina [Figura 67], desta vez com 

extensa legenda: 

 

Desembarque da Arquiduqueza D. Carolina Leopoldina, princeza Real do 

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, no dia 6 de dezembro de 1817. 

Composição de Debret, que reuniu nesse quadro todas as principaes figuras 

da corte de D. João VI. Á direita vêem-se o infante D. Miguel e as infantas. 

No centro, o Principe D. Pedro, depois Imperador do Brasil, dando o braço á 

sua noiva, filha do Imperador D‟Austria, irmão da ex-Imperatriz Maria 

Luiza, de França. De frente, a Rainha D. Carlota Joaquina e D. João VI, 

subindo para o coche540. 

 

É digno de nota que agora Debret não só recebe os créditos pela criação da imagem, 

como esse crédito é valorizado com a informação de que teria reunido no quadros “todas as 

principaes figuras da corte de D. João VI”.  

As imagens de Debret a aparecerem na segunda parte do artigo seriam o retrato de 

corpo inteiro do rei d. João, sem a referência ao pintor, e a gravura sobre o largo do paço, que 

traria na legenda a autoria de Debret [Figura 68 e 70]. Ambas já teriam sido utilizadas pela 

revista nos artigos de Oliveira Lima da série “Do Império á República” publicados 

respectivamente em 14 e 28 de fevereiro de 1914, já discutidos. 

Foi possível perceber, até aqui, que a Revista da Semana, desde 1914, colocaria 

freqüentemente imagens de Debret “ilustrando” artigos sobre a história da Família Real no 

Brasil. Mas esse artigo traz algo de novo, que convém destacar. Trata-se, primeiro, de um 

texto assinado pelo diretor da revista, o que evidencia, mais do que nos anteriores até agora 

discutidos, um posicionamento mais oficial em relação à história monárquica; em segundo 

lugar, o texto traz imagens de Debret com créditos ao artista, o que aponta para uma 

necessidade de pontuar a fonte utilizada, e dotá-la de credibilidade. Ainda que o texto não 

                                                 
540 C. Malheiro DIAS, “O reinado brasileiro de D. João VI: conferencia realisada por occasião da Exposição de 

Arte e Historia dos Três Reinados, no Salão do Club dos Diários”, in: Revista da Semana, 19/02/1921, nº 08 

(parte 1), grifos meus. 
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tenha sido criado originalmente para a revista, mas para uma conferência
541

, quando é 

impresso e recebe as imagens de Debret une, outra vez, o nome do artista com o da 

monarquia. Trata-se da revalorização de um passado caro à revista, que vem expresso de 

forma literal na frase de encerramento do artigo: “É o Brasil de amanhã que vemos avançar, 

desfraldando as bandeiras adornadas de signos celestiais, saudando o passado, a caminho de 

um grandioso Porvir”
542

. É difícil separar essa opinião sobre a importância do passado 

monárquico brasileiro da origem portuguesa de Carlos Malheiro Dias. O que mais importa, 

porém, é que, independente das motivações do novo editor, através desse saudosismo a revista 

aprofundava o elo entre o passado brasileiro e as imagens criadas por Debret.   

O artigo “O Rio de Janeiro no anno da independência”, de setembro de 1922, porém, 

não apostaria em imagens da Família Real para discorrer sobre o assunto, mas em cenas do 

cotidiano carioca dos tempos de Debret, de modo a apontar as diferenças entre as épocas. De 

autoria anônima, o artigo de página inteira é basicamente visual, composto por cinco 

gravuras, das quais duas são de Debret: A entrada de uma casa rica (Les dessous de la porte 

cochère d’un personnage) e Os refrescos à tarde no Largo do Paço (Les refrachissements de 

l’après-dîner sur la place de Palais) [Figura 71]. A revista alterou o nome das imagens na 

legenda, que passaram a se chamar, respectivamente, O vestíbulo de uma casa antiga, onde se 

guardava também a carruagem e Um pittoresco aspecto do antigo Largo do Paço, o que, 

nesse caso específico, não mudou muito seus significados. O maior problema, no entanto, foi 

a atribuição da última imagem, que foi dada a Rugendas, cuja gravura Vista do Rio de Janeiro 

(tomada perto da igreja da Glória) também aparece no artigo, sob a denominação A bahia da 

Guanabara, vista da ladeira da Glória. Há no artigo, ainda, uma gravura atribuída a Heaton 

& Rensburg e outra atribuída a Beuvelot & Moreau. Além das legendas, há um pequeno texto 

nesse artigo: 

 

Os aspectos e as paisagens do Rio antigo, aparecendo neste momento, 

quando a cidade avulta na sua grandeza atual adereçada de luzes, 

documentam de forma eloqüente os vertiginosos progressos da capital do 

                                                 
541 A redação da revista informa, em nota de rodapé na primeira parte do artigo, que a decisão de publicar o 

artigo surgiu por conta da “odiosa especulação” que se fez sobre a conferência após sua apresentação no salão do 

Club dos Diários.  

542 C. Malheiro DIAS. “O reinado brasileiro de D. João VI: conferencia realisada por occasião da Exposição de 

Arte e Historia dos Três Reinados, no Salão do Club dos Diários” (parte 2). Revista da Semana, nº 09, 

26/02/1921. 
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Brasil, através dos cem anos que medeiam entre o brado simbólico do 

Ipiranga e as grandiosas comemorações deste mês. São vários documentos 

desta espécie que aqui registramos, extraídos dos melhores ilustradores da 

cidade antiga543. 

 

Portanto, o interesse da revista com essas imagens era demonstrar o progresso da 

cidade do Rio de Janeiro, não apenas em relação à arquitetura e o urbanismo, de certo muito 

diferente daquela figurada nas imagens de século XIX, mas especialmente a questão dos 

escravos, e nesse sentido as imagens de Debret sinalizam essa proposição. Afinal, dentre as 

centenas de gravuras do artista sobre a época, as duas selecionadas foram especialmente sobre 

esse assunto – porém, nenhum delas sugere conflito, mas, ao contrário, mostram escravos em 

plena sociabilidade na cidade antiga. 

A primeira imagem de Debret, A entrada de uma casa rica [Figura 72], já havia sido 

utilizada pela revista
544

. Nesse artigo ela fica no centro da página do artigo e apresenta 

maiores dimensões em relação às demais. Ainda que a imagem seja supostamente sobre a 

entrada de uma casa, percebe-se, no perfeito cubo-cenográfico onde a cena é construída, um 

ambiente interno com dois grupos de personagens. No interior desse cubo, do lado esquerdo, 

encontra-se a carruagem, onde dois escravos aparecem sentados e ociosos, sendo, 

provavelmente, cocheiros. Do lado direito, dois homens brancos, de costas para o observador, 

conversam com um escravo que se encontra do lado de dentro da casa, de pé na escada que 

leva ao ambiente interno, que não podemos ver. Entre esses dois blocos de pessoas há um 

vazio, composto por uma parede. Vemos a cena no exato momento em que o escravo que está 

na porta convida os senhores brancos para entrarem, o que pode ser concluído levando em 

consideração o gesto do escravo ao fundo, enquanto um deles ainda se levanta, o que se 

percebe em razão de seus joelhos ainda estarem ligeiramente flexionados. 

Com essa cena, Debret aponta para uma escravidão mais “suave”, diferente daquela 

expressas nas suas gravuras sobre castigo, que tanto enfureceram os membros do IHGB no 

século XIX. Seu interesse em demonstrar essa “face” da escravidão era tamanha que inicia a 

descrição de sua gravura com uma frase de efeito: “Ninguém é mais feliz do que o escravo de 

                                                 
543 “O Rio de Janeiro no anno da independência”, in: Revista da Semana, 09/09/1922, nº 37. 

544 Trata-se do artigo de Aberto Rangel, “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado 

(parte 3)”, in: Revista da Semana, 30/05/1914, nº 16. 
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uma casa rica no Brasil”
545

. Aliás, é apenas na descrição que Debret consegue fazer-nos crer 

que aquilo que vemos é, na verdade, apenas uma cocheira, cuja entrada do lado direito levaria 

para estrebarias, no pátio interno, onde ao final ficaria a residência. Porém, levando em 

consideração apenas a gravura, não se poderia saber de nada disso. Ou seja: Debret não 

descreve simplesmente “a gravura”, mas algo que não está nela, tentando, com isso, dotá-la de 

sentidos mais amplos do que possibilitaria sua observação. 

A segunda gravura de Debret, atribuída a Rugendas, é ainda mais pitoresca, 

figurando um momento de descontração entre escravos e funcionários do governo, no Largo 

do Palácio [Figura 73]. A cena é construída em perspectiva, sendo que o ponto de fuga é à 

esquerda. Assim, a cena principal acontece no lado direito, com soldados e outras pessoas de 

cor branca comprando bebidas de escravas de ganho, enquanto inúmeras cenas parecidas 

parecem se repetir rumo ao fundo da gravura, onde vemos elementos da orla. Do lado 

esquerdo, no primeiro plano ainda, vemos duas figuras masculinas, um deles bebendo água 

diretamente no barril. O texto de Debret é bem detalhado sobre aquilo que figurou, e fornece 

inúmeros detalhes desse passatempo, muitas vezes impossíveis de serem percebidos na 

imagem. Por outro lado, o pintor não explica todos os elementos da imagem – não fala, por 

exemplo, sobre os homens que estão no lado esquerdo da gravura, no primeiro plano. Limita-

se a falar sobre o costume dos pequenos capitalistas e comerciantes que se amontoavam no 

final da tarde no local, a fim de tomarem refresco e comerem quitutes, antes da hora da Ave 

Maria: 

 

Após essa distração indispensável, as conversas entrecortadas, de anedotas 

se reiniciam e continuam até sete horas da noite, momento em que o som da 

Capela Imperial adverte a todos que devem se levantar para rezar, o que 

fazem retirando o chapéu. Dita a Ave Maria, e após esta cena de imobilidade 

instantânea, cumprimentam-se mutuamente e marcam encontro para o dia 

seguinte. E, cobrindo-se de novo, voltam para casa lentamente, como 

vieram546. 

 

Ainda que o texto de Debret vá muito além daquilo que está figurado e, por outro 

lado, não dê conta de todos os elementos visuais, texto e imagem, juntos, apontam para um 

                                                 
545 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo II, vol. III, op. cit., 1978, p. 197.  

546 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p. 203. 
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sentido comum, que é a atmosfera de tranqüilidade e lentidão do Rio de Janeiro antigo – o que 

cai como uma luva nos propósitos da revista, que era apontar o progresso da cidade ao longo 

dos cem anos passados desde a realização do desenho. É sempre bom lembrar que, se em 

1922 a população do Rio de Janeiro era de 1.228.165 habitantes, no tempo referente à imagem 

de Debret a cidade não tinha mais do que 113.996 pessoas
547

. 

Dito isso, é importante salientar ainda outro aspecto da gravura: a confusão entre 

Debret e Rugendas. Ao fazer isso, a revista aponta para uma falta de conhecimento da 

produção de Debret, o que sugere que o artista não era muito conhecido no Brasil da época – 

lembrando que essa mesma imagem teria sido utilizada pela revista em 28 de fevereiro de 

1914, em um artigo de Oliveira Lima sobre o tempo de d. João
548

.   

A confusão entre Debret e Rugendas ser repetiria em outro artigo, da mesma década. 

Trata-se do artigo de Evaristo Moraes, Algumas abominações do captiveiro, de 12 de maio de 

1923. O artigo traz três gravuras como ilustração, todas atribuídas a Rugendas, quando uma 

delas, Feitor castigando negros, é de Debret [Figura 74]. O artigo é composto por duas 

páginas, cujo texto visa apontar o horror da escravidão, e as imagens figuradas reforçam essa 

“denúncia” quanto ao vergonhoso passado escravista. O texto encerra apontando como 

parecia impossível crer, na ocasião, em tal realidade oferecida por esse “museu de horrores”, 

lamentando a provável tristeza dos descendentes de escravos e louvando, por outro lado, 

aqueles que foram os responsáveis pela abolição (não nominados, mas, certamente, 

subtendidos como a antiga monarquia)
549

.  

Independente da confusão entre os artistas, o que leva a crer que Rugendas era, até 

então, mais conhecido que Debret, a importância desse tipo de artigo é apontar para o 

interesse da revista em artistas viajantes, como um modo de se atingir um passado perdido, 

mostrando, por outro lado, o progresso do Rio de Janeiro. E esse progresso, mais do que 

referir-se à modernidade da cidade, refere-se aos novos tempos, em que a escravidão era parte 

do passado. 

Alguns anos depois, em um número comemorativo da revista referente ao centenário 

de nascimento de d. Pedro II, encontraríamos um artigo de Constancio Alves intitulado “D. 

                                                 
547 Cf. “Estatísticas do Século XX”, in: IBGE – site <http://www.ibge.gov.br/seculoxx/default.shtm> acesso 

12/12/2009. 

548 Cf. Oliveira LIMA, “Do Império á República: o Rio de Janeiro no tempo de D. João VI”, in: Revista da 

Semana, 28/02/1914, nº 03. 

549 Cf. Evaristo Moraes, “Algumas abominações do captiveiro”, in: Revista da Semana, 12/02/1923, nº 20. 
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Pedro e os escravos”. No centro do artigo de uma página, uma gravura figurando uma mulher 

negra segurando uma criança de colo, com paisagem tropical ao fundo, apareceria como 

sendo obra de Debret. Trata-se de uma imagem chamada “Pedro II ao colo de uma mucama” 

[Figura 75]. Segundo informações da legenda, essa imagem seria a reprodução de um quadro 

da coleção de Rego Monteiro, então atribuída ao artista. Porém, no catálogo raisonné de 

Debret, de 2007, essa imagem não aparece sequer na seção “Atribuições rejeitadas”. Seria até 

interessante se essa tela fosse mesmo de Debret, pois seria um dos poucos trabalhos do artista 

retratando crianças da Família Real. Existe um pequeno retrato de d. Pedro II com um ano de 

idade que, até hoje, é atribuído ao pintor, o que vem confirmado no catálogo raisonné. No 

caso da gravura que o artista inseriu no livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, referente 

ao batizado da princesa Maria da Glória, vê-se apenas o cortejo e a paisagem urbana, tudo 

com um ponto de vista aéreo e distante, não sendo possível nem mesmo notar a presença da 

pequena infanta. 

De todo modo, ao atribuir a imagem a Debret, a revista associa o nome do artista ao 

da Família Real. Nesse caso, a imagem teve um papel crucial na proposição de sentidos do 

artigo, que objetiva transmitir a imagem de um imperador antiescravista, que teria feito todo o 

possível, ao longo do seu tempo no trono, para abolir a escravidão. As frases iniciais do texto 

remetem imediatamente à imagem central e direcionam a leitura do texto que irá se seguir:  

 

O conhecido painel em que figura o imperador, menino, ao colo de uma 

negra vale por ilustração sugestiva da história do segundo reinado. 

Não há conjectura mais verossímil do que atribuir o interesse de D. Pedro II 

pela sorte dos escravos à circunstância de ter encontrado junto ao seu berço e 

no decorrer de sua meninice representantes da raça infortunada550. 

 

Assim, Debret aparece como pintor oficial da monarquia, idéia que seria pouco 

explorada pela revista ao longo dos anos seguintes, especialmente na década de 1930, em que 

as imagens sobre o negro no cotidiano carioca oitocentista seriam as mais utilizadas. 

 

 

 

 

                                                 
550 Constancio ALVES, “D. Pedro II e os escravos”, in: Revista da Semana, 28/11/1925, nº 49. 
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4.1.3. A cidade antiga em imagens 

 

 

Debret e Rugendas apareceriam como dupla para ilustrar a reportagem de Hermeto 

Lima, “A Rua dos Ourives”
551

: Debret com as gravuras Uniformes militares e Primeiras 

ocupações da manhã
552

, e Rugendas com Vista tomada em frente da Igreja de São Bento; 

porém, em nenhuma delas os pintores seriam citados como autores [Figuras 76, 77 e 78]. A 

despeito dessa omissão, trata-se aqui de outra evidência de que a revista se valia, 

constantemente, do trabalho de artistas viajantes para “recontar” a história da cidade. 

Ainda que a legenda referente à gravura de Rugendas não tenha mudado muito, no 

caso da imagem de Debret isso acontece, aparecendo como “A Rua dos Ourives em 1821”. 

Em primeiro lugar, em nenhum lugar Debret informa que a imagem seria de 1821; em 

segundo lugar, a rua citada pelo pintor na descrição da prancha é Rua da Ajuda
553

. 

Naturalmente essa rua pode ter mudado de nome ao longo dos anos. Sabe-se, por exemplo, 

que a Rua dos Ourives é, atualmente, dividida em duas, a Rua Miguel Couto e a Rua Rodrigo 

Silva
554

. Dessa maneira, ela termina perto da uma pequena rua existente no centro do Rio de 

Janeiro até hoje, que fica próxima à Avenida Rio Branco, chamada Rua da Ajuda. Após as 

inúmeras reformas urbanas sofridas pela cidade, seria difícil identificar com precisão os locais 

correspondentes na cidade atual, mas, de todo modo, tratam-se de ruas do centro. 

A revista voltaria a Debret, pouco tempo depois, para ilustrar uma reportagem sobre 

a história da cidade. No caso, a história do Tetro João Caetano, onde sua gravura acerca da 

aceitação da Constituição de Lisboa por d. João VI e d. Pedro, criada por Debret, seria 

utilizada. A gravura figura um espaço amplo, no caso, o Largo do Rocio, que passaria a ser 

conhecido, depois do evento, como Praça da Constituição (hoje, Praça Tiradentes), local em 

que, da sacada do Teatro Real de São João, d. Pedro aceitaria, em nome de seu pai, a 

imposição da Constituição de Lisboa ao Brasil, diante dos parcos súditos que compareceram à 

cerimônia.  

                                                 
551 Hermento LIMA, “A Rua dos Ourives”, in: Revista da Semana, 02/02/1924, nº 07. 

552 Imagem que já havia aparecido no artigo de Aberto Rangel, “Do Império a República: a sociedade brasileira 

no Primeiro Reinado” (parte 2), in: Revista da Semana, 09/05/1914, nº 13. 

553 Cf Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo II, vol. III, op. cit., 1978, p.152.  

554 Cf. <http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/historia/0080.html>, acesso 10/10/2009. 
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Debret criou essa imagem [Figura 79] obedecendo ao sistema clássico de 

representação, baseado na aplicação da perspectiva linear, que 

 

[...] designa um sistema de organização da superfície plana da tela plástica, 

onde todos os elementos representados – céus, terra, objetos, figuras – são 

considerados de um ponto de vista único e onde as dimensões relativas das 

partes são deduzidas matematicamente do cálculo da distância relativa entre 

os objetos visíveis e o olho móvel do espectador555. 

 

Esse esquema de representação, desenvolvido pelos artistas renascentistas, tendo em 

Giotto um dos pioneiros
556

, satisfez plenamente as necessidades visuais até o início do século 

XX, quando novas formas de representação iriam questionar a visão monocular criada no 

Renascimento
557

.  

Nessa imagem, Debret leva o uso da perspectiva às últimas conseqüências e oferece 

ao observador uma visão ampla da praça, onde sacada do teatro, na qual estaria o monarca, 

fica mais ao fundo da imagem, ainda que ocupe praticamente o centro da gravura. Nos 

primeiros esboços desse trabalho [Figura 80] podemos ver as linhas auxiliares, e a 

importância que o artista dava à aplicação correta da perspectiva, especialmente para dar a 

idéia de amplitude do local onde posteriormente as figuras humanas seriam inseridas. Graças 

ao uso dessa perspectiva, as figurinhas, presentes apenas no trabalho finalizado, vão 

diminuindo gradativamente até o local onde está localizado o teatro, sugerindo um movimento 

para o olhar, da direita para a esquerda da imagem – no entanto, essa mesma perspectiva 

                                                 
555  Pierre FRANCASTEL, Pintura e sociedade, São Paulo, Martins Fontes, 1990b, p.287-288. 

556 Cf. GOMBRICH, A história da arte, op. cit., 1985, p. 150. 

557 Segundo Francastel, é a partir do impressionismo que se observa a lenta elaboração de um novo esquema de 

representação (Pierre FRANCASTEL, Pintura e sociedade, 1990b, p.121), cujas primeiras manifestações 

podiam ser percebidas em obras de Manet como O Tocador de pífaro. (cf. Pierre FRANCASTEL, Pintura e 

sociedade, 1990b, p.126). Assim, o século XX marcaria a destruição total desse espaço clássico, através das 

vanguardas do século XX, especialmente com as investidas do cubismo (cf. Pierre FRANCASTEL Pintura e 

sociedade, 1990b, p. 184). Ou seja, para o sociólogo francês há a destruição de um espaço plástico através da 

elaboração de um novo. Paulo Menezes, que compartilha dos pressupostos de Francastel, discorda, porém, que a 

modernidade nas artes visuais surja da elaboração de um novo espaço, mas sim da multiplicidade de espaços, que 

estariam muito além da escolha entre a pintura figurativa e a nova forma, abstrata (cf. Paulo MENEZES, A trama 

das imagens, 1997, p. 264). A pintura moderna, portanto, substitui as antigas formas de representação, mas 

através da multiplicidade de formas, e não de um novo esquema. 
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termina por destacar uma imagem que está no primeiro plano da gravura, um monumento que, 

segundo consta, seria um pelourinho
558

. Não é o caso aqui de alongar discussão sobre esse 

assunto, mas a gravura vale como expressão da ambigüidade das imagens que Debret 

realizava tendo a monarquia como tema
559

. Talvez essa ambigüidade seja mais bem 

compreendida se observarmos as considerações de Debret sobre o “fato histórico” que 

figurou: 

 

Além de não ter sabido prever nem dominar a revolução desencadeada em 

Lisboa, deixaram igualmente os ministros de D. João VI que ela invadisse, e 

quase com rapidez do relâmpago, todas as províncias do Brasil, onde alguns 

patriotas esclarecidos já vinham organizando uma revolução cujos objetivos 

e princípios a maioria da nação brasileira ignorava. Esse era o estado de 

espírito do país quando, em princípios de 1821, os emissários de Portugal 

vieram perturbar a tranqüilidade do governo do Rio de Janeiro, exigindo do 

Rei a aceitação antecipada da constituição prometida pelas Cortes de Lisboa. 

Em tais circunstâncias, não menos humilhantes para o soberano do que para 

a nação brasileira, o Rei concedeu tudo e, a fim de acalmar os espíritos, 

anunciou o seu regresso a Portugal juntamente com a nomeação de seu filho 

D. Pedro para Vice-Rei e Regente do Brasil. Mas, tímido como de costume, 

valeu-se o monarca da nova responsabilidade que pesava sobre seu filho para 

encarregá-lo de ir oficialmente, em seu lugar, ao Rio de Janeiro proclamar 

sua adesão provisória à Constituição portuguesa560. 

 

Talvez a decepção do artista em relação às decisões da monarquia quanto à política 

do país permita compreender as razões de ter criado uma imagem tão imprecisa para um 

acontecimento político de tamanha importância. De todo modo, a intenção do artista era criar 

uma imagem que servisse de ilustração para um fato histórico. Mas não seria esse o destino da 

gravura no caso aqui analisado, quando é incorporada à reportagem de Hermeto Lima, “O 

Theatro João Caetano atravéz dum século”, na edição de 22 de março de 1924 da Revista da 

                                                 
558 Cf. Julio BANDEIRA, “Quadros Históricos: uma história da Missão Francesa”, in: _____, Pedro M. Caldas 

XEXÉO, Roberto CONDURU, A Missão Francesa, op. cit.,  2003, p.37. 

559 Desenvolvi o assunto em Anderson Ricardo TREVISAN, Aquarelas do Brasil: estudos sobre a arte 

“documental” de Debret, op. cit., 2005. 

560 Jean Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, op. cit., 1978, tomo III, v.III, p.314. 
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Semana. Nela, todo o sentido histórico da imagem proposto por Debret no título e na 

descrição da gravura é descartado, aproveitando-se apenas de parte do cenário criado por 

Debret, no que se referia à imagem da sacada do Teatro Real (ainda que cite a importância 

dessa sacada em ocasiões solenes do Reino e do Império). O mais curioso da utilização desta 

imagem pela revista não está na sua simples reprodução para ilustrar a reportagem, mas na 

adulteração da gravura. A gravura de Debret Aceitação provisória da constituição de Lisboa, 

que aparece sem essa alusão, é apresentada com chamas saindo das janelas e sacadas do 

Teatro Real, e o céu límpido e vazio de Debret ganha uma cortina de fumaça acinzentada – 

imagem catastrófica que não combina com a calma dos transeuntes que estão na frente do 

local [Figura 81]. O interesse da revista foi ilustrar os vários incêndios sofridos pelo Teatro 

(três ao todo) antes que ele se tornasse o atual Teatro João Caetano, e para tal não hesitou em 

rasurar a gravura de Debret. Isso é interessante, na medida em que evidencia a inexistência de 

sentidos intrínsecos nas imagens, o que permite que uma mesma gravura sirva aos mais 

variados fins – no caso, isso foi levado às últimas conseqüências pela revista, que não apenas 

descontextualizou a gravura como interferiu na sua composição, adicionando “efeitos 

especiais”  no intuito de oferecer maior “realismo” ao incêndio que Debret sequer deve ter 

tido notícia. Isso só não é mais arbitrário porque a revista não informa de quem seria a autoria 

da imagem – que, nesse caso, passa a ser da própria revista, que criou uma “nova” imagem a 

partir da original. 

Porém, justiça seja feita, na página seguinte a revista traz outra gravura de Debret, 

desta vez a reprodução de um pano-de-boca utilizado no mesmo teatro, na ocasião das 

comemorações da coroação de d. Pedro I
561

 [Figura 82]. Debret, que foi cenógrafo desse 

teatro durante sete anos, realizou esse trabalho em substituição ao primeiro, de 1818, por 

conta dos festejos da aclamação de d. João VI e do primeiro casamento de d. Pedro. No caso 

do último trabalho, vemos um painel composto por uma figura feminina central, sentada em 

um trono, com uma tábua de leis e uma espada na mão direita, e um escudo e um cetro na 

mão esquerda. Ao seu redor, um grupo de súditos do império composto por negros, índios e 

soldados a circundam, e figuras da fama soam trombetas sobre o trono. Trata-se uma 

idealização do artista, que oferece a figura de uma nação em que vários tipos sociais 

conviviam harmonicamente, tendo no centro a figura do império – no caso, um império com 

                                                 
561 Pano de boca executado para a representação extraordinária dada no Teatro da corte por ocasião da 

Coroação do imperador D. Pedro I (Rideau d’avant scène exécuté au theatre de la cour, pour la représentation 

d’apparat). 
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feição de república, já que o símbolo utilizado foi o de uma mulher. Para a composição da 

imagem central, Debret se vale de toda uma simbologia iluminista ligada à razão, à igualdade 

e à liberdade, amplamente divulgada na França dos tempos revolucionários
562

. A gravura 

aparece na revista ocupando um terço da segunda página da reportagem, e quase toda a sua 

largura. Não há nenhum tipo de rasura e a legenda é fiel ao título original, trazendo, inclusive, 

a informação sobre a autoria de Debret
563

.  

Outra imagem de Debret aparecia num artigo de Hermeto Lima, em abril do mesmo 

ano (1924), referente à queima do Judas
564

, ritual popular católico em que um boneco 

personificando o apóstolo traidor de Jesus é surrado e queimado. Na reportagem, que descreve 

o costume popular, a imagem de Debret (Queima do Judas no sábado de Aleluia / Le Samedi 

Saint) é a primeira que aparece, das três que ilustram o texto [Figura 83]. Vale destacar que a 

revista deu créditos ao pintor pela autoria da imagem.  

Em 19/12/1925 a gravura Desembarque da Imperatriz Leopoldina seria utilizada na 

reportagem “Os republicanos á memória da Imperatriz Leopoldina”
565

 [Figura 84].  Da 

mesma forma que em sua primeira aparição na revista, em 14 de março de 1914
566

, a gravura 

não recebeu informações quanto à autoria. 

O artigo é extremante visual, contendo dois retratos da princesa, a gravura de Debret 

e duas fotografias contemporâneas à data da publicação do artigo onde se vê uma bandeira 

cobrindo o sepulcro da princesa, ao lado da coroa. A imagem de Debret, criada para a 

monarquia, um século depois funcionaria como meio de ilustrar uma reportagem de teor 

republicano – nada mais evidente de como uma imagem pode servir a fins variados, 

dependendo do contexto no qual ela é inserida. 

                                                 
562 Desenvolvo o assunto em Anderson Riçado TREVISAN, “A Construção Visual da Monarquia Brasileira: 

Análise de Quatro Obras de Jean-Baptiste Debret”, 19&20, Rio de Janeiro, v. IV, n. 3, jul. 2009. Disponível em: 

<http://www.dezenovevinte.net/obras/obras_jbd_art.htm>, acesso 12/12/2009. 

563 Essa imagem também apareceria no livro Brazil-Theatro, coletânea de textos de teatro do Dr. Pires de 

Almeida, ilustrando o texto da peça “Santana”, de Pires de Almeida. Nesse caso, a gravura ocuparia uma página 

inteira e seria reproduzia em papel de boa qualidade, ainda que monocromática (Brazil-Theatro, 2º fascículo, 

Repertório Dramático de Autores Nacionaes e Estrangeiros. Coletânea Dr. Pires de Almeida. Rio de Janeiro, 

1903-1904 (Biblioteca do IHGB, ICON 73,5,7)). 

564 Hermeto LIMA, “O Judas”, in: Revista da Semana, 19/04/1924, nº 17. 

565 “Os republicanos á memória da Imperatriz Leopoldina”, in: Revista da Semana, nº 52, 19/12/1925. 

566 Cf. R. M. “As imperatrizes do Brasil”, in: Revista da Semana, nº 05, 14/03/1914. 
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Portanto, durante a década de 1920 a Revista da Semana utilizaria inúmeras imagens 

de Debret no intuito de reconstruir a história da cidade do Rio de Janeiro, especialmente a 

vida da monarquia, algo que já vinha acontecendo desde meados da década anterior. 

 

 

 

4.2. Debret na Revista da Semana entre 1930-1945 

 

 

4.2.1. O Palácio de São Cristóvão 

 

 

A primeira aparição de uma gravura de Debret na Revista da Semana nesse período 

acontece em 21 de junho de 1930, em um artigo de Escragnolle Doria
567

 sobre o livro do 

artista viajante Carl Seidler, Zehn Jahre in Brasilien (Dez anos no Brasil), publicado em 1835 

na Alemanha (um ano depois do lançamento do primeiro volume, na França, do Voyage 

pittoresque et historique au Brésil, de Debret). O artigo procura demonstrar a importância 

desse tipo de literatura para o conhecimento do período monárquico, enaltecendo 

especialmente o relato do escritor alemão. Porém, na mesma página encontramos duas 

ilustrações: a primeira delas, um retrato de Seidler, e a segunda, uma gravura com a imagem 

do Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, residência da realeza no início do século 

XIX [Figura 85]. Nessa ilustração observa-se a seguinte legenda: “A Quinta da Boa Vista, no 

tempo de Seidler”. O que Doria não informa é que se trata, na verdade, de uma gravura criada 

por Debret, aliás, parte de uma prancha do Voyage pittoresque et historique au Brésil 

constituída por quatro gravuras seqüenciais, chamada Melhoramentos sucessivos do Palácio 

de São Cristóvão – Quinta da Boa Vista – de 1808 a 1831(Améliorations progressives du 

Palais de St. Christophe (Quinta de Boa Vista), depuis 1808 jusqu'en 1831) [Figura 22]. Seria 

a quinta aparição dessa gravura na revista
568

, o que aponta para um especial interesse por sua 

reprodução, no intuito de “ilustrar” a história da monarquia. O Largo do Paço também seria 

utilizado pela revista com esse fim, mas em menor freqüência:  

                                                 
567 Escragnolle DORIA, “Um de lá”, in: Revista da Semana, 21/06/1930, nº 27.  

568 Nem sempre da mesma forma, pois, sendo composta por quatro estágios da contrução do palácio, a revista 

variava quanto à etapa escolhida na composição da parte visual dos artigos. 
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IMAGENS DE DEBRET SOBRE A MONARQUIA (ARQUITETURA) NA REVISTA DA 

SEMANA* 

 1900-1929 1930-1945 TOTAL 

Largo do Paço 2 0 2  

Palácio de São Cristóvão 4 1 5 

TOTAL 6 1 7 

 

Tabela 1  

(*) excluindo o Álbum Debret 

 

 

Como se percebe, a gravura sobre o Palácio de São Cristóvão pareceria ser mais 

convincente como espaço oficial, talvez por seu isolamento geográfico, pois seria a quinta vez 

que a revista recorreria a ela. Na gravura Debret apresenta uma tentativa de figuração de um 

país que caminhava rumo à “civilização”, através do desenvolvimento da arquitetura e da 

dominação da natureza, agrupando quatro estágios da arquitetura do palácio, de 1808 a 1831, 

visando demonstrar esse “progresso” arquitetônico, que ele atribui à influência européia, 

especialmente francesa. Do primeiro desenho, referente ao ano de 1808, ao último, referente a 

1831, o que se percebe é a aproximação do palácio ao primeiro plano da gravura, ao mesmo 

tempo em que a vegetação praticamente desaparece e o estilo neoclássico impera. 

Visualmente, essa gravura demonstra os planos de Debret para o Brasil, que ele entendia 

como um povo em “regeneração”, através da aproximação com a cultura européia
569

. 

Da forma como ela aparece no artigo de Doria, nada disso pode sequer ser cogitado. 

Não há meios de realizar tal leitura, por dois motivos: primeiro, pela imagem estar 

fragmentada, perdendo, logo, sua característica formal original, que permite pensar a idéia de 

uma passagem temporal. E em segundo lugar, por não haver qualquer menção a Debret, o 

que, se por um lado livra a imagem do peso do nome do autor
570

, permitindo uma fruição e 

uma análise mais isenta por parte do leitor, por outro permitiria imaginar que a imagem fosse, 

por exemplo, do próprio Carl Seidler. Trata-se de uma utilização arbitrária da imagem, em 

que a gravura é fragmentada, algo que já havia acontecido outras vezes na década anterior. 

                                                 
569 Sobre esse assunto, ver Anderson Ricardo TREVISAN, A “marcha regeneradora da civilização”, in: ______, 

Aquarelas do Brasil: estudos sobre a arte “documental” de Debret, op. cit., 2005, pp. 147-174.  

570 Pensando nos termos de Foucault, já discutidos anteriormente. 
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Pelo exemplo citado é possível perceber status concedido à imagem na época, considerada 

auto-explicativa, como já foi discutido. 

Porém, ainda que a gravura não apareça conforme o original de Debret, através dela 

a revista apresentava ao público do periódico uma imagem da vida na corte, do espaço oficial 

da monarquia, espaço de poder e sociabilidade. Talvez por ser afastado da cidade do Rio de 

Janeiro, o Palácio de São Cristóvão fornecesse um elemento mais interessante ou mesmo 

pitoresco da vida da Família Real e, é bom destacar, sem vestígios de escravidão. O palácio, 

no plano simbólico, talvez representasse de maneira mais convincente a monarquia e seu 

modo de vida, pelo qual a revista parecia cultivar certo saudosismo, expresso muitas vezes 

através de obras como essa de Debret, especialmente até o final do decênio de 1920. 

 

 

4.2.2. Uma cena, vários carnavais 

 

 

Em 14 de fevereiro de 1931 aparece uma nova imagem de Debret na revista, outra 

vez em um artigo de Doria, cujo título “Flora e fauna carnavalesca” já permite supor seu 

conteúdo. Os textos de Doria geralmente estavam ligados a datas comemorativas, e nesse caso 

a revista estava envolvida nas festividades do carnaval. O articulista, como já foi dito, 

procurava oferecer ao coletivo de leitores textos de conteúdo historiográfico, e no caso desse 

artigo fica evidente sua preocupação com as origens do carnaval brasileiro, com especial 

atenção para a representação da festa antiga criada por Debret (Cena de carnaval (Scène de 

carnaval)), sendo a única ilustração que aparece na reportagem [Figura 86]. 

A imagem original é uma pequena aquarela de 18 x 23 cm, chamada Carnaval (Dia 

d’entrudo), referente ao dia do entrudo, festa popular acontecida nos dias de carnaval no 

século XIX. Nela pode-se observar um grupo de pessoas negras, a maioria delas alocadas no 

lado esquerdo da composição, próximas a uma casa, talvez um comércio. A figura central é de 

uma mulher negra, trajando um vestido vermelho com grande decote, um xale ao redor do 

pescoço que cai até abaixo da cintura, descalça, com os cabelos curtos ou presos. Vemos a 

cena no momento em que ela é abordada por um homem negro de camisa azul com listras e 

cartola grande, também listrada. Enquanto ele agarra seu braço esquerdo com certa 

truculência, a mulher tenta a todo custo segurar, com a outra mão, o cesto que carrega na 

cabeça, cheio de gêneros alimentícios. Apesar da atmosfera de violência sugerida pela cena, a 

julgar pelo modo como ela é segurada pelo homem de cartola, que passa em seu rosto um tipo 
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de pasta branca, a imagem ilustra a festa do entrudo, manifestação antiga do carnaval. Na luta 

para se desvencilhar dessa situação embaraçosa, ela termina com um de seus seios quase à 

mostra
571

, o que sugere que mais importante do que o pudor, para ela, eram os alimentos que 

carregava, provavelmente mercadorias a serem vendidas.  

Os personagens do lado esquerdo da aquarela também estão com seus rostos sujos, 

mas não aparentam descontentamento com sua condição – ao contrário, a outra mulher negra, 

sentada na soleira da porta (onde vemos a assinatura do pintor e a data da aquarela, 1823) 

segura uma caixa contendo algumas bolas brancas, que certamente são os artefatos que 

contêm a pasta branca que está no rosto dessas pessoas. À direita nota-se uma criança negra, 

sem camisa, com calça branca e um suspensório em diagonal, com as pernas flexionadas 

lançando um esguicho d‟água no grupo central. Mais ao fundo, de forma clara e meio 

dissolvidos na paisagem urbana, outros personagens, semelhantes a esses primeiros, parecem 

reproduzir a cena principal. 

A aquarela é dotada de extremo movimento. A cena principal, que ocorre no 

primeiro plano, pode ser divida em vários grupos de figuras, todas em movimento: no 

primeiro grupo, no centro da imagem, temos o movimento mais importante, que é quando o 

homem negro, de cartola, espalha a pasta branca no rosto da mulher negra, e ela, como pode, 

trata de esquivar-se e manter a salvo seu cesto com víveres; o agrupamento à esquerda pode 

ser subdivido em três blocos: no primeiro, localizado no canto inferior, aparece a mulher com 

o tabuleiro que contém as “bolas brancas”, no momento em que outro homem enche as mãos 

de “munição” para um novo ataque à nossa protagonista; ainda à esquerda, no ambiente 

interno da casa, temos outro grupo, onde um homem negro está prestes a arremessar um 

desses objetos – o rosto esbranquiçado sinaliza que ele mesmo já havia sido uma vítima do 

entrudo. Junto a ele, espiando pela porta, um homem negro é flagrado no momento em que 

compra um artefato do menino que está na rua; no lado direito, o menino com o esguicho 

reforça a idéia de agitação que a cena sugere e, por fim, o cãozinho que corre para o canto 

esquerdo completa a cena principal, que é puro movimento. Ao fundo outros grupos de 

pessoas transitam com cestos na cabeça em meio à festa, sendo possível notar, inclusive, o 

rosto esbranquiçado de uma delas. 

Essa aquarela foi utilizada por Debret no seu livro Viagem pitoresca e histórica ao 

                                                 
571 A outra mulher, sentada na soleira da porta, também tem o seio à mostra e não está sendo atacada. De fato, o 

grande decote de ambos os vestidos permite que o seio fique exposto, mas o xale de nossa protagonista parece 

justamente ter a função de cobrir seu colo, que é descoberto na hora da abordagem pelo homem negro de cartola. 
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Brasil, sob a forma de litografia, e, como todas as outras, recebeu do autor um texto 

explicativo, descrevendo a festa que procurou representar, chamando a atenção para 

determinados detalhes da imagem. O texto é utilizado pelo artista para que saibamos o que ele 

quer dizer com certos elementos da imagem, como, por exemplo, o que seriam aquelas esferas 

brancas. Tratam-se, segundo o artista, de limões de cheiro, 

 

[...] cuja fabricação consiste simplesmente em pegar uma laranja verde de 

tamanho médio, cujo caule é substituído por um pedacinho de madeira de 

quatro a cinco polegadas que serve de cabo, e mergulhá-la na cera derretida. 

Operada essa imersão, retira-se o fruto ligeiramente coberto e mergulha-se 

na água fria, a fim de que se revista de uma película de um quarto de linha 

de espessura, bastante resistente, entretanto. Parte-se em seguida para esse 

molde, ainda elástico, a fim de retirar a laranja e, aproximando-se as partes 

cortadas, solda-se o molde de novo com cera quente, tendo-se o cuidado de 

deixar a abertura formada pelo pedaço de madeira para a introdução da água 

perfumada com que deve ser enchido o limão de cheiro. 

O perfume de canela, que se exala de todas as casas do Rio de Janeiro 

durante os dois dias anteriores ao Carnaval, revela a operação, fonte dos 

prazeres esperados572. 

 

A descrição detalhada do processo revela, de alguma maneira, admiração do artista 

pela técnica cuidadosa utilizada na fabricação desses artefatos, ainda que seu texto revele 

certa antipatia pelas festividades em si, que para ele eram uma catástrofe, como veremos. 

Mas, nesse sentido, seu texto acaba exagerando em alguns aspectos, a fim de comprovar sua 

teoria de que essa festa era uma expressão da falta de civilidade. Segundo Debret, a moça que 

é atacada, sabendo da inevitabilidade dessa situação ao longo do dia, utiliza voluntariamente 

seu pior vestido
573

. Ao observar essa imagem, não diria que o vestido é tão simples como ele 

                                                 
572 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p.298. 

573 No conto de Machado de Assis, chamado “Um dia de entrudo”, publicado na segunda metade do século XIX, 

o autor aponta essa característica da festa na fala de D. Angélica Sanches. Ao receber em sua casa, no dia do 

entrudo, a visita de Batista, dono de armarinho e pretendente de sua filha, Teresa, e notando que o moço estava 

bem vestido, diz o seguinte: - “Agora reparo, disse D. Angélica. Que trajo para dia de entrudo!”. E ele, que 

estava lá justamente para convencê-la em aceitá-lo com genro, responde de imediato: “- Minha senhora, 

respondeu Batista, os grandes sentimentos não conhecem entrudo!” (MACHADO DE ASSIS, “Um dia de 

entrudo”, in: ______, Contos avulsos, Org. R. MAGALHÃES JÚNIOR, Rio de Janeiro, Edições de Ouro, 1959, 
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afirma, não menos do que qualquer outra vestimenta de escravas negras no dia-a-dia do Rio 

de Janeiro que o próprio artista realizou em abundância. Ele quer, com seu texto, reforçar a 

idéia de que se tratava de uma festa pouco “civilizada”. Na explicação do episódio específico 

da imagem, ele revela essa predisposição: 

 

[...] quanto ao episódio aqui desenhado, eis a explicação: a cena se passa à 

porta de uma venda, instalada como de costume numa esquina. A negra 

sacrifica tudo ao equilíbrio do cesto, já repleto de provisões que traz para 

seus senhores, enquanto o moleque, de seringa de lata na mão, joga um jato 

de água que a inunda e provoca um último acidente nessa catástrofe 

carnavalesca574. 

 

Mais uma vez ele enfatiza determinados aspectos que ele gostaria que fossem 

percebidos na imagem através do texto, com certa carga dramática. Quanto à “catástrofe” que 

ele cita, o jato d‟água, certamente teria molhado também o homem negro de cartola, e não 

apenas a mulher que é atacada. E apesar de todo o desconforto que ela aparenta, seria um 

exagero chamar o acontecimento de catástrofe. Apesar de alguns detalhes funcionarem como 

sugestão de falta de civilidade ou violência, no sentido de promover empatia com mulher que 

é atacada, o que se sobressai é a atmosfera de festa, em que a maioria dos participantes 

parecia concordar. 

Machado de Assis, em seu conto, apresentaria a festa de maneira mais jocosa e 

pitoresca que o próprio Debret, onde é possível perceber, contudo, a correspondência entre a 

antiga festa e sua oposição à idéia de “civilização”. Ali, Machado narra a história da família 

de d. Angélica Sanches, nos dias da festa: “Era no tempo em que ao carnaval se chamava 

entrudo, o tempo em que em vez das máscaras brilhavam os limões de cheiro, as caçarolas 

d‟água, os banhos, e várias graças que foram substituídas por outras, não sei se melhores se 

piores”
575

. 

Já nas primeiras linhas do conto tem-se a descrição da festa, onde se percebe o 

envolvimento de todos na fabricação dos tais limões de cheiro:  

 

Era de ver como as moças, as mucamas, os rapazes e os moleques, sentados 

                                                                                                                                                         
p. 205, Publicado originalmente in: Jornal das Famílias, Rio de Janeiro, 1874, p.177-184; 207-214; 225-299). 

574 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p.301. 

575 MACHADO DE ASSIS, “Um dia de entrudo”, op. cit., 1959, p. 196, gritos do autor. 
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à volta de uma grande mesa compunham as laranjas e limões que deviam no 

domingo próximo molhar o paciente transeunte ou confiado amigo da 

casa576. 

 

 Trata-se de uma família de posses, o que é informado nas primeiras páginas. D. 

Angélica era de origem rural, mas ao mudar-se para o Rio de Janeiro, na época da chegada da 

corte (1808), casou-se com um membro da guarda real, Sr. Tomás Sanches, que a deixou 

viúva, com cinco filhos, porém rica (o autor conta, sem maiores explicações, que seu marido 

enriqueceu rapidamente). Também é possível notar que se trata de uma família de classe 

elevada por conta da pouca satisfação da matriarca com o namoro de uma de suas filhas, 

Teresa, com um dono de armarinho, o Sr. Batista: “- Não convém que tua irmã se case com 

um dono de armarinho… um pax vobis, uma posição inferior”
577

, dizia d. Angélica à sua outra 

filha, Ermelinda. 

A casa é descrita como uma espécie de quartel-general do entrudo: “Havia em casa 

de d. Angélica cerca de 1200 limões; imaginem-se o combate que podia fraquear”
578

. Todo o 

conto será permeado pela confusão gerada pelos ataques realizados por seus filhos Carlos e 

Benjamin, especialmente contra o pretendente de Teresa. Fica claro que o maior problema da 

festa não eram exatamente os famigerados limões de cheiro, mas as caçarolas d‟água que 

eram jogadas nos transeuntes, que devem corresponder ao esguicho de água desenhado por 

Debret em sua aquarela. Isso fica evidente no diálogo seguinte, após o primeiro banho levado 

por Batista num dos ataques de Carlos e Benjamin: 

 

- Gastaram todos os limões? perguntou D. Maria em ver dois tabuleiros cheios579. 

- Todos, não, disse Ermelinda; ainda temos para amanhã. 

- Isso, sim, disse Tibúrcio580, isso é brincadeira que eu aprovo; o limão é delicado e diverte 

                                                 
576 MACHADO DE ASSIS, “Um dia de entrudo”, op. cit., 1959, p. 196. 

577 MACHADO DE ASSIS, “Um dia de entrudo”, op. cit., 1959, p. 200. 

578 MACHADO DE ASSIS, “Um dia de entrudo”, op. cit., 1959, p. 203. 

579 D. Maria era uma das ajudantes na “linha de produção” de fabricação dos limões. Além de D. Angélica, seus 

cinco filhos e Batista, participavam do evento, na casa, D. Maria, prima de D. Angélica, de 42 anos, e sua filha, 

D. Lucinda, de 26 anos (cf. p. 197). 

580 O Sr. Tibúrcio Mendes, “negociante de escravos novos”, era convidado de D. Angélica para a festa, embora 

tenha apenas assistido à fabricação dos limões. Sua fala contra o esguicho deu-se por conta de ter sido ele 

mesmo uma das “vitimas” do ataque de Carlos, filho de D. Angélica. 
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a gente. 

- Diz muito bem, assentiu Batista. 

- Mas o banho! 

- É selvagem! 

- É brutal! 

- Deve acabar! 

- E há de acabar! 

- A civilização não comporta… 

- Apoiado! 581 

 

Lá pelo final do conto, no último dos banhos de Batista, Machado de Assis chama a 

série de acontecimentos do conto de tragicomédia: “D. Angélica, desceu munida de um 

vergalho, e apareceu no quintal onde se passava a tragicomédia”
582

. 

Tanto na aquarela de Debret quanto no conto machadiano percebe-se a idéia geral do 

entrudo como uma festa contrária a qualquer ideal de “civilização”, estando mais próxima da 

“barbárie”, ainda que, aparentemente, muita gente se divertisse com ela (lembrando que 

Debret, apesar de escrever que a festa contava com a participação de uma parcela da 

população branca, em sua imagem traz apenas pessoas negras
583

) – esse hibridismo de 

posições entre brancos e negros, entre aspectos de “barbárie” e “civilização” é próprio de 

elementos trágicos e cômicos ao mesmo tempo, e não é à toa que Machado de Assis irá 

definir a festa como uma tragicomédia. Não é possível dizer se Machado tinha em mente as 

informações figurativas e textuais de Debret ao escrever o conto, mas é perceptível a 

existência de elementos comuns entre as obras, especialmente nessa mistura do trágico com o 

cômico. De todo modo, é sempre bom lembrar que Debret e Machado de Assis 

compartilharam, cada um à sua época, a mesma questão brasileira: a escravidão, e 

apresentaram a festa do entrudo de maneira semelhante. Neste caso, mesmo em se tratando de 

uma festa que tanto escravos como famílias participavam, aos olhos de um artista francês, ou 

de um literato brasileiro do final do século, ela é descrita como algo distante da chamada 

“civilização”.  

                                                 
581 MACHADO DE ASSIS, “Um dia de entrudo”, op. cit., 1959, pp. 207-208. 

582 MACHADO DE ASSIS, “Um dia de entrudo”, op. cit., 1959, p. 216, grifo do autor. 

583 Debret escreve que pelo menos um terço da população branca de meia idade também participava dessa festa, 

“consumindo a enorme quantidade de limões de cheiro disponíveis” (Jean-Baptiste DEBRET, Viagem Pitoresca 

e Histórica ao Brasil, tomo I, Vol II, op. cit., 1978, p.300).  
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Contudo, apesar do interesse de Debret em criar uma cena que denunciasse a 

violência da festa, a imagem nega essa objetivo, uma vez que tudo não parece mesmo passar 

de um divertimento para a maioria dos personagens figurados – de novo, a idéia de 

tragicomédia é bem-vinda para compreender a ambigüidade dessa imagem. Heloísa Pires 

Lima, por exemplo, propõe uma análise dessa mesma aquarela, na qual apresenta as seguintes 

conclusões: 

 

O tema carnaval deixa à mostra, portanto, que naquela sociedade os 

habitantes negros trabalham como homens e mulheres livres, integrados nos 

distintos elos da produção econômica e que, mesmo os escravizados mantêm 

relações de amizade entre si, se divertem nas brincadeiras584. 

 

A autora conclui que os escravos “reais” encontravam-se em situação de integração 

por conta de suas atividades econômicas, demonstrando, ainda, elos de amizade entre si, o que 

denotaria uma coesão enquanto grupo. Todas essas conclusões são baseadas na imagem criada 

por Debret, uma vez que, segundo a autora, ela mostra escravos negros se divertindo. De fato, 

não creio que a imagem transpareça o “combate” e a “loucura” sugeridos pelo texto de 

Debret, ainda que a personagem central aparente desconforto com sua condição de “vítima” 

do entrudo e que, portanto, a diversão de alguns significava algum tipo de sofrimento em 

outros; porém, seria precipitado concluir, a partir da descrição de uma obra figurativa, a 

situação social de todo um grupo. A imagem não é algo pronto, mas um sistema de linhas e 

manchas intermediárias que permite a interpretação
585

, e isso a torna um objeto rico de análise 

para o entendimento das sociedades nas quais elas surgem. Mas não é possível tirar 

conclusões baseadas em elementos que não sejam visíveis, como, por exemplo, dizer que 

todos estão se divertindo na cena descrita, quando a personagem central da imagem é a 

representação do constrangimento de algumas vítimas do entrudo (como Batista, no conto de 

Machado). Isso significa dizer que, ainda que a imagem esteja sempre aberta ao intérprete, 

especialmente uma imagem ambígua como essa, há um limite para essa interpretação, sob o 

risco de cometerem-se arbitrariedades. Talvez o entrudo fosse um momento de integração, o 

que é sugerido, inclusive, no conto de Machado. Mas é difícil dizer, com isso, que havia uma 

                                                 
584 Heloísa Pires LIMA, Negros debretianos: representações culturais na obra Voyage Pittoresque et Historique 

au Brésil [1816-1839], Tese de doutorado em Antropologia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo: 2005, p. 14. 

585 Cf. Pierre FRANCASTEL, Pintura e sociedade, op. cit., 1990b, p. 38. 
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integração dos negros escravos, em especial, por conta da festa, aliás, da imagem da festa 

criada por Debret. Claro que fica muito evidente na imagem que, mesmo em meio à 

“diversão”, a maioria dos escravos continuava seu trabalho, seja nos afazeres do dia-a-dia, 

seja no comércio de limões-de-cheiro – isso faz com que ninguém esqueça o seu papel 

naquele meio social. 

Porém, essa imagem foi utilizada na revista para ilustrar o artigo de Escragnolle 

Doria visando reforçar a idéia de uma festa bárbara, como certamente Debret gostaria. Dessa 

vez o autor coloca uma legenda, “O entrudo no Rio de Janeiro, em 1821. Desenho de Debret”, 

modificando ligeiramente o título e alterando a data, que na aquarela consta como sendo de 

1823. Porém, Doria deve ter se baseado na gravura presente no livro de Debret, ainda não 

lançado no país, onde a data foi suprimida da imagem. Nesse caso, informou uma data 

aproximada. 

De maneira geral, o autor tenta demonstrar como a festa fazia parte dos costumes da 

época, e teria sido a origem do carnaval moderno, revelando, ainda, sua importância como 

fonte de renda para muita gente, com a venda dos referidos limões de cheiro. Mas em 

determinado momento, Doria dá um exemplo curioso, de que o arquiteto da Missão Artística 

Francesa de 1816, Grandjean de Montigny (1776-1850), teria morrido em virtude de uma 

dessas festas, por ter sido molhado com um desses limões. Pouco importa, aqui, a veracidade 

desta informação do articulista, mas a maneira como ele refere-se à festa, primeiro como um 

evento extremamente perigoso, provocando a morte de gente ilustre, segundo, sem fazer 

nenhuma menção à gravura reproduzida, e muito menos ao texto de Debret. Uma explicação 

seria a inacessibilidade ao texto original pelo articulista na ocasião, época em que o livro já 

era tido como obra rara, sendo, porém, mais provável que tenha usado o texto de forma livre, 

sem sentir a necessidade de fazer menção à fonte. 

O carnaval era uma festa importante na década de 1930, e geralmente mais de um 

número da revista por ano dedicava páginas e páginas com fotos dos bailes, sugestões de 

fantasias, e artigos como esse, de caráter mais histórico. Contudo, segundo Nicolau Sevcenko, 

o que se almejava nessa época era uma versão francesa do carnaval
586

, algo que se nota nas 

inúmeras fotos que a revista trazia do carnaval de Paris. Isso também explica a opção por 

utilizar uma imagem de Debret como ilustração, não de “fatos”, mas de valores, no caso, 

valores de um artista francês que via naquela manifestação uma festa de incivilizados. 

                                                 
586 Nicolau SEVCENKO, Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República, 

São Paulo: Brasiliense, 1995, p.33. 
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Essa mesma gravura de Debret seria utilizada como ilustração de um artigo de Luiz 

Edmundo sobre o carnaval antigo no Rio de Janeiro, no ano de 1932
587

. O artigo também 

apresenta o entrudo como uma festa violenta, sem fazer qualquer menção ao texto de Debret. 

A única referência ao autor está na legenda, “O carnaval de nossos avós, através de um 

desenho de Debret” [Figura 87].  

Anos mais tarde, em 1935, Escragnolle Doria publica o artigo “O carnaval de 1835”, 

onde aparece novamente a Cena de carnaval, de Debret. Mais uma vez, a única referência 

textual ao artista é a legenda que acompanha a gravura, “O entrudo nos princípios do século 

XIX (Desenho de Debret)” [Figura 88]. Apesar de comentar que muitos cronistas, entre eles 

viajantes estrangeiros, escreveram sobre a “loucura” que era o entrudo, o único efetivamente 

citado é Ferdinand Denis, ainda assim sem referências precisas. Nas reportagens sobre o 

carnaval dos anos subseqüentes essa imagem de Debret não seria mais utilizada pela revista. 

O que importa destacar é que ela foi utilizada três anos, na mesma revista, para ilustrar o 

mesmo tema, assumindo, talvez, um lugar no imaginário sobre o carnaval antigo, sendo até 

hoje uma das imagens mais conhecidas e utilizadas de Debret no Brasil
588

.  

 

 

4.2.3. Cenas de escravidão 

 

 

As imagens que Debret criou tendo personagens negros com destaque são muitas, de 

modo que eles ocupam grande parte dos dois últimos volumes do livro Viagem pitoresca e 

histórica ao Brasil. Na Revista da Semana grande parte das imagens do pintor a serem 

veiculadas nessa época pertenceria a essa mesma temática. 

No artigo de 16 de maio de 1931, “Da treva do cativeiro à aurora da abolição”, 

existem quatro gravuras sobre escravos, das quais três são de Debret e uma é de Rugendas 

[Figura 89 a 92]. 

                                                 
587 Luiz EDMUNDO, “O carnaval do Rio antigo”, in: Revista da Semana, 06/02/1932, nº 8.  

588 Em 2004, a cantora e compositora Zélia Duncan utilizou essa imagem para compor a ilustrar a capa e o 

livreto do seu álbum Eu me transformo em outras (Universal Music / Duncan Discos). Em 2007 essa imagem 

compôs da capa do livro de Valeria Lima J.-B Debret, historiador e pintor. A viagem pitoresca e histórica ao 

Brasil (1816-1839), Campinas, Editora da Unicamp, 2007. Esses são apenas alguns exemplos da popularidade 

dessa imagem, e de seus usos variados. 
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A gravura de Rugendas é Desembarque [Figura 93], parte do seu livro Viagem 

pitoresca através do Brasil, lançado na França em 1835
589

. A imagem é composta por uma 

paisagem marítima, com alguns barcos ao fundo. Na cena que se desenrola no primeiro plano, 

percebemos um grupo de escravos em um barco próximo ao cais, onde homens brancos bem 

vestidos aparentemente tratam de negócios. Um dos escravos escala a madeira do atracadouro 

para acessar o local, e outro, seminu, parece ser o objeto da negociação que se presencia. 

Rugendas trata o tema de maneira suave, dando ao observador a impressão de que o mais 

importante a ser percebido é paisagem em geral, e não o acontecimento específico, que é o 

comércio de escravos – nem mesmo o título da imagem sugere diretamente essa situação. Os 

contornos de suas figuras são firmes e os corpos apresentam solidez, o que marca uma 

diferença com as saídas encontradas por Debret nas imagens que estão ao lado dessa gravura. 

Tudo parece estar em perfeita harmonia: homens, paisagem e embarcações compõem uma 

pintura marinha agradável ao olhar. 

A primeira imagem de Debret, chamada Aplicação da chibata (L’exécution de la 

punition du fouet) [Figura 90], aparece no canto superior esquerdo da primeira página da 

reportagem, e mostra um homem negro, de chicote na mão, açoitando um outro homem 

negro, amarrado no pelourinho de uma praça. Próximo a essa cena central, dois outros 

escravos encontram-se de bruços, deitados lado a lado no chão; no outro lado, ainda no 

primeiro plano, um grupo de quatro escravos assiste à surra, amarrados uns aos outros, 

aguardando, possivelmente (e pacientemente), a sua vez. Esse grupo é vigiado por um oficial 

branco. Ao fundo, um aglomerado de rostos indefinidos assiste passivamente ao espetáculo
590

. 

Chama a atenção o fato de o aplicador do açoite ser também um homem negro. 

Não há uma beleza óbvia nessa cena, assim como não parece haver uma preocupação 

do artista em fazer um detalhamento dos demais personagens, bem como do segundo plano, 

de maneira geral. Isso marca uma diferença com a imagem de Rugendas, na qual personagens 

                                                 
589 1835 foi o ano do lançamento do livro em sua edição final, pois desde 1827 Rugendas iniciou o processo de 

gravação e comercialização das imagens. Ao todo, foram editados vinte cadernos, com cinco folhas cada um, 

com texto em alemão e em francês (cf. Ana Maria de Moraes BELLUZZO, O Brasil dos viajantes, v. 3: A 

construção da paisagem, op. cit., 1994, p.80). 

590 A idéia geral da cena não é a de um castigo aplicado no sentido de servir de exemplo para outros escravos, 

mas sim como um espetáculo para os homens livres, que observam a cena. Espetáculo, aqui, é entendido como 

“um exercício de poder social”, como explica T. J. Clark (“O Estado do espetáculo”, in:______, Modernismos: 

ensaios sobre política, história e teoria da arte, Sônia SALZSTEIN (org.), São Paulo: Cosac & Naify, 2007, p. 

311). 



 

 209 

e paisagem recebem o mesmo cuidado pictórico.  

Não seria o caso realizar, aqui, uma profunda comparação entre os dois artistas. 

Contudo, ainda que ambos sejam comparados, por conta de uma série de elementos comuns, 

há profundas diferenças que marcam sua produção, que convêm apontar.  

Ambos estiveram no Brasil na mesma época, ainda que Rugendas tenha ficado por 

menos tempo (de 1821 a 1825) e tenha vindo em outra expedição
591

. Eles inserem-se no 

contexto dos viajantes que passaram pelo país e criaram imagens sobre a paisagem e a 

sociedade, resultando nas suas respectivas “viagens pitorescas”, lançadas na França na década 

de 30 do século XIX. Segundo Valéria Lima, não se deve colocar em questão qual dos dois 

teria sido “mais realista”, já que, tendo por matéria o real, a arte de ambos constrói uma 

leitura própria do país: 

 

[...] ambos elaboram uma proposta de leitura do Brasil que pouco tem a ver 

com a idéia de retratar objetivamente a realidade. Esta, refletindo uma 

relação muito típica da arte da pintura, sobretudo da pintura histórica, se 

torna matéria-prima nas mãos desses viajantes592. 

 

O modo como cada um fará isso é que os diferencia, já que toda a imagem é uma 

construção, baseada, em um primeiro momento, no olhar de quem a realiza: 

 

Uma imagem é uma cena que foi recriada ou reproduzida. É uma aparência, 

ou um conjunto de aparências, destacada do lugar e do tempo em que 

primeiro fez sua aparição e a preservou – por alguns momentos. Toda 

imagem incorpora uma forma de ver593. 

 

Como já foi apontado nas análises das imagens publicadas na revista, a produção 

visual desses artistas apresentam peculiaridades, que os diferenciam de forma relevante. 

Segundo Ana Maria de Moraes Belluzzo: 

 

Se existe uma profunda diferença entre os artistas, é porque para Rugendas, 

a paisagem natural é a própria instância particularizadora que define o 

                                                 
591 A expedição do barão de Georg Heinrich von Langsdorff. 

592 Valeria LIMA, J-B Debret historiador e pintor, op. cit., 2007, p. 210. 

593 John BERGER, Modos de ver, op. cit., 1999, p. 12. 
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homem local. Na percepção de Debret, são as inter-relações sociais que 

constituem o lugar, e o espaço não passa de cenário para o encontro e o 

confronto da sociedade, o que se mostra nas suas diversas práticas. O centro 

de atenção de Debret é a sociedade agindo sobre a natureza. 

[...] Debret estabelece uma relação mais íntima com o que observa. Inclui a 

contradição no interior de uma mesma cena, que é capaz de ver sob 

diferentes ângulos, em tom satírico. Rugendas mantém o mesmo plano geral, 

em que tudo parece controlado por um único ponto de vista594. 

 

Sergio Milliet também apontaria diferenças entre os dois referindo-se, ainda, à parte 

literária de suas respectivas obras, como já foi discutido anteriormente. Sabe-se, no entanto, 

que os textos presentes no livro de Rugendas não são de sua autoria direta, mas fruto de cartas 

enviadas por ele à França durante sua estada no Brasil. A partir dessas cartas é que nasceu o 

texto, que é atribuído a V. H. Huber
595

. De qualquer maneira, é necessário perceber que havia 

diferenças entre as obras dos respectivos autores, como se a sociedade do passado e suas 

contradições estivessem mais presentes em Debret do que em Rugendas. As imagens que 

ilustram a reportagem analisada denotam essa diferença de perspectivas: em Rugendas, a 

paisagem marinha revela uma preocupação do artista em harmonizar as partes como o todo; 

em Debret, a cena central é que merece destaque, e todo o restante passa a ser acessório, em 

detrimento, inclusive, de um maior cuidado pictórico. 

Na outra imagem, Feitores castigando negros (Feitors corrigeant des nègres) 

[Figura 91], Debret também trabalha com o tema do castigo de escravos, nesse caso, em uma 

paisagem rural, onde um feitor branco aplica uma surra em um escravo, que se encontra 

deitado no chão, amarrado de cócoras. Ao fundo, porém, observa-se outro escravo sendo 

açoitado, amarrado a uma árvore, tendo como carrasco um homem negro. Os elementos 

utilizados na imagem são todos do campo, com a árvore no lugar do pelourinho, e a paisagem 

com vegetação ao invés da praça pública. Porém, em ambas é nítida a necessidade de Debret 

em apresentar o castigo que era aplicado aos escravos, com imagens onde a beleza da 

paisagem ou dos personagens não parece ter sido a grande preocupação. A falta de elementos 

acessórios contribui para que a atenção fique voltada para a cena central, que é o castigo 

aplicado aos escravos, o que dá às obras um caráter de denúncia, que na época, como vimos, 

                                                 
594 Ana Maria de Moraes BELLUZZO, O Brasil dos viajantes, v. 3: A construção da paisagem, op. cit., 1994, 

p.76. 

595 Cf. Ana Maria de Moraes BELLUZZO, O Brasil dos viajantes, v. 3: A construção da paisagem, op. cit., p.77. 
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irritou os membros do IHGB. Em seu parecer de 1840, acerca do segundo volume do livro 

Voyage pittoresque et historique au Brésil, eles apontam a obra como desnecessária e 

caricatural, justamente por apresentar esse tipo de imagem, que, segundo eles, era um exagero 

da parte do artista
596

. Exagerando ou não, certamente o interesse de Debret era apresentar ao 

público francês imagens que fossem interessantes, inéditas e dignas de publicação. De certa 

forma, Debret realizou, nesse caso, o que Edgar Wind chamaria de pictorial news, uma 

espécie de realismo naturalista utilizado por pintores viajantes em terras distantes, que seria 

incorporado até pela pintura histórica, com a realização de retratos de criminosos condenados 

à morte, ou mesmo na representação de mártires, como A morte de Marat, de David
597

.  

Na explicação da primeira imagem, Aplicação da chibata [Figura 90], o artista dá 

pormenores da execução, desde o amparo legal que havia aos senhores para essa prática, até 

os detalhes da surra em si, no tocante ao desenho. Apesar de destacar que o Brasil era a parte 

do mundo onde o escravo era tratado com maior humanidade
598

, Debret não sugere isso com 

sua imagem  sua cena está longe de apontar para qualquer tipo de benevolência. Algumas 

explicações ajudam a entender suas proposições iniciais, como, por exemplo, que os escravos 

deitados são aqueles que já sofreram o castigo. Mas há algo curioso que o artista não explica, 

que é o fato de o carrasco ser também negro, o que talvez fosse uma prática da época, a julgar 

pela repetição desse assunto ao fundo da gravura seguinte. O que importa é perceber o que era 

digno ou não de ser explicado pelo artista, e isso lhe pareceu desnecessário no caso do 

carrasco negro. 

No texto explicativo sobre a gravura Feitores castigando negros [Figura 91], Debret 

não mede palavras para deixar a cena mais dramática, explicando todos os detalhes que não 

aparecem na imagem, como o processo de aprisionamento do escravo, o pontapé que levou 

para cair no chão, e as palavras rudes do feitor ao ouvir os gritos de misericórdia do escravo: 

                                                 
596 PARECER da Comissão do IHGB sobre o 2º volume de Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Jean 

Baptiste Debret. Manuscrito, 1840, Acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, Seção de 

Documentos. 

597 Cf. Edgar WIND, “The revolution of history painting”, in: ______. Hume and the heroic portrait. Clarindon 

Press, Oxford, 1986, pp. 94-98. Para uma análise sobre Marat, David e a Revolução Francesa, consultar T. J. 

CLARK , “A pintura do ano II”, in: :______, Modernismos: ensaios sobre política, história e teoria da arte,  op. 

cit., 2007, pp: 89-157. 

598 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p.354. 
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“cala a boca, negro”
599

. Na explicação dessa gravura, o artista esclarece que o homem negro 

que aplica o castigo no escravo de segundo plano da gravura, que está amarrado em uma 

árvore, é um dos mais antigos escravos. Isso permite supor que Debret pretendia, com isso, 

apontar que havia ascensão social dentro da própria escravidão. 

 A terceira e última gravura de Debret utilizada na reportagem ocupa a maior parte da 

página e é chamada Escravas negras de diferentes nações (Esclaves nègres de differentes 

nations) [Figura 92]. É uma imagem onde o artista coloca vários rostos de mulheres negras, 

16 ao todo, cujas particularidades fisionômicas permitiriam, segundo o artista, identificar suas 

“raças e condições variadas”
600

. No mesmo volume do livro reaparece, algumas pranchas 

adiante, o mesmo tema, contemplando escravos do sexo masculino, em uma gravura 

composta por apenas nove figuras, chamada Cabeças de negros de diferentes nações 

(Différentes nations nègres) [Figura 94].  

No caso das escravas, Debret foi mais cuidadoso no traço, apresentando figuras 

femininas delicadas e elegantes, todas como meio-sorriso nos lábios. Na explicação da 

prancha procurou descrever brevemente cada uma delas, suas funções, bem como seu 

temperamento, explicando ainda a razão de algumas estarem mais bem vestidas que outras. A 

rebolo, por exemplo, imita o penteado de sua senhora, enquanto a cabinda está bem vestida a 

fim de levar uma criança branca à pia batismal, seguindo-se, a esses, outros exemplos
601

. 

A prancha sobre os escravos do sexo masculino contém menos detalhes sobre a 

indumentária, preferindo o artista destacar o corte de cabelos e as tatuagens, visando 

identificar as nações de cada um dos tipos desenhados a partir desses sinais. Na explicação da 

prancha, porém, Debret foi mais minucioso do que na prancha sobre as escravas, falando de 

detalhes como a estatura, cor da tez e até da beleza, como no caso do negro banguela: 

 

[...] belo negro banguela, cujo penteado de detalhes requintados apresenta 

três matizes: o mais claro correspondendo às partes raspadas à navalha, o 

seguinte às partes cortadas rente com tesoura e o mais escuro à parte de 

cabelos cortados a uma polegada do couro cabeludo602. 

 

                                                 
599 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p.267. 

600 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, pp.256-257. 

601 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p. 257 

602 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p. 315. 
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Descrições detalhadas desse tipo, comum a todos os demais dessa prancha, deixa 

transparecer a admiração de Debret para com as técnicas de tatuagem e especialmente com os 

cortes de cabelo, para ele “os penteados mais elegantes dos escravos de cangalhas, obras 

primas dos barbeiros ambulantes [...]”
603

. Por outro lado, nota-se aqui uma preocupação 

nitidamente neoclássica, no sentido da imagem masculina como emblema do belo ideal da 

antigüidade, como já foi discutido neste trabalho quando se analisou a imagem do chefe 

Camacã de Debret em relação ao Leônidas de David.  

No entanto, independente da descrição pormenorizada de Debret quanto aos escravos 

masculinos, a gravura que tem como tema as escravas foi a escolhida para ilustrar o texto da 

revista. Todas as imagens do artigo tratam, portanto, do mesmo assunto: a escravidão no 

Brasil, o comércio de escravos e o castigo sofrido pelos negros no sistema escravocrata. 

O artigo, de poucas palavras, visa demonstrar como esse passado teria sido superado 

graças à Lei Áurea, já que o número dessa revista saiu em 16 maio, três dias depois da data 

comemorativa de libertação dos escravos no Brasil. A revista explica a função ilustrativa das 

imagens escolhidas: “Evocando a data magnifica, reproduzimos algumas das famosas 

gravuras de Debret e Rugendas, em cujos tons tão violentamente se espelham os sacrificios, 

os horrores a que eram submettidos os escravos”
604

.  

Referir-se às gravuras publicadas como “famosas” qualifica o material, 

apresentando-o ao público da revista como algo requintado. Não há uma preocupação do 

periódico, contudo, em qualificar as imagens do ponto de vista estético, como um produto das 

artes plásticas, mas sim como uma “ilustração”, um “espelho” do passado escravista, 

qualificado como violento pela própria revista. No caso da reportagem analisada, Debret 

parece fornecer material mais propício para esse propósito que Rugendas, talvez por ser mais 

incisivo na “demonstração” da violência, ao menos da violência que a revista buscava, ela 

mesma, “demonstrar”.  

Como diria Francastel, o que se deve procurar na análise de uma obra visual não é 

uma ilustração da vida material, mas sim pistas para valores cultivados por determinada 

sociedade: “A arte nos informa, em suma, mais sobre os modos de pensamento de um grupo 

social que sobre os acontecimentos e sobre o quadro material da vida de um artista e seu 

ambiente”
605

. No caso das imagens citadas acima, esse pensamento demanda realizar dois 

                                                 
603 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p. 314. 

604 “Da treva do cativeiro à aurora da abolição”, in: Revista da Semana, 16/03/1931, nº 22. Grifos meus. 

605 Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, op. cit., 1993, p.17. 
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desdobramentos: primeiramente, sobre a construção da obra em sua gênese, na sua realização 

pelo artista, seu recorte, a maneira como ele utilizou os elementos visuais para sugerir a 

violência contra os escravos, considerando sempre o seu público francês; e, em segundo lugar, 

a nova construção, desta vez realizada pela revista, através da seleção das imagens e sua 

adequação à reportagem. Isso quer dizer que não há uma ou duas possibilidades de leitura, 

mas múltiplas, quando se entende que a imagem não tem sentidos intrínsecos, mas que, ao 

contrário, o sentido existe na sua relação com o observador final. É ele quem irá, a partir dos 

elementos cognitivos que possui, de sua memória e imaginação, realizar a interpretação do 

que vê: 

 

Na base da leitura dos signos plásticos, como de qualquer outra leitura, 

encontram-se necessariamente a imaginação e a memória. Sem elas, não 

existe nenhuma forma de visão plástica. [...] Para ser lido, qualquer signo 

exige um esforço de reconhecimento. Só a imaginação pode tornar vivo um 

quadro ou um filme606. 

 

Isso significa dizer que não há uma verdade embutida na obra, e que ela está 

constantemente aberta a interpretações. “A maneira como vemos as coisas é afetada pelo que 

sabemos ou pelo que acreditamos”
607

. 

Quando se considera que uma obra de arte não possui sentidos em si mesma, isso 

quer dizer que cada época poderá fazer sua própria leitura e re-significação. Gombrich dirá, 

por exemplo, que a imagem é construída a partir de códigos visuais, cujo reconhecimento 

varia de indivíduo para indivíduo. Para ele, as primeiras impressões que se tem de uma obra 

visual podem ser chamadas de percepções fisionômicas: “[...] O que denominamos o caráter 

„expressivo‟ dos sons, das cores ou das formas nada mais é, afinal de contas, que essa 

capacidade de evocar reações „fisionômicas‟”
608

. Para o autor, contudo, as sensações que se 

tem ao observar uma obra visual não correspondem àquilo que o artista sentiu durante a 

                                                 
606 Pierre FRANCASTEL, Imagem, visão e imaginação, Lisboa, Edições 70, 1983, p.167. 

607 John BERGER, Modos de ver, op. cit., 1999, p. 10. 

608 E. H. GOMBRICH, “Sobre a percepção fisionômica”, in: _____ Meditações sobre um cavalinho de pau e 

outros ensaios sobre teoria da arte, São Paulo: EDUSP, 1999, p.48. 
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composição da obra
609

. Gombrich aponta, com isso, que a imagem, em si mesma, não é 

garantia da comunicação entre artista e observador, justamente por ela permitir múltiplas 

interpretações. Nesse caso, dirá o autor, faz-se necessário “toda a ajuda contextual”
610

.   

Esse tipo de problematização, porém, não diminui o poder das imagens no estudo e 

compreensão das sociedades: 

 

Nenhuma outra forma de relíquia ou texto proveniente do passado pode 

oferecer um testemunho assim tão direto sobre o mundo que rodeava as 

outras pessoas em outros tempos. [...] Dizer isso não é negar a qualidade 

expressiva ou criativa da arte, tratá-la como mera evidência documental; 

quanto mais criativa a obra, mais profundamente ela nos permite 

compartilhar a experiência que o artista tem do visível611. 

 

Nesses termos, a arte torna-se um meio de conhecer o meio social, não por haver nela 

um reflexo do mundo visível ou sensível, mas por tornar presentes os valores de determinada 

cultura no momento em que os traduz e os reduz a seus próprios valores, como nos diz 

Argan
612

. Isso enfatiza a necessidade de se investigar os objetos de arte, o que não significa 

concebê-los como independentes de suas raízes sociais. Se a arte manifesta valores a partir da 

percepção, os atores sociais envolvidos nesse processo devem ser levados em consideração, o 

que sugere uma chave de interpretação para a Sociologia da Arte, na perspectiva de 

Francastel: 

 

[...] O estudo simultâneo dos elementos e das estruturas da obra funda assim 

necessariamente uma Sociologia da Arte, uma vez que o diálogo do artista 

com a obra implica a participação do espectador e uma vez que os elementos 

do objeto figurativo não existem apenas na consciência e na memória do 

criador mas de todos aqueles, presentes ou afastados no tempo e no espaço, 

que, tornando-se usuários desse objeto, lhe conferem definitivamente sua 

                                                 
609 Cf. E. H. GOMBRICH, “Sobre a percepção fisionômica”, in: _____ Meditações sobre um cavalinho de pau e 

outros ensaios sobre teoria da arte, op. cit, p. 49. 

610 E. H. GOMBRICH, “Sobre a percepção fisionômica”, in: _____ Meditações sobre um cavalinho de pau e 

outros ensaios sobre teoria da arte, op. cit, p. 54. 

611 John BERGER, Modos de ver, op. cit., 1999, p. 12. 

612 Giulio Carlo ARGAN, História da arte como história da cidade, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.26. 
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única realidade613. 

 

Portanto, por mais que a Revista da Semana tivesse interesse em utilizar a obra de 

Debret ou Rugendas como ilustração de um passado, ela mesma estava, na verdade, 

reconstruindo esse passado conforme seus próprios interesses. Afinal, “O passado nunca está 

lá esperando para ser descoberto, para ser reconhecido pelo que é exatamente. A História está 

sempre a constituir a relação entre um presente e seu passado”
614

. 

 A partir das imagens utilizadas, a revista tentava mostrar-se indignada com esse 

passado, ao mesmo tempo em que se mostrava defensora dos negros. No pequeno texto do 

artigo, que é de extrema visualidade, vemos frases como essa: “Nas comemorações cívicas 

desse dia deve-se também uma homenagem à Raça Negra, em cujos tons tão violentamente se 

espelham os sacrifícios, os horrores a que eram submetidos os escravos”
615

. Em uma época 

em que a figura do negro tornava-se uma chave de construção do caráter nacional, uma revista 

de pretensões “modernas” como a Revista da Semana demonstrava um posicionamento 

condizente com esses valores. Segundo Tiago de Mello Gomes, em seu estudo sobre os 

teatros de revista do início do século XX no Rio de Janeiro (década de 1920), a figura do 

negro enquanto identidade era negociada todos os dias através das apresentações teatrais, 

especialmente na Companhia Negra de Revistas. Através de suas apresentações carregadas de 

humor, questões cruciais daquela época circulavam diariamente
616

. No caso da Companhia 

Negra de Revistas, tratava-se da ampliação do espaço dos afro-brasileiros naquele meio 

social, através do teor “leve” do chamado “teatro ligeiro”. Nesse sentido, a figura do negro 

passava a ser parte constitutiva do caráter nacional – mas com recortes culturalmente aceitos: 

as peças também filtravam a cultura negra, levando ao público aquilo que ele aceitaria com 

maior facilidade, o que excluía, por exemplo, a capoeira ou o carnaval
617

. Da mesma forma, 

outros critérios de valorização eram a música e a sensualidade feminina
618

, o que já sugere a 

                                                 
613 Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, op. cit., 1993, p.17. 

614 John BERGER, Modos de ver, op. cit., 1999, p. 13. 

615 “Da treva do cativeiro à aurora da abolição”, in: Revista da Semana, 16/03/1931, nº 22. 

616 Tiago de Mello GOMES, Um espelho no palco: identidades sociais e massificação da cultura no teatro de 

revista dos anos de 1920, Campinas, UNICAMP, 2004, p.288. 

617 Cf. Tiago de Mello GOMES, Um espelho no palco: identidades sociais e massificação da cultura no teatro 

de revista dos anos de 1920, op. cit., 2004, p. 325. 

618 Cf. Tiago de Mello GOMES, Um espelho no palco: identidades sociais e massificação da cultura no teatro 
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conotação valorativa do negro como parte do caráter nacional: seria o negro inofensivo (que 

não luta), porém alegre (musical) e sensual (com exploração da figura feminina).  

O exemplo apontado por Mello Gomes serve como uma pista sobre a maneira como 

a cultura negra era apropriada naqueles anos, certamente valorizada, mas não sem um recorte. 

No caso da Revista da Semana, a utilização das imagens de violência contra o escravo negro 

no passado ilustraria “civilidade” do presente, através de uma oposição. E uma civilidade que 

a revista atribui à princesa Isabel, que é apresentada como redentora, uma heroína. 

Em artigo publicado no nº 28 da Revista da Semana, em 27 de junho de 1931, 

assinado por Saul de Navarro, intitulado “Isabel, redentora de uma raça”, percebemos essa 

tendência de glorificação de figuras históricas da monarquia brasileira. A revista, portanto, 

assume a questão do negro como constituinte do caráter nacional, mas um negro também 

submisso, liberto pela pena dourada de uma princesa branca. E as gravuras de Debret, na 

reportagem citada anteriormente, aparecem não como ilustração, mas como reposta para 

interesses específicos da revista:  

 

Direta ou indiretamente, a ação da arte se estende, mais ou menos, a toda a 

sociedade, seja porque o artista participa da fabricação dos objetos que 

servem para a vida cotidiana dos homens, seja porque empresta sua ação 

àqueles que querem agir sobre o espírito de seus semelhantes para edificá-

los, instruí-los ou comandá-los619.  

 

Debret, portanto, tornou-se instrumento de divulgação de valores de um novo tempo, 

ao mesmo tempo em que suas gravuras tornavam-se mais conhecidas, sendo um instrumento 

de construção de uma imagem de nação, cujos fundamentos em grande parte seriam a 

monarquia libertadora dos escravos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
de revista dos anos de 1920, op. cit, 2004, p. 338. 

619 Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, op. cit., 1993, p.25. 
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4.2.4. A imagem da mulher 

 

 

Não haverá mais mulher feia com os conselhos da 

“Revista da Semana”620 

 

 

 

No ano de 1936 uma gravura de Debret serviria como ilustração para uma 

reportagem de Lima Figueiredo, dessa vez sobre as mulheres no Brasil colonial [Figura 95]. A 

imagem utilizada foi Senhora brasileira em seu lar [Figura 96]. No entanto, o autor não faz 

menção à obra em seu texto, e a imagem não se refere diretamente ao assunto discutido, ainda 

que figure alguns valores ideológicos sugeridos pelo artigo. No entanto, cabe aqui realizar 

uma discussão sobre a imagem da mulher na Revista da Semana, e o posicionamento da 

revista em relação à mulher moderna e ao movimento feminista. 

Inúmeras capas da Revista da Semana traziam imagens de mulheres, geralmente 

sorridentes, elegantes, e representadas com traços art-noveau, cuja suave sinuosidade, aliada a 

motivos modernos como a cidade e o progresso, apontavam para um público alvo 

predominante: a mulher “moderna”. Muitos dos assuntos do interior da revista eram 

direcionados ao público feminino, seja na publicidade ou mesmo nas reportagens, o que 

reforça essa percepção
621

. O “Jornal das famílias”, por exemplo, era uma seção dedicada 

especialmente a esse público, cujos assuntos geralmente tratavam de moda, costuras, 

bordados, vida no lar, receitas, conselhos práticos, economia doméstica e alimentação. Essa 

seção da revista tinha o intuito de fornecer suporte à mulher na suas tarefas relacionadas às 

questões do lar e da família. E todos os assuntos abordados visavam construir a imagem de 

uma mulher “moderna”, adequada aos novos tempos. Resta compreender que tipo de 

                                                 
620 Revista da Semana, 02/08/1913, nº 690. 

621 Entre os anúncios direcionados ao público feminino veríamos não apenas cosméticos, medicamentos ou 

produtos para o lar, mas ainda anúncios sobre o lançamento de livros, como na edição de 07/09/1940, em que a 

imagem de uma mulher jovem lendo, seguida da pergunta “Você conhece todos esses livros?”, apresentava uma 

série de romances, cujos preços variavam de 2$000 a 5$000 [Figura 97]. Ao final do anúncio, antes do endereço 

da editora, a anúncio dizia: “Esta coleção de livros, especialmente para moças, senhoras e meninas, são 

escolhidos entre os muitos desse gênero e encontrados em todas as livrarias”.  Na edição de 17 de setembro de 

1927 a capa é bem emblemática no sentido de apresentar a mulher moderna como leitora, com uma mulher 

sentada com uma publicação aberta em seu colo [Figura 98].  
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“modernidade” era essa. 

Um modo de enaltecer a figura feminina era apresentar sua importância histórica na 

formação do país. É isso que Lima Figueiredo faz no artigo de 11 de janeiro de 1936, ao 

discutir o papel da mulher no Brasil colonial, apresentando, em uma reportagem de página 

inteira, a trajetória desse grupo social, salientando como o processo de miscigenação com o 

povo europeu foi importante para seu fortalecimento. Segundo ao autor, antes da chegada dos 

portugueses, as mulheres indígenas não tinham nenhum tipo de expressão perante as tribos, o 

que foi se modificando após o contato com o homem branco. O autor encerra o artigo falando 

sobre as esposas dos bandeirantes, e de sua importância na formação do Brasil, através da 

seguinte síntese: “Não tivemos Dalilas cortando madeixas de Sansões, nem Judiths cortando 

cabeças de Holofernes
622

, mas sim mães patrióticas, adoráveis, quase santas”
623

.  

Na gravura de Debret que aparece no artigo, uma mulher é a figura central [Figura 

96]
624

, tanto pelo espaço que ocupa quanto pela sua posição em relação aos demais, a maioria 

                                                 
622 Ambas são figuras femininas do Velho Testamento. Dalila, subornada por filisteus, fez com que Sansão 

adormecesse para que eles pudessem cortar seus cabelos, onde estava a fonte de sua força (cf. Sarah Carr-

Gomm, Dicionário de símbolos na arte: guia ilustrado da pintura e da escultura ocidentais, Bauru, EDUSC, 

2004, pp. 197-198). Judith é apresentada como uma mulher guerreira, que, para defender o povo de Israel, 

embebeda Holofernes, principal capitão dos assírios e, quando ele adormece, corta sua cabeça. Ela é considerada 

uma equivalência feminina de Davi, rei de Israel (cf. Sarah CARR-GOMM, Dicionário de símbolos na arte: 

guia ilustrado da pintura e da escultura ocidentais, op. cit., 2004, pp. 133-134). A cena em que ela decapita 

Holofernes serviu de tema para vários pintores ao longo da história. Uma das mais interessantes foi realizada 

pela pintora Artemisia Gentileschi (Judith and Holofernes, 1620 [Figura 99]), onde Judith é figurada no exato 

momento em que corta a cabeça Holofernes, auxiliada por sua criada. O pintor Caravaggio (1571-1610) também 

realizou uma pintura sobre o tema, em uma de suas primeiras pinturas religiosas (Judith decapitando Holoferne , 

c. 1598 [Figura 100]. Na cena criada por Caravaggio, Judith é apresentada com aspecto mais delicado, 

demonstrando pouca determinação, o contrário da imagem criada por Artemísia Gentileschi, alguns anos depois. 

623 Lima FIGUEIREDO, “A mulher no Brasil Colônia”, in: Revista da Semana, 11/01/1936, nº 5. 

624 Vale apontar que na estética neoclássica a mulher tinha uma função muito específica, ainda que a maioria dos 

quadros históricos tivesse na figura masculina o centro da atenção. O juramento dos Horácios [Figura 01] 

pintado por David em 1784 e já analisado no início deste trabalho, é um dos quadros mais emblemáticos a esse 

respeito, apresentando a mulher como coadjuvante, em oposição à virtude masculina; no entanto, seria 

justamente na expressão dessa fragilidade que a figura feminina daria o tom da tragédia presente na obra. Em 

quadros brasileiros de Debret como A Coroação e Sagração de D. Pedro I [Figura 2], as mulheres estariam 

praticamente ausentes, alocadas no camarote defronte ao trono. Porém, em gravuras como Senhora brasileira em 

seu lar [Figura 96], Debret parece ter encontrado oportunidade para destacar a imagem da mulher, algo que faria 

em outros momentos. No Pano de boca executado para a representação extraordinária dada no Teatro da corte 
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escravos. Sentada em sua “marquesa”
625

 com as pernas levemente cruzadas (à maneira 

indiana, comum em várias figuras femininas realizadas por Debret)
626

, ela encontra-se de 

frente para todas as outras figuras, como se estivesse em um trono cercada por súditos. Ao seu 

lado, um cesto entreaberto permite notar o tecido com que trabalha e também a ponta de um 

chicote, o que confirma sua posição de senhora dos escravos. Em suas mãos há uma tesoura, 

que usa para cortar um pedaço de pano.  

Imediatamente à sua frente, há uma menina branca de cabelos curtos, provavelmente 

sua filha, sentada em uma cadeira, com um pedaço de papel nas mãos onde se notam as letras 

A-B-C-D, indicando um processo de alfabetização. 

Os demais personagens da gravura são escravos: dois deles também trabalham com 

tecidos, mas estão sentados no chão; outros dois são crianças negras, engatinhando. A última 

personagem negra aparece no momento em que adentra ao recinto, trazendo uma bandeja com 

                                                                                                                                                         
por ocasião da Coroação do imperador D. Pedro I [Figura 4], a alegoria escolhida por Debret para simbolizar o 

império era uma mulher, semelhante à gravura República Francesa [Figura 101]. No entanto, aqui a figura 

feminina ter maior destaque, ocupando o centro da imagem, aproximando-a da estética romântica, onde a mulher 

passa a ser o centro da atenção – o que nos remete, por exemplo, do quadro de Eugène Delacroix, A liberdade 

conduzindo o povo às barricadas, 1831. Esse assunto, contudo, mereceria um desdobramento que não será 

realizado neste trabalho. 

625 Debret informa tratar-se de uma “espécie de cama de forma etrusca, feia de jacarandá, cujo leito é constituído 

por um couro de boi bem esticado” (Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. 

II, op. cit., 1978, p.128). Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, esse termo era usado até 1844, e 

designava um tipo específico de canapé (sofá para, no máximo, três pessoas), que não possuía encosto e cujo 

assento era composto de palhinha. 

626 Em muitas gravuras as mulheres aparecem sentadas à maneira asiática, o que revela um interesse particular de 

Debret nesse tipo de composição. Segundo Rafael Cardoso, essas imagens seriam reveladores do peso da 

influência da cultura asiática no Brasil daquela época em razão do comércio que o país realizava com aquele 

continente. Segundo o autor, o Rio de Janeiro vivia seus últimos momentos de influência dessa cultura, e o que 

Debret teria feito é mostrar um Brasil asiático que desapareceu (Cf. Rafael CARDOSO, “Cultura de exílio: a 

aventura brasileira de Debret”. In: _____ et. alii., Castro Maya colecionador de Debret, Castro Maya 

colecionador de Debret, Rio de Janeiro: Capivara, 2003, p.46). Por outro lado, segundo Luiz Felipe de 

Alencastro, em 1814 o pintor Ingres, companheiro de Debret no atelier de David, já havia pintado La grande 

odalisque, em 1814 (cf. “La plume & le pinceau", in : ______ (et al). Rio de Janeiro, la ville métis, textes réunis 

et présentés par Patrick STRAUMANN, Illustrations & commentaires de Jean-Baptiste Debret. Paris, 

Chandeigne, 2001, p. 150), o que aponta mais para uma moda neoclássica do que para um comportamento 

específico das damas brasileiras, algo que poderia atender às necessidades de um público vislumbrado por 

Debret, o francês.  
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um copo, provavelmente destinado à sua senhora. Nesse sentido, é possível perceber que se 

trata de um ambiente de trabalho doméstico, onde a senhora branca centraliza as atividades e 

permite que sua filha dedique-se ao aprendizado das letras. Trata-se de uma imagem ligada ao 

mesmo tempo ao passado, onde a mulher adulta, ainda que central como figura que administra 

o lar, dedica-se a trabalhos manuais, e ao futuro, representado pela criança branca do sexo 

feminino, envolvida em atividades de aprendizagem. 

Debret, portanto, figura um processo de ampliação do espaço das mulheres naquela 

sociedade, através de sua alfabetização. No texto relativo a essa gravura, Debret informa que 

sua intenção era demonstrar que, na época da realização do desenho
627

, era comum a 

alfabetização das mulheres apenas no ambiente doméstico, mas que, em 1830, já era comum 

ver jovens moças, mesmo filhas de simples funcionários, como ele diz, destacarem-se na 

dança, na música e apresentarem noções de francês. Ao final do texto, o autor diz que a 

importância dessa nova condição feminina era a possibilidade de conseguir um “casamento 

mais vantajoso”
628

. O artista, ainda que não desvincule o desenvolvimento intelectual da 

mulher ao sucesso no casamento e na constituição de um lar, não deixa de mencionar a 

ampliação de seu papel naquela sociedade, mesmo nas famílias de funcionários, como faz 

questão de destacar
629

. Nesse sentido, ela reforça a mensagem do articulista da Revista da 

Semana, que visa enaltecer a participação das mulheres na formação do Brasil.   

A revista traria em vários números a discussão sobre a participação das mulheres na 

história do país, e também sobre o feminismo. Escragnolle Doria escreve, em 27 de junho de 

1931, um artigo sobre as mulheres importantes da história do Brasil, como a Imperatriz 

Leopoldina, que já havia recebido uma homenagem na Revista da Semana no artigo “Os 

republicanos á memória da Imperatriz Leopoldina”, em 1925
630

. Em 1931, no entanto, isso 

estaria mais ligado ao movimento feminista, que ganhava cada vez mais expressão e espaço 

na revista. No mesmo número em que saiu o artigo de Doria sobre as mulheres, há um texto 

sobre a vitória do feminismo no mundo, e poucos meses depois, em dezembro, seria 

                                                 
627 A aquarela original é datada de 1823. 

628 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, vol. II, op. cit., 1978, p. 129. 

629 Baseado em informações de Maria Graham, Gilberto Freyre irá dizer, que, desde os tempos coloniais, houve 

mulheres envolvidas na vida intelectual, mas esclarece que não foram muitos os casos: “o que houve foi uma ou 

outra flor de estufa”, afirma (cf. Gilberto FREYRE, Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e 

desenvolvimento urbano, São Paulo: Global Editora, 2004, p.82). 

630 In: Revista da Semana, 19/12/1925, nº 52. 
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publicada uma reportagem sobre a aprovação do feminismo pelo Papa Pio XI, que se inicia 

com a seguinte frase: “Sendo o próprio Papa a favor do feminismo, quem ousará declarar-se 

contra?”. Segundo esse texto, que vem abaixo de uma foto do Sumo Pontífice, o papa era 

favorável à entrada de mulheres nas universidades e na vida intelectual, uma vez que a 

sociedade carecia tanto de mulheres instruídas como de homens de cultura
631

. A revista 

demonstrava corroborar esse tipo de posicionamento em relação ao feminismo, enquanto uma 

possibilidade de a mulher ingressar em um mundo que antes era essencialmente masculino
632

.  

Uma charge de Raul Pederneiras publicada na Revista da Semana em 25 de fevereiro 

de 1928 é significativa para perceber a atenção que o movimento sufragista atraía naquele 

momento. Nela, o desenhista apresentaria homens pedindo votos às mulheres, que em geral 

davam respostas distintas ao pedido. Nas primeiras ilustrações da charge [Figura 102] o 

desenhista dá o tom de sua sátira, construindo dois tipos distintos de mulheres, tanto na 

aparência quanto nas opiniões acerca do voto feminino: a primeira, de aspecto frágil, magra, 

bem vestida e descontraída, decide que dará seu voto apenas para o noivo (que ainda nem 

tem); a segunda é uma senhora gorda e com cara de brava que, ao lado de seu cachorro, 

explica para um senhor que jamais votaria em marmanjo: “Acima de tudo, o sexo frágil!”, diz 

gesticulando, com expressão de raiva. Percebe-se claramente aqui a ironia do chargista, ao 

desenhar uma mulher forte referindo-se ao sexo feminino como “frágil”. Trata-se, claramente, 

de uma sátira ao direito reivindicado pelas mulheres, mas é interessante destacar que ela foi 

publicada quatro anos antes desse direito ser conquistado pelo movimento feminista, 

sinalizando que a discussão estava na ordem do dia e que a Revista da Semana acompanhava 

seu progresso, ainda que fosse para criticá-lo ou ridicularizá-lo, em um posicionamento 

nitidamente conservador. 

A questão de fundo era, de todo modo, entender qual seria o verdadeiro papel da 

mulher “moderna”, no entender da revista. Através dos anúncios, reportagens e sessões da 

revista dedicadas a instruir a mulher no seu comportamento, aprovando um comportamento 

                                                 
631 Revista da Semana, 19/12/1931, nº 1. 

632 Não caberia, aqui, uma discussão aprofundada sobre o feminismo e seus desdobramentos na primeira metade 

do século XX. Pode-se dizer que o movimento tem sua origem em 1910 com a criação do Partido Republicano 

Feminino (PRF) e sua luta pelo voto feminino, que teve sua continuidade nos esforços de Bertha Lutz, à frente 

da Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF). O voto feminino seria aprovado em 1932. Sobre o 

assunto, consultar Célia Regina Jardim PINTO, Uma história do feminismo no Brasil, São Paulo: Editora 

Fundação Perseu Abramo, 2003 e Maria Amélia de Almeida TELLES, Breve história do feminismo no Brasil, 

São Paulo: Brasiliense, 1993. 
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moderno, que significaria, por exemplo, praticar esportes ou ingressar num curso superior, 

sem abandonar suas tarefas do lar, cuidando muito bem de sua saúde e da aparência, pode-se 

perceber uma posição conservadora da revista em relação à emancipação feminina. No 

entanto, parece um tanto contraditório que uma revista que cultivava valores modernos 

apresentasse tal posicionamento. Nesse sentido, faz-se necessário compreender os sentidos da 

mulher “moderna” naquele momento. 

 

Tanto quanto uma condição social, a mulher do lar moderna é uma moral, 

uma visão normativa da mulher, uma religião leiga da mãe de família. Surge 

uma nova cultura que põe num pedestal as tarefas femininas outrora 

relegadas à sombra, idealiza a esposa-mãe-dona-de-casa que dedica sua vida 

aos filhos e à felicidade da família. A mulher já não tem apenas, como no 

passado, de cuidar, entre outras atividades, dos trabalhos domésticos: de 

agora em diante, deve consagrar-se a eles de corpo e alma, a exemplo de um 

sacerdócio633. 

 

Nota-se, desse modo, que a concepção de mulher moderna, entendida especialmente 

como aquela que se dedicava a muitas coisas, mas ao lar especialmente, era conservadora em 

si mesma. Valorizar a mulher no lar era, portanto, uma questão moderna, ainda que isso soe 

contraditório. Talvez por isso a “mulher moderna” da Revista da Semana não fosse apenas 

aquela que ingressava no universo acadêmico ou era bem sucedida nos esportes. Era, 

sobretudo, aquela que sabia como ninguém cuidar da sua saúde e do seu lar. Esse 

posicionamento era coerente com as políticas educacionais da época no Brasil. À frente do 

MES no governo Vargas, Gustavo Capanema entendia que o ensino dado às mulheres deveria 

ser diferenciado, no sentido de prepará-las para a administração do lar e para o cuidado com a 

família. Em conferência proferida em 2 de dezembro de 1937 no Colégio Pedro II, Capanema 

discorre sobre a importância da educação, não deixando de destacar a importância de se 

oferecer um ensino distinto para cada um dos sexos: 

 

[...] Cumpre reconhecer que no mundo moderno um e outro são chamados à 

mesma quantidade de esforço pela obra comum, pois a mulher mostrou-se 

capaz de tarefas as mais difíceis e penosas outrora retiradas de sua 

                                                 
633 Gilles LIPOVETSKY, A terceira mulher: permanência e revolução do feminismo, São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000, pp. 207-208. 
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participação. A educação a ser dada aos dois há, porém, de diferir na medida 

em que diferem os destinos que a Providência lhes deu. Assim, se o homem 

deve ser preparado com têmpera de teor militar para os negócios e para as 

lutas, a educação feminina terá outra finalidade que é o preparo para a vida 

no lar. A família constituída pelo casamento indissolúvel é a base de nossa 

organização social e por isto colocada sob a proteção especial do Estado. 

Ora, é a mulher que funda e conserva a família, como também é por suas 

mãos que a família se destrói. Ao Estado, pois, compete, na educação que 

lhe ministra prepará-la conscientemente para esta grave missão634. 

 

Portanto, a formação feminina teria como fundamentação a manutenção e 

preservação da família, “base para o poder nacional”
635

 e, portanto, era peça chave na 

construção e fortalecimento da nação:  

 

O casamento incentivado, a prole numerosa premiada, a mulher presa ao lar 

e condicionada ao casamento, a chefia paterna reforçada, a censura moral 

estabelecida em todos os níveis, as letras e as artes condicionadas pela 

propaganda governamental: tal é projeto que sai do Ministério da Educação e 

Saúde636. 

 

Note-se que é atribuído ainda um peso enorme à mulher, no sentido de ela não ser 

apenas a responsável pela manutenção e preservação da família, como também por sua 

eventual destruição. Isso ajuda a compreender a função de toda uma sorte de anúncios 

publicitários veiculados na Revista da Semana, que visavam orientar a mulher para o cuidado 

de si, e, por extensão, promover (supostamente) a preservação do casamento e da família. No 

caso da beleza, a epígrafe do início deste item já aponta para as promessas de beleza feita a 

todas as leitoras (“não haverá mais mulher feia com os conselhos da „Revista da Semana‟”), o 

que se perceberia também em anúncios publicitários, como aquele do Creme Rugol [Figura 

                                                 
634 Gustavo CAPANEMA, Conferência proferida por ocasião do centenário do Colégio Pedro II, 2 de dezembro 

de 1937, apud. Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, 

Tempos de Capanema, op. cit., 1984, p. 107.  

635 Cf. Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit., 1984, p. 115. 

636 Simon SCHWARTZMAN, Helena Maria Bousquet BOMENY, Vanda Maria Ribeiro COSTA, Tempos de 

Capanema, op. cit., 1984, p. 113. 
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103], considerado emblemático a esse respeito. Construído através das clássicas imagens de 

“antes e depois”, o anúncio contém abaixo uma frase atribuída a uma suposta consumidora do 

creme, sob a forma de testemunho:  

 

Mme. Hary Vigier escreve: 

„Meu marido, em sua qualidade de medico muito descrente por toda a sorte 

de remedios, ficou agradavelmente surprehendido com os resultados que 

obtive com o uso de RUGOL, e por isso tambem assigna o attestado medico 

que junto lhe envio‟...637.  

 

E, de fato, logo abaixo, encontra-se um tipo de fac-símile de atestado médico, 

recomendando o uso do creme. Portanto, a legitimidade da eficácia do creme de beleza é dada 

por uma única autoridade, do sexo masculino, representando dois papéis ao mesmo tempo: 

médico e marido – ambos dando seu aval para a utilização do produto.  

Em anúncios sobre a saúde feminina percebe-se, de forma ainda mais evidente, o que 

significava esse cuidado. No anúncio citado abaixo, referente à “saúde da mulher”, todo o 

peso da felicidade ou infelicidade no casamento é colocado sobre a decisão da mulher em 

cuidar ou não de sua própria saúde, conseqüentemente, de sua imagem: 

 

“Você é injusto! Eu, tão doente, e você ainda por cima ficam de máo humor, 

como si eu tivesse culpa!”  

Não importa saber si é ou não uma injustiça. É a realidade: os maridos se 

contrariam quando as esposas adoecem! São, portanto, máos enfermeiros e 

quasi sempre acham que as esposas foram imprudentes! E quantas vezes 

elles têm razão! Quantas doenças as Senhoras poderiam evitar ou combater 

nos primeiros symptomas, bastando para isso a prudencia de terem em casa 

um vidro do grande remédio A SAUDE DA MULHER [...]638. 

 

Em outros momentos, a revista daria “dicas” sobre como manter um casamento feliz, 

o que significava, especialmente, aprender a lidar com o marido, seu cansaço e alterações de 

humor, sem maiores questionamentos e com toda a compreensão. Segundo Gilles Lipovetsky, 

especialmente no período entre as duas guerras mundiais, toda uma sorte de discursos 

                                                 
637 Revista da Semana, 26/10/1929, nº 45. 

638 Revista da Semana, 21/06/1930, nº 27. 



 

 226 

médicos visavam controlar o papel da mulher, especialmente enquanto mãe, “[...] a tal ponto 

que se pôde evocar a esse respeito uma verdadeira tentativa de aculturação das mulheres”
639

. 

Isso explica a força do anúncio citado acima, onde a responsabilidade pela felicidade no 

casamento seria, em grande parte, da mulher, no sentido da preocupação com a própria saúde. 

Pode-se compreender, assim, o tipo de “mulher moderna” defendido pela revista: ela 

poderia se envolver com questões intelectuais ou esportivas, desde que não abandonasse seu 

lar e não poupasse esforços no sentido de ser uma excelente dona de casa, mãe e esposa. 

Antes, as atividades femininas eram desvalorizadas ou passavam despercebidas, exceto pela 

fecundidade, que era valorizada em si, não se levando conta as questões do cuidado, do gesto, 

do carinho. Apenas na metade do século XVIII é que a maternidade passa a ser exaltada, o 

que se intensificaria no século XIX: “Daí em diante, é na efusão lírica que são glorificados o 

devotamento materno e o papel da mãe, primeira professora dos filhos: com os Modernos, a 

mãe foi erigida em objeto de culto leigo”
640

. Nesse sentido, percebe-se que a própria noção de 

mulher “moderna” era algo conservadora, ainda que avançasse em relação ao século XVIII, 

em que nem mesmo a maternidade era valorizada para além de uma função biológica ligada à 

reprodução da espécie.  

Voltamos ao ponto de partida. Na reportagem analisada nas páginas anteriores, a 

Revista da Semana encerrava caracterizando a mulher brasileira como “quase santa”, em 

oposição às guerreiras dos relatos bíblicos, como Judith ou Dalila. Nesse sentido, a imagem 

escolhida para ilustrar a reportagem, criada por Debret mais de um século antes, caiu como 

uma luva para os propósitos da revista, ao apresentar uma matriarca rodeada de escravos, 

administrando com desenvoltura e tranqüilidade seu pequeno lar
641

. Mas não um lar qualquer, 

                                                 
639 Gilles LIPOVETSKY, A terceira mulher: permanência e revolução do feminismo, op. cit., 2000, p. 214. 

640 Cf. Gilles LIPOVETSKY, A terceira mulher: permanência e revolução do feminismo, op. cit., 2000, pp. 214-

215. 

641 Sobre a existência de matriarcas no século XIX, Gilberto Freyre explica que eram mulheres que se viam 

obrigadas a assumir funções masculinas, por conta da ausência ou fraqueza do pai ou marido. Isso não 

significava, porém que a sociedade fosse matriarcal. O autor diferencia, nesse caso, matriarcalismo de 

maternalismo, dizendo que a sociedade patriarcal era impregnada de maternalismo, “como uma compensação 

moral ou psíquica aos excessos do patriarcalismo. [...] Excessos identificados com o despotismo ou a tirania do 

homem sobre a mulher, do pai sobre o filho, do senhor sobre o escravo, do branco sobre o preto”. Freyre aponta, 

ainda, a extrema receptividade dos brasileiros ao culto de Maria, mãe de Deus, que chegava a “sobrepujar o culto 

de Deus Pai e de Cristo Nosso Senhor” (Gilberto FREYRE, Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado 

rural e desenvolvimento urbano, op. cit., 2004, pp. 82-83).  
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e sim o de uma senhora de posses, aparentemente saudável e satisfeita com sua condição. 

Nessa mesma época, a revista daria especial atenção aos personagens históricos do 

país, através de artigos biográficos, geralmente ilustrados com um retrato do homenageado. 

Em 1935 seria a vez de Debret receber um artigo sobre sua vida e obra, o que indicava uma 

ampliação da divulgação de seu nome e sua imagem nas páginas do periódico. 

 

 

4.2.5. Um retrato de Debret 

 

 

Debret apareceria em destaque na Revista da Semana através de um artigo de 

Escragnolle Doria, em 23 de março de 1935. Seria a primeira vez que a revista daria especial 

atenção ao artista, para além do uso instrumental de suas imagens. Sob o singelo título 

“Debret”, o artigo é um dos primeiros documentos de caráter biográfico sobre o artista no 

Brasil.  

A reportagem toma uma página na íntegra da revista, contendo no centro uma 

reprodução do retrato de Debret [Figura 104], o mais divulgado até hoje, apesar de haver 

outros, inclusive alguns auto-retratos
642

. A razão disso é o próprio artista tê-lo escolhido para 

compor o livro Voyage pittoresque et historique au Brésil, de onde provavelmente a revista 

reproduziu a imagem.  

A idéia de retrato, enquanto gênero artístico, é ampla e sofreu alterações ao longo da 

história da arte. Inicialmente entendida como a arte de se criar uma imagem “fiel” do modelo, 

com o tempo se tornaria um modo de se reconstruir a imagem de determinada pessoa, seja do 

ponto de vista do artista, seja do ponto de vista do observador
643

. 

André Bazin conta que a busca do homem pela perenidade de seu corpo físico 

remonta à religião egípcia, com o processo de mumificação; como garantia para uma possível 

violação do sepulcro, ao lado de seu sarcófago eram colocadas estátuas de terracota, a fim de 

o corpo fosse substituído no caso de sua destruição. Dessa forma, os egípcios garantiam a 

                                                 
642 Como já foi dito, esse retrato já havia aparecido no artigo de Afonso d‟Escragnolle Taunay, de 1911 e no 

livro de Laudelino Freyre, de 1916, e provavelmente em inúmeras outras publicações da época. A peculiaridade 

da revista, no entanto, é a sua disseminação em maior escala. 

643 Cf. Galienne & Pierre FRANCASTEL, Le portrait, op. cit., 1969, p. 08. 
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salvação do morto, fazendo da estatuária uma maneira de salvar o ser pela sua aparência
644

. 

Segundo Bazin, essa é a gênese dos retratos na pintura ocidental: exorcizar o tempo, não por 

acreditar na identidade ontológica do retratado, mas por salvá-lo, com a recordação de sua 

imagem, de uma segunda morte espiritual. “O que conta não é mais a sobrevivência do 

homem e sim, em escala mais ampla, a criação de um universo ideal à imagem do real, dotado 

de destino temporal e autônomo”.
645

 Para Gisèle Freund, os retratos durante muito tempo 

foram realizados como meio de demonstração de status dos retratados, sobretudo na segunda 

metade do século XVIII, na França, quando os retratos começaram a fazer parte das 

necessidades de legitimação da classe burguesa em ascensão. Cabia ao pintor adequar sua 

pintura ao poder aquisitivo dessa burguesia, que não era o mesmo do seu já conhecido público 

cortesão. A solução encontrada era realizar retratos em miniatura, o que, além de ser menos 

oneroso, permitia ao cliente levar consigo seu retrato para exibir aos amigos e familiares, 

tornando a técnica bastante popular
646

. 

Segundo os critérios propostos por Galienne e Pierre Francastel, dentro desse 

universo é possível fazer um recorte, concebendo-se retrato quando há, “da parte do artista, a 

intenção de fazer um retrato, e da parte do modelo, consentimento ou possibilidade de 

consentimento”
647

. Além disso, para que um retrato exista são necessárias basicamente duas 

condições: traços individualizados e possibilidade de identificação do modelo
648

. Nesse 

sentido, ao inserir uma imagem dele em seu próprio livro, Debret não apenas a reconhece 

como retrato, como oficializa essa construção e, através dela, garante sua identificação na 

posteridade – o que no Brasil aconteceria, em maior escala, a partir dessa inclusão na Revista 

da Semana.  

O texto de Doria parece ser tributário do artigo de Afonso de Escragnolle Taunay, 

publicado em 1911, onde o autor historia a vinda dos artistas franceses ao país, trazendo um 

esboço biográfico sobre Debret. Doria, nos passos de Taunay, descreve a situação dos artistas 

franceses, especialmente Debret, desde o reinado de Luiz XV, passando por Luiz XVI, o 

Império Napoleônico e a Restauração. Fala também das implicações políticas da vinda de 

                                                 
644 Cf. André BAZIN, “A ontologia da imagem fotográfica”, in: Ismail XAVIER (org.), A experiência do cinem, 

Rio de Janeiro, Graal/Embrafilme, 1983, p.121-122. 

645 André BAZIN, “A ontologia da imagem fotográfica”, op. cit.,1983, p.122. 

646 Cf. Gisèle FREUND, La fotografia como documento social, op. cit., 1976, p.14.  

647 Galienne & Pierre FRANCASTEL, Le portrait, op. cit., 1969, p. 14, grifo dos autores. 

648 Cf. Galienne & Pierre FRANCASTEL, Le portrait, op. cit., 1969, p. 12. 



 

 229 

artistas bonapartistas como Debret na corte de d. João e sobre as suspeitas de desterro 

lançadas pelo Cônsul Maler diante do príncipe regente. Enfim, o texto é baseado nas 

informações de Taunay sobre o assunto, de modo que Debret acaba assumindo um papel 

heróico no artigo, desde sua formação requintada na França, ao lado de David, até seu papel 

de artista da corte e lente de pintura histórica da AIBA, destacando sua importância como 

“formador de discípulos”, como Porto alegre, por exemplo.  

O texto encerra enfatizando o cansaço de Debret após anos de luta para a criação de 

um ensino artístico no país, justificando assim seu retorno para a França em 1831. As 

referências ao livro de Debret, que seria publicado no Brasil nos anos seguintes, são muito 

positivas, ao mesmo tempo em que criticas são lançadas aos detratores do artista: 

 

Nenhum estudioso de cousas nossas ignora a valia da obra de Debret, pela 

raridade enlevo de biblióphilos, mina de livreiros. No segundo e no terceiro 

tomo reflecte-se o Rio de Janeiro no texto e nas estampas, inutil desmerecem 

o serviço de Debret catadores de senões, espia-defeitos649. 

 

A revista destaca o caráter “realista” dos volumes II e III do livro Viagem pitoresca e 

histórica ao Brasil, nitidamente aqueles que o artista dedicou às imagens da cidade do Rio de 

Janeiro, sua vida cotidiana, religiosa e política. O primeiro volume, ignorado pelo articulista, 

é aquele que traz ilustrações e textos sobre o indígena, exclusivamente, o mesmo que agradou 

os membros do IHGB no século anterior. Certamente, esse tipo de trabalho não haveria de ser 

de grande interesse para a revista, que parecia procurar em Debret algo ligado à história da 

cidade, e não ao índio, que contrariava a imagem “civilizada” que se propunha a apresentar da 

cidade. Não que a revista mostrasse aversão direta ao índio – ao contrário, em várias 

reportagens a imagem que se apresentava era a de um tipo inocente, dócil, com textos sempre 

carregados de condescendência e, especialmente, com destaque para seu exotismo. 

Em reportagem de fevereiro de 1936, Lima Figueiredo fala sobre o carnaval dos 

índios
650

, e ilustra o texto com três gravuras, sem citar em nenhuma delas a autoria, das quais 

duas são de Debret: Cabeças de diferentes tribos selvagens (Têtes de différentes castes 

sauvages)
651

 e Instrumentos de música (Instrumetns de musique) [Figura 105]. Em ambos os 

                                                 
649 Escragnolle DORIA, “Debret”, in: Revista da Semana, 23/03/1935, nº 15. 

650 Cf. Luiz FIGUEIREDO, “O carnaval dos índios”, in: Revista da Semana, 22/02/1936, nº 11. 

651 No caso dessa gravura, foi utilizado apenas um terço da original (três cabeças), que contém 12 cabeças. 
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casos, o uso das imagens visava ilustrar o exotismo daquilo que seria o carnaval dos índios, 

em tudo diferente daquele praticado no Rio de Janeiro, que se inspirava na versão européia da 

festa
652

. Porém, recuperada dessa maneira, a obra de Debret sobre o índio reforça a idéia de 

exotismo e “não-civilização”, não servindo aos propósitos de apresentar o passado glorioso do 

Rio de Janeiro, mas sim como uma contraposição à própria história de progresso da cidade. 

Apesar de a revista ser condescendente com a figura do indígena, Nicolau Sevcenko informa 

que a idéia que se fazia do índio nos primeiros anos do século XX não era positiva, sendo 

proibido, por exemplo, usar fantasias desse tipo no carnaval
653

. A imagem do índio 

contrariava as pretensões de um Rio de Janeiro modernizante e cosmopolita: 

 

[...] ao contrário do período da Independência, em que as elites buscavam 

uma identificação com os grupos nativos, particularmente índios e 

mamelucos – era esse o tema do indianismo – , e manifestavam „um desejo 

de ser brasileiros‟, no período estudado, essa relação se torna oposição, e o 

que é manifestado podemos dizer que é „um desejo de ser estrangeiros‟. O 

advento da república proclama sonoramente a vitória do cosmopolitismo no 

Rio de Janeiro. O importante, na área central da cidade, era estar em dia com 

os menores detalhes do cotidiano do Velho Mundo654. 

 

Isso se torna mais evidente se compararmos essa idéia com os comentários realizados 

pelos membros do IHGB no século anterior, sobre o lançamento do segundo volume do 

Voyage pittoresque et historique au Brésil, onde realizam um movimento inverso: criticam 

enfaticamente os textos e gravuras de Debret sobre os escravos, presentes no referido volume, 

por conta dos exageros do artista em relação à violência contra eles, mas elogiam o primeiro 

volume, dedicado ao indígena.  

Voltando ao texto do artigo sobre Debret na Revista da Semana, vale a pena ainda 

destacar a importância que a revista dá à condição de raridade do livro Voyage pittoresque et 

                                                 
652 Cf. Nicolau SEVCENKO, Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República, 

op. cit., 1995, p.33. 

653 Apesar disso, muitas capas da Revista da Semana da semana apresentavam ilustrações de mulheres 

fantasiadas de índias. Porém, eram figuras fisionomicamente diferentes do indígena, especialmente por terem a 

tez branquíssima, dando a esse tipo de trabalho um tom folclórico. 

654 Nicolau SEVCENKO, Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República, op. 

cit., 1995, p.36. 



 

 231 

historique au Brésil, “enlevo de bibliófilos, mina de livreiros”, o que não é uma afirmação 

aleatória ou despretenciosa. Na verdade, o propósito dessa afirmação e possivelmente de todo 

o artigo é enaltecer a raridade da obra debretiana e sua importância como “espelho” do 

passado fluminense. Dessa maneira, a revista buscava criar uma empatia dos leitores com o 

artista, ao mesmo tempo em que, ao caracterizar sua obra como deleite de bibliófilos, aumenta 

seu valor numa espécie de mercado simbólico, com o fim de torná-la um objeto de desejo, por 

sua vez, oferecido pela própria revista. 

 

 

4.2.6. O Álbum Debret 

 

 

Até aqui foi possível perceber que, nos anos de 1930, a revista recorria a Debret em 

muitos momentos no intuito de ilustrar reportagens, geralmente sobre a vida dos escravos. No 

último artigo analisado, Debret ganhou destaque, tendo, inclusive, sua imagem divulgada. 

Apenas no número 25 da revista, de 01/06/1935, o leitor saberia o motivo dessa exaltação, em 

um anúncio de um quarto de página que aparecia junto ao retrato do artista [Figura 106] (o 

mesmo utilizado pela revista em outras ocasiões): 

 

 

A REVISTA DA SEMANA iniciará no proximo numero a publicação, em 

côr, das famosas estampas do “Voyage pittoresque et historique au Brésil” 

de Debret, cujo valor se torna desnecessario encarecer aos nossos leitores. 

A obra, já hoje rarissima, do celebrado pintor francez que, com tantos 

primores da arte e da observação, soube pintar a paizagem, os habitos e os 

costumes do Brasil de um seculo atrás, tornou-se indispensável ás estantes 

dos que se dedicam aos estudos da nossa terra e da nossa gente. 

A REVISTA DA SEMANA, vindo ao encontro dos desejos de grande 

numero dos seus leitores, tem a certeza de que, dessa forma, concorrerá para 

que os mesmos venham a possuir de maneira facil e sem maiores despezas as 

gravuras do insigne membro da Missão Le Breton, cuja colecção constituirá 

um album do mais alto valor. 

Além de offerecer aos nossos leitores as maravilhas da nossa arte e da nossa 

historia, a REVISTA DA SEMANA serve-se ainda da feliz opportunidade 

para, de fórma tão util ao seu publico, comemorar o primeiro centenario de 
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impressão de “Voyage”, justamente na parte referente ao Brasil. 

 

 O anúncio destaca o caráter de raridade do material que irá publicar e aponta a 

utilidade dessa publicação “justamente na parte referente ao Brasil”, o que é redundante, uma 

vez que todo o livro é dedicado ao Brasil. Esse anúncio esclarece muitas coisas sobre o 

conteúdo do artigo de Doria, citado anteriormente: tratava-se de uma propaganda, uma vez 

que a revista traria as imagens de Debret como um atrativo nos números seguintes. Vale 

destacar a ênfase na reprodução colorida que se faria das imagens, uma vez que a maioria das 

ilustrações divulgadas no interior da revistas era monocromática, a despeito de as capas serem 

sempre coloridas em tricromia, de altíssima qualidade. A fotografia, até essa época, era de 

fato em preto e branco, de modo que ilustrações coloridas tornavam-se um atrativo à parte.  

A discussão sobre as cores na obra de Debret, especialmente nas gravuras, é assunto 

controverso. Segundo os organizadores do catálogo raisonné, a primeira tiragem de Voyage 

pittoresque et historique au Brésil foi toda em preto-e-branco, ainda que algumas edições de 

luxo tivessem sido coloridas à mão por funcionários da Firmin Didot, sob a supervisão direta 

de Debret. Segundo os autores, esse trabalho era realizado por coloristes profissionais que 

aquarelavam as gravuras a partir da orientação dos editores ou do próprio artista, o que parece 

ter sido o caso do Voyage pittoresque. Porém, no intuito de favorecer as vendas, alguns 

volumes foram coloridos posteriormente, conforme a “fantasia” de quem aquarelava as 

gravuras, muitas das quais foram reproduzidas a esmo em diversos livros no Brasil
655

. Rubens 

Borba de Moraes fala com ironia dessa artimanha, ainda que exagere um pouco nas próprias 

tintas:  

 

O Debret foi publicado em 1834 e vendido a 200 francos. Alguns 

exemplares foram coloridos e vendidos a 400 francos. O colorido das 

gravuras, feitos por artistas que não tinham estado no Brasil, apresenta 

anomalias curiosas. Frutas, como bananas, são vermelhas, os abacaxis são 

verdes e assim por diante656. 

 

Como já foi dito acima, o próprio Debret teria supervisionado o processo de 

                                                 
655 Cf. Julio BANDEIRA e Pedro Correa do LAGO, Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831, op. cit., 2007, 

p.12. J-F de Almeida Prado já alertava sobre essa fragilidade das “cores de Debret” em O artista Debret e o 

Brasil, op. cit., 1990, pp.120-121. 

656 Rubens Borba de MORAES, O bibliófilo aprendiz, op. cit., 2005, pp. 57-58.   
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colorização das gravuras, o que faz imaginar que o exemplar observado por Borba de Moraes 

tenha sido um desses coloridos a esmo, apenas para aumentar seu valor. De qualquer maneira, 

gravuras coloridas eram mais caras, e isso explica a ênfase da Revista da Semana ao informar 

que no Álbum Debret elas apareceriam coloridas. Sob a forma de fascículos nas páginas da 

Revista da Semana, o Álbum Debret circulou entre junho de 1935 e abril de 1937, em 187 

estampas.  

A primeira estampa veiculada, que funcionaria como capa do álbum, foi a gravura 

Senhora brasileira em seu lar, trazendo logo acima o título “Álbum Debret”, 1835-1935 em 

letras garrafais, acompanhado da frase “Offerta da Revista da Semana aos seus leitores” 

[Figura 107].  Na página seguinte encontra-se uma pequena apresentação do artista, falando 

de sua origem neoclássica ao lado de David, na França, sua permanência no Brasil de 1816 

até 1831 e a posterior volta à França para a publicação do livro Voyage pittoresque et 

historique au Brésil: 

 

[...] Aos oitenta anos de idade, a 28 de junho de 1848, faleceu Debret, com o 

nome imortalizado pela sua copiosa obra artística e, sobretudo, pelo 

“Voyage”, cujas famosas estampas a REVISTA DA SEMANA começa hoje 

a reproduzir, em Álbum especialmente dedicado aos seus leitores657. 

  

Abaixo dessa apresentação, cujo último parágrafo está citado acima, aparece a 

segunda estampa, da gravura Um funcionário a passeio com sua família [Figura 108]. As 

primeiras estampas do álbum, que funcionam como capa, sugeriam que as folhas onde 

aparecessem as subseqüentes gravuras de Debret fossem destacadas do periódico e guardadas 

em sua totalidade. 

A apresentação do álbum nos números seguintes da revista geralmente respeitava a 

seguinte forma: no meio da revista, ocupando geralmente metade de uma página, aparecia a 

primeira estampa, reproduzida em cores e com o título no rodapé, muitas vezes uma tradução 

aproximada do título original em francês, bem resumido ou simplificado; acima aparecia o 

nome Álbum Debret. No restante da página a revista colocava uma reportagem de atualidades 

contemporâneas, mas nunca algum assunto muito prosaico ou anúncio publicitário. No verso, 

a outra estampa viria seria sempre em preto-e-branco. Geralmente o assunto escolhido para 

completar a página da revista onde apareciam as estampas era algo relacionado à arte, à 

                                                 
657 Apresentação do “Álbum Debret”, in: Revista da Semana, 08/06/1935, nº 26. 
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política ou à alta sociedade. A Estampa 55 [Figura 109], por exemplo, que trazia as gravuras 

Pelota, embarcação brasileira e Colônia suíça do Cantagalo, ocuparia metade da página, e a 

reportagem que acompanharia seria sobre a arquitetura antiga carioca, citando trabalhos de 

Grandjean de Montigny, arquiteto da Missão Francesa de 1816 e amigo de Debret. Na página 

seguinte, que com a revista aberta ficava ao lado dessas estampas, um artigo de página inteira 

assinado por Alberto Lima, intitulado “A ordem vitoriosa”, apareceria ricamente ilustrado. A 

imagem principal seria uma foto de Getúlio Vargas; ao lado do título do artigo aparece uma 

bandeira do Brasil, que se liga à foto do presidente. Na parte de baixo há fotos de militares 

[Figura 110]. Compreende-se, dessa forma, uma ligação entre as imagens de Debret e a 

política do país. Debret aparece como revelador do passado histórico, ao lado do presente 

histórico, personificado por Getúlio Vargas. Juntas, essas imagens ajudam a promover esse 

sentimento de nação ligado à “realidade brasileira”, assunto que recebia especial atenção da 

Revista da Semana. 

No verso aparecia outra gravura de Debret, agora monocromática, respeitando, 

porém, toda a formatação da página anterior. Dessa maneira, era possível ao leitor recortar a 

página e montar um álbum particular ao longo das semanas, se assim o desejasse. Essa, aliás, 

era uma sugestão anunciada pela própria revista no anúncio: 

 

[...] vindo ao encontro dos desejos de grande número dos seus leitores, tem a 

certeza de que, dessa forma, concorrerá para que os mesmos venham a 

possuir de maneira fácil e sem maiores despesas as gravuras do insigne 

membro da Missão Le Breton658, cuja coleção constituirá um álbum do mais 

alto valor659. 

 

                                                 
658 Joachim Lebreton (1760-1819) foi o organizador do grupo de artistas que veio ao Brasil em 1816, a chamada 

Missão Artística Francesa. Em Paris, Lebreton era o secretário perpétuo da Classe de Belas-Artes do Instituto de 

France desde sua criação por Napoleão, em 1795, onde era o responsável pela parte burocrática e pela criação de 

rotinas acadêmicas. Foi convidado a demitir-se do seu cargo de secretário perpétuo após a Restauração, quando 

se envolveu em polêmica com o Duque Lord Wellington, da Inglaterra, sobre a devolução das obras de pilhagem 

que estavam no Louvre. Depois disso é que surgiu a oportunidade de envolver-se com a organização da colônia 

de artistas que veio ao Brasil em 1816, e, por conta disso, esse grupo também é conhecido como Colônia 

Lebreton, ou Le Breton, como era comum escrever na época. O nome “missão” seria atribuído ao grupo por 

Afonso de Escragnolle Taunay, no início do século XX. 

659 Revista da Semana, 01/06/1935, nº 25 grifos meus. 
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Durante a pesquisa, no entanto, não se encontrou em nenhum acervo consultado um 

exemplar completo do Álbum Debret, do modo como a revista sugeria ao seu coletivo de 

leitores
660

. O mais próximo que se chegou de um Álbum Debret, no sentido de um 

agrupamento de estampas recortadas das revistas, foi na seção de Manuscritos da Biblioteca 

Nacional, no Rio de Janeiro, nos arquivos da Coleção Arthur Ramos
661

. No entanto, mesmo 

esse exemplar está desfalcado, contando apenas com 60 folhas; um exemplar completo 

deveria conter aproximadamente 90 folhas, considerando que foram reproduzidas 187 

estampas durante o período de veiculação do álbum. No entanto, mesmo sendo incompleto, 

esse exemplar vale como evidência de que alguns leitores levaram a sério a sugestão da 

revista de se montar um álbum e de que Arthur Ramos era um desses leitores interessados no 

trabalho de Debret. Lembremos, ainda, que seria ele o destinatário da carta de Donald 

Pierson, citada anteriormente nesse trabalho, que tratava justamente da aquisição de um livro 

de Debret. 

Voltando ao formato do álbum, vale apontar que em geral a revista não adulterava o 

conteúdo das imagens, mas na gravura Família de um chefe camacã preparando-se para uma 

festa (Famille d’um chef camacan se préparant pour une fête) [Figura 111] isso ficou 

evidente. Para a apresentação na revista
662

, a genitália do chefe camacã foi ocultada de forma 

grosseira, através de uma ampliação do enfeite que o índio carrega na sua cintura. Mesmo na 

reprodução monocromática é possível perceber a adulteração. Esse tipo de pudor com a nudez 

masculina não se restringiu à gravura de Debret, mas aparentemente um cuidado da revista 

com todo tipo de obra de arte que trabalhasse com o tema. Nem mesmo David, de 

Michelangelo, escapou da censura dos editores [Figura 112]. 

Na organização geral das imagens, a revista não obedeceu sistematicamente a 

seqüência do livro de Debret, ainda que a idéia essencial do artista tenha permanecido, que era 

começar pelos índios e encerrar com a monarquia; não há, por exemplo, uma gravura sobre 

                                                 
660 Todas as imagens podem ser consultadas nos microfilmes da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, por 

exemplo, bem como podem ser encontradas estampas do álbum em revistas de outros acervos, como o da 

Biblioteca da Escola de Comunicação e Artes, da Universidade de São Paulo, que contém uma vasta coleção de 

exemplares da Revista da Semana, impressos; o mesmo vale, por exemplo, para a Biblioteca do IHGB, no Rio de 

Janeiro. Mas em nenhum lugar encontrei um exemplar de recortes completo. 

661 Álbum Debret. Revista da Semana, [s.d]. Imp. 60 fls. Coleção Arthur Ramos. Fundação Biblioteca Nacional 

(Manuscritos, 38, 5, 39). 

662 Álbum Debret, E. 73, in: Revista da Semana, 08/02/1936, nº 9. 
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um artefato indígena ao lado de uma cena de coroação. Não se pode dizer, portanto, que a 

revista realizou, no Álbum Debret, um recorte temático particular, já que praticamente todas 

as imagens do livro foram reproduzidas ao longo dos meses de sua veiculação. Isso só pode 

ser percebido em outros momentos, quando Debret aparece de forma acessória em alguma 

reportagem, conforme já destacado. Porém, ao colocar as estampas do álbum quase sempre ao 

lado de reportagens sobre arte, cultura, pessoas importantes da sociedade ou acontecimentos 

políticos considerados relevantes, a revista, ao mesmo tempo em que situava Debret em um 

local de destaque, de algum modo acabava por imortalizar aquelas imagens, dispostas 

paralelamente. Isso porque a idéia inicial do álbum era que a página onde aparecesse a 

gravura fosse destacada do periódico e compusesse, ao final, um caderno de imagens. Nesse 

sentido, tudo o que aparecesse ao lado das gravuras de Debret ficaria também para a 

posteridade
663

, o que é significativo quando se fala em uma publicação de caráter efêmero 

como a revista semanal, que era lida em uma semana e descartada na outra
664

. É de se 

imaginar que as escolhas dessas imagens e reportagens não fossem, portanto, aleatórias, 

especialmente porque não se esperava que o leitor fosse recortar a imagem, mas mantê-la na 

página, respeitando o formato sugerido pelas primeiras estampas veiculadas, que funcionavam 

como capa e ocupavam a totalidade das páginas. 

Não será realizada, aqui, a análise de todas as 187 estampas que a revista apresentou 

ao longo de quase dois anos de veiculação do Álbum Debret, o que seria exaustivo para o 

leitor e inócuo aos propósitos do trabalho, que é mapear e problematizar os caminhos da 

redescoberta de Debret no início do século XX, neste caso, pela Revista da Semana. O que 

importa destacar, sobre esse álbum, é que por mais de cem semanas os leitores da revista 

tiveram contato visual com a obra de Debret (estritamente visual, porque jamais os textos 

explicativos que acompanham cada gravura no livro original foram reproduzidos), tornando 

essas imagens familiares ao coletivo de leitores do periódico. Em um momento em que as 

edições originais do Voyage pittoresque et historique au Brésil eram raras, especialmente no 

Brasil, e a edição brasileira ainda não existia, a revista foi pioneira no sentido de divulgar suas 

imagens, ainda que com qualidade inferior às originais. É importante dizer que a existência do 

álbum tem grande importância, no sentido de trazer de forma maciça a presença do artista 

                                                 
663 Como pode ser visto no Álbum Debret parcial da Coleção Arthur Ramos, da Fundação Biblioteca Nacional 

(op. cit), em que as páginas foram destacadas e organizadas em formato de livro, como era sugerido pela revista. 

664 Esse caráter efêmero do impresso, sobretudo do jornal, foi discutido por Benedict Anderson (Comunidades 

Imaginadas, op. cit., 2008, p. 68) e se refere ao consumo de jornais e revistas como qualquer outra mercadoria. 
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para os leitores. Trata-se, nesse sentido, de uma primeira publicação de Debret entre os 

brasileiros, levando-se em consideração a possibilidade já enunciada de se agrupar todas as 

estampas ao final de sua veiculação, em 1937.  

Entre 1935 e 1945, percebe-se a aparição de 18 imagens de Debret na Revista da 

Semana (incluindo algumas indevidamente atribuídas). Porém, a existência do álbum faz esse 

número saltar para 205 imagens, o que é bastante relevante. 

Antes de prosseguir, seria interessante pontuar os temas que aparecem na revista 

entre 1930 e 1935, ano em que se inicia a veiculação do Álbum Debret: uma imagem sobre a 

arquitetura, seis sobre os escravos e duas vezes o retrato do pintor que aparece no livro 

Voyage pittoresque et historique au Brésil, totalizando nove imagens atribuídas ao artista ou a 

respeito dele. 

As categorias utilizadas (arquitetura, escravos, retrato de Debret) são construções 

analíticas desse trabalho. Afinal, algumas vezes esses temas entrecruzam-se. Mas é evidente 

que, até aqui, o maior número de imagens é sobre os escravos. Os retratos de Debret, por sua 

vez, apontam para a iminência da veiculação do álbum, e, portanto, um maior interesse na 

divulgação do nome (e imagem) do artista. O tema arquitetura, ao contrário, refere-se à 

primeira imagem encontrada na revista no decênio de 1930, justamente aquela cujos créditos 

da autoria são ignorados pelo articulista, em uma gravura que aparece na ilustração de um 

artigo sobre Carl Seidler. Como já foi dito, essa imagem seria um modo de a revista 

materializar a existência e a importância da monarquia brasileira, através da figuração de seu 

espaço social. Mas isso aconteceria apenas uma vez na década e 1930, contra seis ocorrências 

até o final da década de 1920, o que aponta para um menor interesse nesse assunto. 

É claro que a revista divulgava também outros artistas, especialmente Rugendas, 

cujos trabalhos invariavelmente recebem comentários paralelos aos de Debret, como já foi 

discutido. A revista lançou, logo após o Álbum Debret, a partir de outubro de 1937, um 

“álbum Rugendas” (não se trata do título), com gravuras e textos do livro que seria editado no 

Brasil apenas em 1940. Não se sabe como isso foi possível, e não caberia a essa pesquisa 

investigar essa questão; convém apenas esclarecer que, diferentemente do que aconteceu com 

Debret, que as gravuras eram colocadas sem o texto e ao lado de outras reportagens e 

imagens, as imagens de Rugendas ocupavam toda a extensão da página, em frente e verso, em 

formato de fac-símile da edição do livro em português (tanto as imagens quanto o texto são 

exatamente os mesmos do livro Viagem pitoresca através do Brasil, respeitando, inclusive, a 

numeração de páginas).  

Após uma veiculação semanal que perpassou três anos, Debret voltaria a aparecer na 
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revista em 1940, variando um pouco, porém, os temas escolhidos e a abordagem realizada 

pela revista. 

 

 

4.2.7. As Belas-Artes e o passado histórico 

 

 

Nos anos seguintes ao Álbum Debret, o artista retornaria às páginas da revista, 

algumas vezes com destaque, outras apenas ilustrando algum assunto, especialmente quando 

se tratava da vida da monarquia. 

Em 22/06/1940, Sergio D. T. de Macedo escreve um artigo sobre o estado das 

chamadas Belas-Artes no Brasil
665

, de modo a enaltecer a produção de artistas brasileiros 

coloniais, aqueles que trabalhavam no país antes do advento da Missão Artística Francesa e da 

instalação da AIBA. Em todo o texto, o autor defende a idéia de que havia arte no país antes 

mesmo da vinda da família real, em 1808, especialmente na escultura e na pintura. O artigo da 

Revista da Semana citado, se não responsabiliza a Missão Francesa por uma ruptura com o 

passado artístico, ao menos procura destacar artistas coloniais como José de Oliveira, Manoel 

da Cunha, José Leandro, entre outros, na criação de imagens sobre o Brasil, e especialmente 

sobre a monarquia. Porém, a revista enfraquece o próprio argumento, ao ilustrar a reportagem 

com uma gravura de Debret (Retrato de D. João VI e outra de Manuel de Araújo Porto alegre 

(A coroação de D. Pedro II), nenhuma delas de autoria dos artistas coloniais defendidos pelo 

texto [Figura 113]. O que não se explica, pois de fato há uma produção de artistas coloniais, 

inclusive contendo obras sobre a monarquia
666

. Desse modo, a revista valoriza a produção 

colonial em seu discurso, mas acaba sugerindo, através da veiculação das imagens 

selecionadas, que a produção da AIBA é que teria ocupado espaço na posteridade. E, nesse 

caso, mais uma vez, Debret acaba recebendo destaque, seja pela obra de sua autoria 

apresentada, seja pela obra de seu discípulo, Porto alegre. 

Nos meses finais de 1940, o artista seria lembrado novamente. Em novembro desse 

                                                 
665 “As Belas Artes no Brasil e seus grandes animadores”, in: Revista da Semana, 22/06/1940, nº 25. 

666 Manuel Dias de Oliveira (1764-1837), conhecido como O Brasiliense ou O Romano, por exemplo, foi 

responsável por grande parte da decoração para a recepção da chegada da Família Real ao Brasil, em 1808, e 

chegou a ser nomeado professor régio de pintura, na chamada Aula Régia de Desenho e Figura (cf. GONZAGA-

DUQUE, A arte brasileira, op. cit., p. 85-87).  
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ano, Escragnolle Doria publica outro texto dedicado ao pintor, sob o título de “Páginas de 

Debret”
667

, referindo-se, naturalmente, ao livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 

lançado no Brasil nessa época.  O texto inicia com a discussão sobre a tendência do mercado 

editorial brasileiro em lançar obras de artistas viajantes naqueles anos, cujas edições originais, 

segundo o autor, tornavam-se cada vez mais raras. Fala-se da preciosidade do seu livro, e de 

sua importância e raridade, e de como estudiosos pobres poderiam encontrar, até aquele 

momento, apenas em uma ou outra biblioteca rica esses volumes “quase sagrados”
668

. O 

articulista cita as obras de Rugendas, Maria Grahan, Saint-Hilaire, e outros nomes importantes 

que também tiveram as obras traduzidas para o português e lançadas no Brasil mais ou menos 

na mesma época. É nesse contexto que acontece o lançamento do livro Viagem pitoresca e 

histórica ao Brasil de Debret, pela Livraria Martins, em São Paulo, no ano de 1940, e sobre o 

qual o articulista iria discorrer. 

Duas reproduções ilustram o artigo, e, apesar de atribuídas ao artista nas legendas, 

não são de sua autoria, não constando nenhuma delas no catálogo raisonné de 2007
669

. O 

texto consiste basicamente em uma resenha sobre a obra, realizada de forma rápida e com 

muitas generalizações, o que é justificado pelo próprio autor do artigo, julgando ser 

impossível “levar a conhecimento alheio tudo quanto se encerra em dois volumes na soma de 

590 páginas”, reservando-se ao papel de indicar a leitura do livro recém publicado
670

. 

Contudo, ainda que superficialmente, o autor procura dar uma idéia do conteúdo do livro, 

referindo-se a alguns temas abordados pelo artista: “Personagens, cenas, aspectos, costumes e 

mais e mais do que entre nós foi Brasil o leitor vai encontrar a flux no trabalho de Debret 

[...]”
671

. Já nessa citação é possível perceber aquilo que seria especialmente valorizado no 

                                                 
667 Escragnolle DORIA, “Páginas de Debret”, in: Revista da Semana, 09/11/1940, nº 45. 

668 Cf. Escragnolle DORIA, “Debret”, in: Revista da Semana, 23/03/1935, nº 15.  

669 Mesmo não sendo de autoria de Debret, o que importa é que foram atribuídas a ele na ocasião, divulgando seu 

nome mais uma vez. Aliás, a questão das atribuições abre caminho para outra discussão que não caberia aqui. 

Como já foi discutido, algumas obras presentes na Fundação Raimundo Ottoni de Castro Maya, por exemplo, 

durante anos atribuídas a Debret, não passavam de falsificações realizadas pelo marchand Heymman, como ficou 

esclarecido no catálogo raisonné de 2007. Contudo, por mais de setenta anos elas foram tomadas por originais, 

tanto por admiradores e curiosos quanto por pesquisadores e estudiosos da obra debretiana. 

670 Escragnolle DORIA, “Páginas de Debret”, in: Revista da Semana, 09/11/1940, nº 45. 

671 Escragnolle DORIA, “Páginas de Debret”, op. cit, 1940. “Flux” é o mesmo que fluxo, algo que acontece em 

abundância, de forma excessiva. Do francês flux. 
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livro: a sua qualidade como documento histórico, uma fonte para se conhecer o passado 

monárquico como “de fato ele teria sido”. Não vem ao caso, aqui, discutir essa questão, uma 

vez que é um pressuposto desse trabalho que toda imagem criada é uma construção, baseada 

em inúmeros elementos. O que convém é perceber que, muito mais do que as supostas 

qualidades dessas imagens como arte, o que se valorizava era a possibilidade de se conhecer 

um passado, especialmente graças aos textos que acompanham as imagens no livro, como fica 

evidente em frases como essa: “Quem desejar conhecer o passado de seu país ou daquele no 

qual se naturalizou leia com atenção o que sobre o Brasil escreveu João Batista Debret. Não 

terá matado tempo, sim o feito viver bem”
672

. 

 Em artigo do mesmo autor, publicado em uma edição de dezembro de 1940, 

intitulado “A Missão Artística de 1816”,
673

 o assunto é novamente a vinda dos artistas ao 

Brasil, em razão da exposição realizada no MNBA, e Debret outra vez recebe elogios do 

articulista, como já foi discutido neste trabalho, quando se falou da exposição da coleção de 

Castro Maya. 

Depois disso, um novo artigo recorreria a Debret, não apenas no uso das gravuras 

como ilustração, mas também dos seus textos. Até então a revista não utilizava os textos 

explicativos do artista sobre suas imagens, o que ocorre em 1945, no artigo “Os aspectos 

gastronômicos do natal”, de R. Magalhães Junior
674

. Nessa época, o livro Viagem pitoresca e 

histórica ao Brasil era parte da realidade editorial do país, sendo compreensível que, a partir 

de então, a revista não se limitasse à reprodução das gravuras. 

As imagens que aparecem na reportagem são Negros vendedores de aves (Nègres 

vendeurs de vollaile) e O jantar no Brasil (Le dîner), ambas em tamanho grande, uma em 

cada página da reportagem. Assim como no Álbum Debret, as gravuras foram coloridas pela 

própria revista, com o uso de tonalidades de vermelho [Figura 114]. A primeira gravura 

mostra o encontro de dois homens negros carregando aves, uma delas amarradas ao redor do 

próprio corpo, e o outro com um cesto de galinhas sobre a cabeça, que traz um peru sobre a 

tampa. 

                                                 
672 Escragnolle DORIA, “Páginas de Debret”, op. cit., 1940. 

673 “Exposição da Missão Francesa de 1816 no Museu de Belas Artes”, in Revista da Semana, 14/12/1940, nº 50. 

674 Revista da Semana, 16/12/1944, nº 51. 
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Na segunda gravura
675

 [Figura 115] observa-se a cena de um casal de pessoas brancas 

durante a refeição, com três crianças negras nuas, próximas à mesa, alimentando-se dos restos 

oferecidos pela sua senhora, dois escravos homens ao fundo à direita (um deles observando o 

jantar enquanto o outro, encostado no batente da porta, parece meio alheio ao evento) e uma 

ama negra ao fundo à esquerda, como que a abanar mosquitos
676

. Os escravos encontram-se 

bem vestidos, especialmente a mulher, com seu longo vestido, brincos e tiara no cabelo. No 

entanto, o fato de estarem descalços não nos deixa esquecer sua real condição. Naquele 

tempo, no Rio de Janeiro, usar ou não sapato, especialmente no caso das mulheres, era 

também uma questão moral: 

 

Com o aumento do número de senhoras estrangeiras residentes na cidade, a 

mulher carioca põe o pé na rua. Mas, como acontecia desde priscas eras, não 

podia mostrá-lo a quem quer que fosse, nem deixar que, mesmo sem querer, 

fosse visto. Pé, visto ou mostrado, era imoral...677  

 

Logo, figurar os escravos descalços acentua sua valoração negativa em relação ao 

comportamento “civilizado” dos brancos. Para Rodrigo Naves, além de ajudar a lembrar de 

sua real condição, os pés descalços dos escravos nos vários trabalhos de Debret “têm lá seu 

encanto, bem plantados que estão no solo, num contato rude e vigoroso com a terra”
678

. Isso 

de certo seria mais pertinente se estivéssemos nos referindo aos escravos das fazendas, o que 

não é o caso, pois a grande maioria dos trabalhos de Debret é sobre os escravos urbanos, um 

                                                 
675 Jean-Baptiste Debret, O jantar no Brasil (Le dîner). 

676 Debret não explica o que a escrava ao fundo estaria fazendo, mas é de se supor que esteja abanando 

mosquitos. Gilberto Freyre diz que os mosquitos eram um problema  no Rio de Janeiro da época, em razão da 

cidade ser rodeada de pântanos. Por conta disso, o autor informa que se usava muito o mosquiteiro, e havia 

“molequinhos e negrotas encarregados de enxotar as moscas com abanos, dos rostos dos senhores brancos e das 

moças enquanto jantavam, dormiam ou jogavam”. Diz ainda que, de acordo com Saint-Hilaire, a muriçoca era 

um horror na época. Quanto à imagem aqui analisada, Freyre entende que “Debret retratou senhores do mesmo 

Rio de Janeiro protegidos contra os mosquitos pelos abanos dos negros” (cf. Gilberto FREYRE, Sobrados e 

mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento urbano, op. cit, 2004, pp. 342-341). Os 

problemas de saneamento do Rio de Janeiro demorariam a serem equacionados, o que ocorreu apenas no final do 

século XIX (cf. Adolfo Morales de LOS RIOS FILHO, O Rio de Janeiro imperial, 2ª ed., Rio de Janeiro, 

Topbooks Editora, 2000, p.104).    

677 Adolfo Morales de Los RIOS FILHO, O Rio de Janeiro imperial, op. cit., 2000, p. 331. 

678 Rodrigo NAVES, “Debret, o neoclassicismo e a escravidão”, op. cit., 2001, p.75. 
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ambiente, teoricamente, avesso à “graciosidade” de estar com os pés plantados no solo. Na 

história da arte, representar um indivíduo com os pés descalços era, segundo Peter Burke, um 

meio aproximá-lo a um deus, mas isso acontecia nos tempos do Imperador Augusto, na Roma 

de 63 a.C a 14 d.C
679

. No Brasil de meados do século XIX sapatos de couro eram muito caros 

e os afro-brasileiros os compravam como símbolo de status, porém, prefeririam não usá-los, 

carregando-os nas mãos quando caminhavam nas ruas
680

. E nas imagens oferecidas por 

Debret, não vemos sapatos nos pés e tampouco nas mãos dos escravos. O que há, sobretudo, é 

o estabelecimento de uma distinção social. 

O curioso dessa cena é que todos os personagens estão de olhos entreabertos, e não 

se olham – é possível traçar várias diagonais em “X” que cruzam a cena, mas em nenhum 

momento um olhar cruzará com o outro. Um silêncio parece preencher a atmosfera, dando a 

sensação de rotina – trata-se de um jantar como outro qualquer, nada especial.  

Se o vestuário dos escravos demonstra elegância, o que visa informar que se trata de 

uma família de posses
681

, a roupa do homem do casal é muito mais singela, semelhante a um 

pijama, composto por uma camisa de bolinhas e calça listrada, calçando ainda um tamanco. A 

senhora branca, ao contrário, apresenta-se mais bem arrumada, trajando um longo vestido 

amarelo, coberto por um xale vermelho e pesado que cai por detrás do encosto da cadeira. De 

alguma forma, isso sugere sua ligação quase que material com a cena doméstica, com a qual 

se demonstra bem familiarizada, especialmente pela atitude de alimentar as crianças negras, 

como se estas fossem animais de estimação. Porém, o que na imagem é uma sugestão, no 

texto ganha ares mais enfáticos: 

 

[...] No Rio, como em todas as outras cidades do Brasil, é costume, durante o 

“tete-à-tete” de um jantar conjugal, que o marido se ocupe silenciosamente 

com seus negócios e a mulher se distraia com os negrinhos que substituem 

os doguezinhos, hoje quase completamente desaparecidos na Europa. Esses 

molecotes mimados até a idade de cinco ou seis anos, são em seguida 

                                                 
679 Cf. Peter BURKE, Testemunha ocular: história e imagem, Bauru, EDUSC, 2004, p.83.  

680 Cf. Peter BURKE, Testemunha ocular: história e imagem, op. cit., 2004, p.238. O autor não é preciso quanto 

ao termo, e por afro-brasileiros não sabemos se se tratam de escravos, escravos de ganho ou escravos libertos. De 

todo modo, independente do caso, é uma pista acerca do uso de sapatos no Brasil da época como algo que 

revelava certa distinção. 

681 Diria Debret que “[...] pela elegância das negras se pode ajuizar da fortuna dos senhores” (Jean Baptiste 

DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo II, v. III, op. cit., 1978, p. 52). 
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entregues à tirania dos outros escravos que os domam a chicotadas e os 

habituam assim a compartilhar com eles das fadigas e dissabores do 

trabalho. Essas pobres crianças revoltadas por não mais receberem das mãos 

de suas donas manjares suculentos e doces, procuram compensar a falta 

roubando as frutas do jardim ou disputando aos animais domésticos os restos 

de comida que sua gulodice, repentinamente contrariada, leva a saborear 

com verdadeira sofreguidão682. 

 

Debret entende esse comportamento da senhora como um “mimo”, do qual as 

crianças são privadas em determinado momento, quando começam a perceber os verdadeiros 

“dissabores” da vida de escravo.  

Enfim, o que se percebe é que a imagem pode conduzir para uma discussão de 

caminhos variados, como a questão da posição de Debret em relação à escravidão, o 

comportamento interno de uma família de um homem de negócios da época, sua relação com 

a esposa, e a de ambos com os escravos, ou simplesmente realizar uma discussão mais geral 

sobre os hábitos alimentícios da época. Mas o propósito da revista era utilizar essa imagem 

como ilustração de uma ceia de natal, que certamente não tem nada de trivial, como na cena 

que observamos anteriormente. Segundo o autor, teria vindo de Portugal o hábito de se 

comemorar o natal dessa maneira, que ultrapassava o sentido espiritual da festa, o que unia o 

sentimento religioso ao pagão. Diante disso ele irá descrever a variedade de pratos e temperos 

dessa festa gastronômica, e irá recorrer ao texto de Debret, no intuito de apresentar um lastro 

histórico para o assunto: 

 

Quem primeiro escreveu sobre a glutoneria do Natal foi o minucioso Jean-

Baptiste Debret, na sua “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”. O antigo 

professor da Academia de Belas Artes já notava que no dia de Natal, como 

no de Reis, eram “de rigor sobretudo os presentes de comestíveis, caça, aves, 

leitões, doces, compotas, licores, vinhos, etc.” A gravura com que ele ilustra 

essa observação é ainda mais expressiva que suas palavras. Nelas vemos três 

negros e uma negra fazendo entregas de presentes de natal. Um dos negros 

conduz um porco, de pés atados, à cabeça. Outro conduz um enorme cesto, 

cheio de aves, cujas cabeças assustadas apontam sob uma toalha. O terceiro 

escravo está ainda mais carregado: na mão direita conduz, pelos pés, um 

gordo peru; sob o braço direito leva um leitão, e, ainda, à cabeça, tem um 

                                                 
682 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, v. II, 1978, p. 195-196, grifos meus. 
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taboleiro, miraculosamente equilibrado e cheio de galinhas, pois pelo menos 

sete cabeças de aves são visíveis. Presente régio – que faz, sem a menor 

dúvida, crescer água na boca de todos nós, nesta época de viandas difíceis, 

de galinhas magras e de perus caríssimos683. 

 

Deve ter causado algum estranhamento no leitor mais atento da revista essa descrição 

da imagem, uma vez que ela em nada confere com as gravuras apresentadas, pois, como já foi 

apontado, a refeição figurada na gravura visa apresentar o que seria um jantar típico 

brasileiro, e não um jantar especial, como uma ceia de natal. Os comentários do articulista 

referem-se à outra gravura, ausente na reportagem, chamada Presentes de Natal (Les etrennes 

de Noël) [Figura 116], que se aproxima das imagens que ilustram o referido texto apenas pela 

temática (alimentação). De qualquer modo, a descrição do articulista sobre a cena que tinha 

em mente foi realizada com cuidado, inclusive pela informação a respeito da quantidade de 

cabeças de aves que podem ser percebidas no cesto do primeiro negro carregador, mais à 

esquerda na composição, que, de fato, são apenas sete. Como o título explica, os animais 

apresentados na gravura comporão a ceia de natal de alguém, gerando, inclusive, o apetite do 

autor que a descreve, através de certo saudosismo, um tempo em que o consumo de aves teria 

sido mais amplo e satisfatório. Mas isso não é bem assim, pois na época à qual se refere a 

gravura (início do século XIX) alimentar-se de aves não era hábito generalizado. Por ser prato 

muito caro, o caldo de galinha, por exemplo, só era utilizado em casos de doença, e em 

ocasiões raras ou de muita necessidade
684

; para o consumo cotidiano, “[...] a gente do povo 

muito apreciava as carnes de lagarto, macaco, gambá, paca, veado e tatu”
685

. Baseado em 

informações de Spix e Martius, Antonio Candido comenta, em seu estudo sobre as sociedades 

rurais do interior de São Paulo, que no ano de 1817, o comércio de galinhas era negócio 

lucrativo no país, a ponto de os paulistas viajarem até o Rio de Janeiro para vendê-las
686

. O 

próprio articulista diz tratar-se de um “presente régio”, o que já aponta para uma iguaria 

destinada a poucos no tempo de Debret. 

                                                 
683 R. MAGALHÃES JUNIOR, “Os aspectos gastronômicos do Rio de Janeiro”, in: Revista da Semana, 

16/12/1944, nº 51. 

684 Cf. Maria Beatriz Nizza da SILVA, Cultura e sociedade no Rio de Janeiro, 1808-1821, 2ª ed., São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1978, p.11. 

685 Adolfo Morales de los RIOS FILHO, O Rio de Janeiro imperial, op. cit., 2000, p.338.  

686 Antonio CANDIDO, Os parceiros do Rio Bonito, São Paulo: Duas Cidades, Editora 34, 2001, p. 52. 
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Dessa forma, vemos que o autor utilizou as imagens e os textos como mais lhe 

convinham, misturando informações de uma gravura com as imagens de outras, sem tomar 

isso como uma arbitrariedade. O que importa é salientar que as imagens eram utilizadas pelo 

seu caráter utilitário na ilustração de determinados assuntos, conforme a necessidade. Nem de 

longe a idéia de obra de arte, strictu sensu, estava presente, ainda que sempre haja a referência 

de Debret como “antigo professor da Academia de Belas-Artes”.  

Outro ponto a ser destacado é que o texto da revista foi extraído do livro Viagem 

pitoresca e histórica ao Brasil, cuja da tradução é feita por Sergio Milliet, confirmando, por 

sua vez, a utilização da edição lançada em 1940 no país. Antes disso, Debret era citado de 

forma indireta, geral. A partir dessa época, tanto as imagens como os textos de Debret 

passariam a ser conhecidos dos brasileiros, e muitas vezes caminhariam juntos. 

 

 

4.3. Do histórico ao pitoresco 

 

 

Debret começa a ser veiculado na Revista da Semana em 1914, época em que o 

periódico inicia sua nova fase, com nova numeração. A primeira imagem seria a do retrato de 

d. João em corpo inteiro, em um artigo historiográfico de Oliveira Lima. Essa seria a principal 

tendência para a utilização de imagens de Debret nesse período: fornecer imagens sobre a 

monarquia. Das 47 imagens que aparecem até o final de 1929, 32 dizem respeito à vida da 

Família Real na corte, fosse através de retratos ou mesmo para apresentar aspectos de seu 

espaço social, como o Paço Real no Rio de Janeiro ou o Palácio de São Cristóvão, que 

apareceu inúmeras vezes na revista. Isso representa um total de 68% das imagens de Debret 

veiculadas. 

 

 

 

TEMAS FIGURADOS POR DEBRET QUE APARECEM ENTRE 1900-1929 NA REVISTA DA 

SEMANA 

Monarquia 32 68% 

Cotidiano/escravidão 15 32% 

TOTAL 47 100% 

 

Tabela 2 
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As pinturas sobre o cotidiano nas ruas do Rio de Janeiro nesse período 

representariam apenas 32%, o que aponta, evidentemente, para um menor interesse em 

vincular esse assunto à história do país. Quando se fala de imagens cotidianas de Debret sobre 

o Rio de Janeiro, deve-se ter em mente que, na grande maioria das vezes, escravos aparecem 

como personagens, fossem ou não o assunto principal figurado. No caso das imagens que 

apareceram na Revista da Semana, quatorze delas podem ser colocadas na categoria 

“cotidiano”, e uma delas diz respeito diretamente ao assunto da escravidão (Feitores 

castigando negros, Figura 74) – contudo, essa seria equivocadamente atribuída a Rugendas
687

. 

De qualquer forma, em todas as imagens colocadas nessa categoria, os personagens negros 

aparecem. 

Até 1929, a maior parte das imagens de Debret apareceria como ilustração de artigos 

sobre a história da monarquia no país, o que pode ser visualizado na tabela que segue: 

 

 

IMAGENS DE DEBRETSOBRE A MONARQUIA NA REVISTA DA SEMANA, ATÉ 1929 

 

ASSUNTO FREQÜÊNCIA % 

Dom Pedro I 8 25 

Dom João VI 5 16 

Arquitetura 6 19 

Princesa Leopoldina 4 13 

Ministros e outros 3 9 

Aceitação provisória da Constituição de Lisboa 2 6 

Bailado histórico 1 3 

Rainha Carlota 1 3 

D. Pedro II 1 3 

Maria da Glória 1 3 

TOTAL 30 100 

 

Tabela 3 

 

 

Apesar da freqüência com que a imagem de d. Pedro aparece, o retrato de d. João é 

veiculado quatro vezes e com maior destaque, em uma reincidência que certamente contribuiu 

para a familiarização do público do periódico com sua imagem – o mesmo valendo para 

Leopoldina, cuja gravura sobre sua chegada no país apareceu três vezes. Houve um momento, 

ainda, em que a gravura da partida da rainha Carlota para Lisboa aparece com a legenda 

                                                 
687 Evaristo Moraes, “Algumas abominações do captiveiro”, in: Revista da Semana, 12/02/1923, nº 20. 
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referindo-se à chegada da princesa Leopoldina [Figura 49]. Considerando-se que nessa 

gravura não é possível identificar os personagens, a despeito do assunto tratado por Debret ser 

outro, a simples menção à Leopoldina aponta para especial interesse da revista por sua 

imagem.  

O Palácio de São Cristóvão também apareceria inúmeras vezes, ainda que em 

nenhuma delas fosse a gravura completa, composta por quatro imagens seqüenciais. A 

imagem de um palácio em um país republicano não deixava de ser algo pitoresco, ainda que 

essa história monárquica fosse recente; mas parecia ser esse o modo mais valorizado pelo 

periódico no sentido de apresentar a residência oficial da monarquia no Brasil. Por ser 

afastado da cidade, o palácio parecia ser um modo estratégico de se referir à monarquia sem 

fazer alusão ao passado escravista. A associação entre monarquia e escravidão, na revista, 

seria feita no sentido de apresentar a Família Real como a redentora dos escravos, tendo na 

princesa Isabel seu emblema máximo, mas isso especialmente a partir dos anos de 1930. 

Não se pode ignorar que nenhuma gravura de Debret sobre os indígenas aparece nas 

páginas da revista até o final da década de 1920, revelando a falta de interesse nesse assunto – 

talvez por ser ainda mais distante do propósito de recontar a história da monarquia. 

Nos termos acima apontados, fica evidente que Debret funcionava, nessa época, 

como o pintor da realeza brasileira para a Revista da Semana. Esse era o principal interesse 

despertado no periódico pelas imagens do pintor francês. Mas isso não significa, 

automaticamente, que fosse o mesmo para o leitor do periódico. Isso porque raras vezes o 

nome de Debret seria mencionado como autor das imagens, logo, muito dificilmente o pintor 

seria associado à história monárquica por um leitor leigo. Das 47 imagens de Debret que 

aparecem ilustrando artigos até 1929, 11 trariam o nome do pintor nos créditos, apenas 23%. 

Dessa forma, a grande aparição de imagens de Debret revela o interesse da revista por suas 

gravuras sobre a corte, mas não contribui diretamente para a divulgação do artista diante do 

público não especializado. Mas, de algum modo, talvez essas imagens fossem se tornando aos 

poucos parte do imaginário daquele leitor sobre a vida na corte, mesmo que não se soubesse a 

autoria delas. 

A partir de 1930 há uma mudança no modo como Debret apareceria no periódico. 

Dos primeiros anos da década até 1935, todas as suas imagens apresentadas teriam como 

assunto a vida dos escravos. Após a veiculação do Álbum Debret, a partir de 1935, nota-se 

uma ampliação dos temas escolhidos. Os índios ganham espaço, e a monarquia, afastada das 

páginas da revista desde 1924, reaparece através de duas ilustrações. No entanto, à essa altura 

Debret já estava consagrado nas páginas da Revista da Semana. Primeiramente, graças à 



 

 248 

divulgação de seu retrato desde 1935, o que o tornava mais familiar para o público da revista. 

Em segundo lugar, pela divulgação da imagem e da biografia de Debret em um artigo 

especialmente dedicado ao pintor, novamente trazendo seu retrato. E em terceiro lugar, pela 

veiculação dos textos descritivos do artista pela revista, algo que não acontecia até então, o 

que, provavelmente, está vinculado à publicação no Brasil de seu livro, em 1940. 

Isso significa que, apesar da importância das informações quantitativas, que dão 

pistas para uma compreensão das aparições de Debret nos números da revista, a maneira 

como ela faz a abordagem é decisiva para os sentidos que as imagens veiculadas iriam propor. 

Após 1935, época em que começaria a ser veiculado o Álbum Debret, a revista passaria a 

enaltecer a imagem do artista e associá-lo diretamente à história da monarquia e, 

especialmente, das Belas-Artes no Brasil – nada parecido com o que havia acontecido nas 

décadas anteriores, em que as imagens monárquicas seriam a maioria, mas o nome de Debret 

pouco citado. Contudo, essa informação reiterava o status de pintor da monarquia diante do 

grande número de imagens veiculadas na época, relacionadas ao cotidiano escravista no Rio 

de Janeiro. 

 

 

  

TEMAS DE DEBRET MAIS UTILIZADOS PELA REVISTA DA SEMANA ENTRE 1930 E 

1945 * 

 

TEMA FREQUÊNCIA % 

Cotidiano/escravidão 9 50 

Índios 4 22 

Monarquia 3 17 

Debret 2 11 

TOTAL 18 100 

 

Tabela 4 

(*) excluindo o Álbum Debret 

 

 

 

É evidente que o número de imagens isoladas de Debret nessa época é menor do que 

na década anterior. Por outro lado, se levarmos em consideração a veiculação do Álbum 

Debret, isso muda completamente, como mostra a próxima tabela: 
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TOTAL DE IMAGENS DE DEBRET NA REVISTA DA SEMANA, ENTRE 1900-1945 

 

ANO SEM ALBUM DEBRET COM ALBUM DEBRET 

1914 23 23 

1918 3 3 

1920 1 1 

1921 8 8 

1922 3 3 

1924 5 5 

1925 2 2 

1930 1 1 

1931 4 4 

1931 1 1 

1935 * 3 64 

1936 * 3 101 

1937 * 0 28 

1940 3 3 

1944 2 2 

1945 1 1 

TOTAL 63 250 

 

Tabela 5 

(*) anos de veiculação do Álbum Debret 

 

A existência desse álbum eleva de 63 para 250 o número de imagens de Debret 

veiculadas na revista. Isso é significativo acerca do aumento do interesse da revista pelo 

artista – o que também é revelado pelo maior número de vezes em que ele seria mencionado 

como autor das imagens. Considerando apenas as vezes em que imagens suas apareceram em 

artigos isolados, percebe-se que em 66,7% das gravuras o seu nome apareceria como autor. Se 

o Álbum Debret for considerado, esse número sobe para 97%. Logo, a partir de 1930, a 

revista não apenas se valeria das imagens de Debret, como trataria de associá-las ao seu nome 

e ao seu posto de pintor da monarquia e professor da AIBA, talvez no interesse de legitimar a 

maneira como recontava aquelas histórias. 

 É preciso problematizar, nesse caso, a presença desses elementos visuais do passado 

ao lado das propostas modernizantes da revista, para além de sua intenção declarada de servir 

como fonte de “conhecimento da história, do passado”, como dizia Escragnolle Dória. Por um 

lado, pensando no caso do indígena, tratava-se de apresentá-lo em todo o seu exotismo, 

normalmente como o “bom selvagem” das matas. Uma reportagem intitulada “Raça amorosa 
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em três figuras tristes”, de dezembro de 1932, é significativa a esse respeito. Nela aparecem 

fotos de três índios, que seriam respectivamente filho, pai e avô, apresentados como  

 

[...] três sombras que evoca o Brasil selvagem, a terra desconhecida, a 

innocencia ethnica da nacionalidade [...] – visões typicamente expressivas, 

sugestivamente bellas pelo seu poder decorativo e pela sua força symbolica. 

Em cada face brônzea ha o relevo de nossa pré-historia, a lembrança de tudo 

quanto nos foi barbaro e livre, porque nessa paizagem humana ha, em sua 

ferocidade magnifica, a violencia do nosso instincto...688 

 

A tristeza indicada já no título da pequena reportagem não coincide com as imagens 

dos índios apresentados que, se não estão às gargalhadas, tampouco demonstram alguma 

expressão de pesar em seus rostos [Figura 117]. As fotografias são apresentadas a partir 

daquele que seria o índio mais novo, respeitando a ordem das gerações, que terminaria com a 

imagem do avô. As fotos do índio mais jovem e daquele que supostamente seria seu pai são 

muito parecidas, ambos olhando para o lado esquerdo, em close, do tórax para cima (retrato 

de busto), o que permite ver que estão sem camisa. O cabelo de ambos é liso e cortado até a 

altura do pescoço. O pai apresenta alguns fios de barba, enquanto o avô, mais abaixo e 

olhando para o lado direito, tem os cabelos mais crespos e barba mais hirsuta. De todo modo, 

apesar da expressão sisuda de todos os três, nenhum parece estar triste, e é possível até 

vislumbrar um meio-sorriso na imagem do avô. 

De qualquer maneira, o discurso da revista nessa reportagem é revelador da imagem 

que gostaria de divulgar do índio, e que marcaria a visão da revista em outros momentos: uma 

figura selvagem, que guardava qualquer coisa de um instinto primitivo brasileiro, mas que 

fazia parte do passado, servindo, portanto, como um elemento decorativo na modernidade 

brasileira. Muitas lendas indígenas eram publicadas nesse período também, o que reforça a 

idéia do índio como um elemento simbólico e expressivo de um passado que merece ser 

lembrado, desde que entendido como fase superada.  

Uma das lendas indígenas publicadas pela revista seria a “Lenda da penna 

maldita”
689

. Conta essa história que um jovem índio, chamado Manú, percebera que as penas 

utilizadas como decoração pelos membros da tribo poderiam servir para outro fim, o de 

                                                 
688 “Raça amorosa em tres figuras tristes”, in: Revista da Semana, nº 52, 10/12/1932. 

689 Nunes PEREIRA, “A lenda da penna maldita”, in Revista da Semana, nº 43, 05/10/1935. 
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registrar imagens. Desse modo, retirou a pena de um pato e, de volta à tribo, encheu uma 

cuiambuca com tinta de genipapo e outra com areia de várias cores, e começou a registrar 

sinais nas folhas de diversas árvores, o que intrigava toda a tribo. Então Manú desapareceu, 

voltando dias depois, magro, faminto, com o corpo cheio de feridas. Por conta disso, o Pagé 

realizou um ritual de cura para o rapaz, e deu fim às suas penas e tintas, amaldiçoando de 

morte qualquer um que tentasse imitar o jovem índio. Essa seria a explicação para a 

inexistência, segundo a lenda, de uma escrita indígena, e da importância de sua tradição oral. 

O mais curioso é que essa lenda seria publicada ao lado de uma das estampas do Álbum 

Debret, que trazia justamente a gravura de dois índios: Charruas civilizados (peões), o que 

dota a lenda de um caráter ainda mais exótico e simbólico, já que essa imagem de Debret 

figura índios vestidos e nada semelhantes ao desenho que a revista utilizou para ilustrar a 

página onde está escrita a lenda, que apresenta a imagem índios com cocares e tangas [Figura 

118]. Portanto, se a lenda fala de um passado, bem como a imagem de Debret, esta última 

apresenta índios “civilizados”, o que confirma a idéia de progresso e de superação de qualquer 

caráter selvagem, desde o século XIX. Recuperar imagens do índio serviria para apontar essa 

“evolução” e, portanto, o progresso da cidade do Rio de Janeiro, especialmente. 

As imagens dos negros escravos também poderiam funcionar como indicadores de 

progresso, aos olhos da revista. Se o índio era visto como um representante do passado 

“exótico” e “selvagem”, o escravo também figurava uma etapa vencida da história do Brasil. 

Ambos funcionariam, para a revista, como retratos de um passado, mas como a própria 

negação desse passado, escravocrata ou “selvagem”. O interesse por esses temas aponta, 

ainda, para a maneira como Debret era valorizado, menos por suas habilidades como artista 

do que por conta de sua função de “retratista” do cotidiano de um tempo perdido no passado, 

como “documentarista”. Apenas uma imagem de Debret foi apresentada como sendo parte do 

mundo das Belas-Artes, que é o retrato de d. João VI, na reportagem sobre os artistas 

coloniais, ainda que, em vários momentos, os artigos apresentassem o pintor como “antigo 

professor da Academia de Belas Artes”
690

.  Porém, o interesse que Debret parecia despertar 

era realmente o de “revelador” do cotidiano do Rio de Janeiro no século XIX  não qualquer 

                                                 
690 Outra imagem de Debret sobre a monarquia aparece em um artigo de Doria sobre o carnaval no tempo em que 

o Brasil era um Reino (cf. Escragnolle DORIA, “Carnaval de meia tinta”, in: Revista da Semana, 10/02/1945, nº 

6). Apesar de não conter nenhuma informação que aponte para a autoria de Debret, a imagem utilizada é um 

retrato chamado Príncipe D. Pedro, e data de 1816, um dos primeiros trabalhos realizados por Debret no Brasil. 

Essa gravura não entrou no livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. 
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cotidiano, mas especialmente um cotidiano ligado ao escravo negro, sua marcante presença no 

século XIX. A carta de Donald Pierson, citada neste trabalho, é significativa a esse respeito, e 

marca o interesse sobre a figura do negro no livro de Debret. 

Uma das características do modernismo seria a valorização do primitivismo. De 

maneira mais geral, temos em Picasso uma expressão significativa dessa opção, especialmente 

em Les Demoiselles d’Avignon, em que ao menos três, das cinco figuras que compõem a obra, 

sugerem a inspiração em máscaras africanas (ainda que o artista negasse essa ligação, mesmo 

que se soubesse haver em seu ateliê exemplares dessas máscaras)
691

. No Brasil dos anos de 

1920, o modernismo também teria no primitivismo um caminho para a busca de beleza, 

adotando o mulato e o negro como tema de estudo e inspiração, de um modo até mais 

coerente do que o fizera Picasso e outros artistas europeus, já que aqui as culturas entendidas 

como primitivas, ligadas a manifestações populares, ou se misturavam à vida cotidiana ou 

então faziam parte de um passado recente
692

. Os anos de 1930 seriam marcados por essa 

mesma valorização, não apenas na arte, mas também em outras esferas: 

 

Ao lado da ficção, o ensaio histórico-sociológico é o desenvolvimento mais 

interessante do período. A obra de Gilberto Freyre assinala a expressão, 

neste terreno, das mesmas tendências do modernismo, a que deu por assim 

dizer coroamento sistemático, ao estudar com livre fantasia o papel do negro, 

do índio e do colonizador na formação de uma sociedade ajustada às 

condições do meio tropical e da economia latifundiária693. 

 

Do começo do século XX até o final da década de 20, contudo, a idéia de um 

branqueamento da nação era algo explícito. Lilia Schwarcz conta que no I Congresso 

Internacional das Raças, de 1911, no Rio de Janeiro, a idéia que se divulgava era de que o 

negro desapareceria ao longo do tempo no Brasil. No I Congresso de Eugenia, de 1929, o 

antropólogo Roquete Pinto previa para 2012 uma população composta de 80% de brancos e 

20% de mestiços
694

 – nada de negros nem índios nesse futuro branqueado. A mestiçagem era 

                                                 
691 Cf. Paulo MENEZES, A trama das imagens, op. cit., 1997, p. 177. 

692 Cf. Antonio CANDIDO, Literatura e sociedade, São Paulo, T. A. Queiroz, Publifolha, 2000, p. 110-111. 

693 Antonio CANDIDO, Literatura e sociedade, op. cit., 2000, p. 114. 

694 Cf. Lilia Moritz SCHWARCZ, “Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade”, op. 

cit., 1998, pp. 176-177. 
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entendida, por analogia, como “um grande e caudaloso rio em que se misturavam – 

harmoniosamente – as três raças formadoras”
695

. Na década de 1930, contudo, isso é coroado 

com a glorificação do mestiço, que se tornava um ícone nacional, “[...] um símbolo de nossa 

identidade cruzada no sangue, sincrética na cultura, isto é, no samba, na capoeira, no 

candomblé e no futebol”
696

.  

Dessa forma delineava-se uma espécie de estetização da democracia racial, em que o 

mulato era adotado como emblema da nacionalidade brasileira, em um discurso nacional-

popular que defendia a mestiçagem, não tanto a biológica quanto a cultural: 

 

É nesse contexto também que uma série de intelectuais ligados ao poder 

público passam a pensar em políticas culturais que viriam ao encontro de 

„uma autêntica identidade brasileira‟. Como esse objetivo é que são criadas 

ou reformadas diversas instituições culturais que visavam „resgatar‟ (o que 

muitas vezes significou „inventar‟, ou melhor „selecionar e recriar‟) 

costumes e festas, assim como um certo tipo de história. [...] projetos oficiais 

são implementados no sentido de reconhecer na mestiçagem brasileira a 

verdadeira nacionalidade697. 

 

O próprio Debret, muitos anos antes, apresentaria o mulato como uma raça marginal, 

mal vista pelos negros e oprimida pelos brancos, sendo ela, contudo, a única capaz de realizar 

alguma mudança social no Brasil. Vejamos o que pintor diz sobre o caráter do mulato: 

 

É o mulato, no Rio de Janeiro, o homem cuja organização pode ser 

considerada mais robusta: esse indígena (sic), semi-africano, dono de um 

temperamento em harmonia com o clima, resiste ao grande calor. 

Ele tem mais energia do que o negro e a parcela de inteligência que lhe vem 

da raça branca serve-lhe para orientar mais racionalmente as vantagens 

físicas e morais que o colocam acima do negro. 

                                                 
695 Lilia Moritz SCHWARCZ, “Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade”, op. cit., 

1998, pp. 177-178. 

696 Lilia Moritz SCHWARCZ, “Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade”, op. cit., 

1998, p. 178. 

697 Lilia Moritz SCHWARCZ, “Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade”, op. cit., 

1998, p. 193. 
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É naturalmente presunçoso e libidinoso, e também irascível e rancoroso, 

oprimido, por causa da cor, pela raça branca que o despreza e pela negra que 

detesta a superioridade de que ele se prevalece. 

O negro, com efeito, afirma que o mulato é um monstro, uma raça maldita, 

porque, na sua crença, Deus a princípio criou apenas o homem branco e o 

homem negro.  Este raciocínio, completamente material, repercute entretanto 

na sociedade política do Brasil, onde o mulato mais ou menos civilizado 

tende sempre a libertar-se da posição indecisa que o branco lhe assina na 

ordem social. [...] 

Somente a civilização poderá destruir esses elementos de desordem: 

materialmente, pela mistura mais freqüente dos dois sangues, e moralmente, 

pelo progresso da educação que retifica a opinião política e a induz a 

respeitar o verdadeiro mérito onde quer que se encontre. 

A classe dos mulatos, muito acima da dos negros pelas suas possibilidades 

naturais, encontra, por isso mesmo, maiores oportunidades para libertar-se 

da escravidão; ela é que fornece com efeito a maior parte dos operários 

qualificados; é ela também a mais turbulenta e, por conseguinte a mais fácil 

de influenciar a fim de se fomentarem essas agitações populares em que um 

dia ela deixará de ser um simples instrumento, pois examinando-se esses 

mestiços no seu estado de perfeita civilização, particularmente nas principais 

cidades do Império, já se encontram inúmeros gozando da estima geral que 

conquistaram com seu êxito nas ciências e nas artes, na medicina ou na 

música, nas matemáticas ou na poesia, na cirurgia ou na pintura, êxitos cuja 

utilidade ou encanto deveriam constituir um título a mais em prol do 

esquecimento futuro dessa linha de demarcação, que o amor-próprio traçou 

mas que a razão deverá apagar um dia698. 

 

As concepções de Debret, escritas na França um século antes, parecem cair como 

uma luva para os ideais de democracia racial dos anos de 1930
699

.  Isso ajuda a compreender 

as razões da valorização da imagem do negro ligado à cultura, especialmente na imagem Cena 

de carnaval, de Debret, utilizada em várias ocasiões pela Revista da Semana na ilustração de 

                                                 
698 Jean-Baptiste DEBRET, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tomo I, v. II, op. cit., 1978, p.162. 

699 Além do texto de Debret, é possível perceber essa preferência pelo mulato em várias de suas gravuras. 

Desenvolvo esse argumento em Anderson Ricardo TREVISAN, Aquarelas do Brasil: estudos sobre a arte 

“documental” de Debret, op. cit., 2005, pp. 200-216.  
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reportagens sobre o assunto. Não é à toa que, nessa época, o samba deixa de ser uma música 

marginal, ganha as ruas e passa a ser subvencionado pelo governo
700

. 

Houve também a utilização de imagens de Debret sobre a arquitetura, como a 

gravura Melhoramentos sucessivos do Palácio de São Cristóvão – Quinta da Boa Vista – de 

1808 a 1831 [Figuras 22 e 38], que é de sua autoria, e outras duas, indevidamente atribuídas a 

ele
701

. Da mesma forma que nos casos anteriores, incluindo primeiros anos analisados, o 

interesse era não apenas ilustrar reportagens sobre o Brasil antigo, mas definir o espaço 

ocupado pela monarquia, cujo isolamento geográfico apresentado pela imagem sugere, 

também, um isolamento em relação ao cotidiano escravista das ruas do Rio de Janeiro – 

ambas “realidades” figuradas por Debret. 

Tudo ganha cores mais fortes quando se leva em consideração a existência do Álbum 

Debret, que trouxe duas estampas do livro Voyage pittoresque et historique au Brésil por 

número da revista, durante quase dois anos. Isso significou uma extrema divulgação das 

imagens criadas pelo artista, e de forma contínua, o que significou um contato semanal do 

coletivo de leitores com essas imagens, que totalizaram mais de 180 ilustrações. Isso tem 

maior peso se pensarmos que o livro ainda não havia sido lançado no país, o que permite 

supor que, até então, as gravuras do artista eram pouco conhecidas. Isso dota a revista de um 

papel decisivo na divulgação pública de Debret, que até então era privilégio de pouquíssimos 

colecionadores. 

Dessa maneira, percebe-se que a revista soube aproveitar-se do valor de raridade 

atribuído às imagens de Debret na época. Ao apresentar as gravuras como algo até então 

relegado a poucos apreciadores, ela visava aumentar seu status como uma publicação de arte, 

literatura e moda e, ainda, atrair novos leitores. Debret apareceria, nesse sentido, como um 

atrativo a mais, em uma época em que sua obra em francês era caríssima, por ser considerada 

uma raridade, como é explicitado na própria revista, na semana anterior ao lançamento do 

Álbum Debret, em 1935. Independente dos interesses imediatos da revista pelas obras de 

                                                 
700 Cf. Lilia Moritz SCHWARCZ, “Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade”. In: 

Fernando NOVAES (coord.) e ______ (org. volume). História da vida privada no Brasil. Vol. 4. Contrastes de 

intimidade contemporânea, op. cit., 1998, p. 196. Sobre a história do samba no Brasil, consultar Hermeto 

VIANNA, O mistério do samba, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, Ed. UFRJ, 2002. 

701 Houve um tempo em que havia, como aponta Pedro Correa do Lago, a tentação de atribuir a Debret tudo 

aquilo que não se pudesse identificar como sendo obra de outro artista (cf. Pedro Correa do LAGO, 

“Introdução”, in: Julio BANDEIRA, e ______, Debret e o Brasil: Obra completa, Capivara Editora, Rio de 

Janeiro, 2007, p. 17). 
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Debret, é o modo como ela o incorpora que se revela importante para este trabalho.  

A revista apresenta o artista como uma fonte documental para um passado que se 

perdeu, o que, de algum modo, valoriza seu próprio material. Porém, Debret acaba assumindo 

outra função: ao ser qualificado, ao mesmo tempo, como pintor “realista” da história nacional, 

como principal membro da Missão Artística Francesa e como antigo professor da AIBA, o 

artista e sua obra funcionam como uma oposição à República e à arte modernista, para a qual 

a revista demonstrava pouca simpatia. As imagens de Debret, especialmente por conta dos 

juízos de valor atribuídos pela revista, reforçam a nostalgia de um passado monárquico – e 

muitas vezes, colonial, – em oposição à República. Lembremos, inclusive, das investidas da 

revista, contrárias à suposta falta de beleza atribuída à bandeira nacional dos tempos da 

República, e das saídas coloniais sugeridas. De todo modo, o próprio Getúlio Vargas 

propunha uma revalorização da história monárquica, estabelecendo, inclusive, um elo entre o 

final do Império e seu governo, o que aponta para um tipo de revivescimento coerente com o 

período. 

Portanto, se a própria obra de Debret demanda um cuidado para ser observada, 

devendo ser lida no contexto do século XIX, a sua inserção na revista merece, por sua vez, um 

duplo cuidado. Trata-se de um deslocamento da obra no tempo e no espaço, em uma releitura 

que inevitavelmente resulta em uma reconstrução. Afinal, como lembra o pintor Matisse, os 

signos que compõem uma obra são frutos das necessidades de um determinado meio; extraída 

do seu contexto original, a obra sofre uma mudança de função:  

 

Cada obra é um conjunto de signos, inventado durante a execução e para as 

necessidades do lugar. Saídos da composição para qual foram criados, esses 

signos não têm mais nenhuma influência... O signo é determinado no 

momento em que eu o emprego e para o objeto no qual deve participar702. 

 

De qualquer forma, especialmente a partir de 1930, Debret foi apresentado ao 

público da revista como um atrativo a mais, e que deve ter agradado – afinal foi veiculado 

durante um período grande e praticamente ininterrupto
703

. Isso pode ser entendido como uma 

                                                 
702 Henri MATISSE, apud. Pierre FRANCASTEL, A realidade figurativa, São Paulo: Perspectiva, 1993, p. 68 e 

p. 91 e ______, Études de Sociologie de L’art, Denoël/Gonthier, Paris, 1970, p.28. 

703 Houve semanas em que o álbum não foi veiculado, sem que a revista colocasse alguma nota explicativa sobre 

essa ausência. Mas isso era raro, e as estampas, numeradas seqüencialmente pela revista, apareceram 

praticamente em todos os números do periódico nos anos de veiculação do Álbum Debret. 
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valorização desses trabalhos enquanto fontes de conhecimento do passado, sendo provável 

que houvesse uma aproximação entre as gravuras de Debret e a fotografia, no sentido de 

serem ambas, supostamente, “instantâneos” de uma “realidade”. Claro que são coisas 

distintas, mas se pensarmos que a fotografia foi inventada em 1826 e apenas começaria a ser 

disseminada pelo daguerreótipo em 1837, isso pode fazer sentido, e explica o estimado valor 

documental atribuído ao livro: 

 

Publicada após seu retorno a Paris, entre 1834 e 1839 – ou seja, pouco 

depois da invenção da litografia e logo antes do advento da era fotográfica – 

a Voyage pittoresque é antes de tudo uma obra notável por seu valor 

documental704. 

 

No Brasil, o primeiro daguerreótipo chegaria em 1839, mas seria a partir de 1860 que 

o uso de imagens fotográficas ganharia fôlego, especialmente graças ao interesse que ela 

despertava em d. Pedro II, que faria da fotografia o grande instrumento de divulgação de 

imagens da monarquia, antes tarefa das esculturas, litogravuras, pinturas, aquarelas
705

. Nesse 

sentido, as imagens de Debret sobre o início do século XIX, até 1831, funcionariam, para o 

público da revista, autoreferenciada como “o cinematógrafo da vida brasileira”, como 

“retratos” de uma realidade passada. Era um olhar moderno, familiarizado com a reprodução 

fotográfica, que observava as imagens criadas por Debret sob a forma de desenhos, gravuras e 

aquarelas. 

Nessa medida, ainda que a obra de Debret fosse alvo dileto de colecionadores e 

bibliófilos da época, a ponto de o artista ser visto como um “padrão”, como falava Rubens 

Borba de Moraes, sua divulgação na revista e a suposta aceitação pelo público devem-se mais 

à sua capacidade de convencimento como fonte para recuperação visual de um passado, do 

que pela sua percepção enquanto objeto de arte. 

Diferentemente dos colecionadores, que se enquadravam no “padrão de época”, e 

tinham em Debret um modo de se distinguirem, para a revista isso não tinha maior 

importância – exceto, é claro, como modo de valorizar-se a sim mesma. A questão da 

                                                 
704 Patrick STRAUMAN, "Introdution", in : Luiz Felipe de ALENCASTRO (et al). Rio de Janeiro, la ville métis, 

Paris, Chandeigne, 2001, p. 10. 

705 Cf. Lilia Moritz SCHWARCZ, As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos, 2ª edição, 

São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 345. 
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autenticidade da obra, do objeto original, só tinha importância para os colecionadores, e 

Castro Maya é emblemático a esse respeito. Ainda que estejamos falando de um livro 

composto por litografias feitas a partir de aquarelas originais, ou seja, um fruto da própria 

reprodutibilidade técnica, sua tiragem limitada dota cada um dos exemplares de unicidade, 

valorizada por esses colecionadores. Para eles, ter um Voyage era ter o “aqui e agora da obra”, 

aquilo que está ausente em uma reprodução, como fala Walter Benjamin
706

. 

Para a Revista da Semana, o importante era levar até seu público imagens do passado 

brasileiro, finalmente acessível graças às maravilhas dos novos meios técnicos. Essa idéia 

remete ao raciocínio de que “[...] a reprodução técnica pode colocar a cópia do original em 

situações impossíveis para o próprio original”
707

. Nesse sentido, possuir uma reprodução não 

significava estar diante do “original”, do “aqui e agora da obra”, do objeto artístico em si; por 

outro lado, divulgadas como idênticas àquelas do álbum original de Debret, essas gravuras 

eram percebidas como uma alternativa barata para o acesso às informações visuais que 

estavam somente no livro de Debret. Claro que isso envolve implicações: 

 

Na era da reprodução pictórica, o significado das pinturas não está mais a 

elas vinculado. Seu significado torna-se transmissível: isto é, ele passa a ser 

algum tipo de informação, e, como toda a informação, é utilizado ou 

ignorado; a informação não traz uma autoridade especial em si mesma. 

Quando uma pintura é utilizada, seu significado ou é alterado ou totalmente 

modificado. Devemos ser bem claros sobre o que isso envolve. Não se trata 

da questão de uma reprodução que não consegue reproduzir fielmente 

determinados aspectos de uma imagem; trata-se da questão da reprodução 

tornar possível, e mesmo inevitável, que uma imagem seja usada para vários 

e diferentes propósitos, e que a imagem reproduzida, diferentemente de uma 

obra original, pode ser emprestada a todos eles708. 

 

Quando as gravuras de Debret aparecem na revista, deslocadas da obra original, que 

é o livro, elas recebem um novo enquadramento que, conseqüentemente, interfere na maneira 

como elas serão percebidas e lidas. 

 

                                                 
706 Walter BENJAMIN, “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, op. cit., 1985, p,167. 

707 Walter BENJAMIN, “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, op. cit., 1985, p,168. 

708 John BERGER, Modos de ver, op. cit., 1999, pp. 26-27. 
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O significado de uma imagem muda de acordo com o que é imediatamente 

visto ao seu lado, ou com o que imediatamente vem depois dela. Essa 

autoridade que ela detém é distribuída por todo o contexto em que 

aparece709. 

  

Isso quer dizer que a revista, ao mesmo tempo em que divulgava imagens de Debret, 

contribuindo, dessa forma, na sua redescoberta pelos brasileiros, atribuía a ela novos sentidos. 

E, no final, a imagem que ela apresenta de Debret é a de um artista que continha, em sua obra, 

um material vasto e fiel sobre a história do Brasil monárquico.  

Como se percebeu, até 1930 a revista privilegiava imagens sobre a monarquia, de 

algum modo valorizando o lado de Debret mais próximo às suas origens neoclássicas, da 

pintura de história, gênero acadêmico por excelência que aprendeu ao lado de David na 

França – interesse que também teria motivado o colecionador Castro Maya buscar as obras de 

Debret na França no final dos anos de 1930. Por essa razão se fizeram necessárias as 

digressões acerca da formação acadêmica de Debret e sua função de pintor de história, na 

França e no Brasil, pois esse precedente, conhecido por seus admiradores mais ilustres, teria 

sido determinante na valorização de suas obras brasileiras. Porém, até 1929, a Revista da 

Semana raramente dava créditos ao artista nas imagens veiculadas, adiando os anos de sua 

efetiva redescoberta, em sentido mais amplo.  

A partir dos anos de 1930, as imagens do cotidiano, presente em gravuras de Debret 

em que escravos povoam as ruas de uma cidade antiga e desconhecida, seriam especialmente 

valorizadas pela revista. Ainda que seja possível perceber, de algum modo, a força moral e 

ordenadora do neoclassicismo mesmo nessas pequenas composições, os temas e a forma em 

nada lembram a rigidez neoclássica. Em uma época em que o negro e, especialmente, o 

mestiço, eram considerados peças chave na elaboração de uma imagem nacional, essas 

pequenas gravuras funcionavam não apenas como ilustração desses valores, mas como um 

meio de consolidá-los. Em contrapartida, elas ajudam a compreender como a história 

monárquico-escravista era reinterpretada naqueles anos, quando Getúlio Vargas construía 

para seu governo um elo invisível entre o Segundo Reinado e o Estado Novo, especialmente 

através da construção de museus e da revitalização do mito de d. Pedro II. A Revista da 

Semana também teria importante papel nesse sentido, ao apresentar o último imperador como 

um antiescravista e sua filha, Isabel, como a grande redentora. 

                                                 
709 John BERGER, Modos de ver, op. cit., 1999, p.31. 
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Nesse sentido, a obra de Debret assumiria um papel essencialmente informativo para 

esse público, sendo essa a principal justificativa da revista para sua veiculação. Podemos dizer 

que, através de suas imagens, Debret realiza uma espécie de “pensamento visual”
710

 sobre o 

Brasil, apontando hierarquias, contradições, conflitos, com a representação de cerimoniais, 

costumes, funerais, casamentos, cenas de rua, etc. Ao lado desse pensamento visual, seus 

textos, se direcionam os sentidos por elas sugeridos, por outro lado tornam-se parte integrante 

dessa mensagem visual, como se fossem “iconotextos”, na acepção de Peter Wagner. Segundo 

Luiz Felipe de Alencastro, o conjunto da obra de Debret, composto de narração histórica e 

ilustrações sobre vida social e política, faz dele o intérprete europeu mais autorizado do Brasil 

independente
711

. 

Para Serge Gruzinski, o caráter informativo da obra de Debret não satisfaz somente 

as exigências de uma sociologia histórica, já que a atenção que o pintor dá aos detalhes remete 

a pontos que a história cultural e história das mentalidades ensinariam a valorizar: “[...] os 

cardápios, os modos à mesa, as horas das refeições, o respectivo lugar dos alimentos – a 

importância da mandioca, inevitável substituto do pão –, tudo nos é mostrado”, dirá o autor712. 

No entanto, ao entender a obra de Debret como informativa, o autor não descarta a 

idéia de construção que a permeia: 

 

Nem ingênuas, nem neutras, essas imagens exprimem tanto o olhar 

obrigatoriamente seletivo do pintor quanto a sociedade que elas colocam em 

cena. [...] A fatura artística, as idéias do artista e o objetivo comercial 

aparecem aqui, evidentemente, inextricavelmente entrelaçados. Por isso 

todas essas imagens são cuidadosamente construídas713. 

 

A idéia de que imagens são construções não diminui sua importância para a 

                                                 
710 Conceito de Pierre Francastel, para quem os objetos visuais são constitutivos de uma forma específica de 

pensamento, sendo “um dos modos pelos quais o homem informa o universo” (Pierre FRANCASTEL, A 

realidade figurativa, op. cit., 1993, p. 04). Sobre o assunto, consultar Annateresa FABRIS, “O pensamento 

visual”, op. cit., 2003. 

711 Cf. Luiz Felipe de ALENCASTRO, “La plume & le pinceau", in : ______ (et al), Rio de Janeiro, la ville 

métis, op. cit., 2001, p. 138. 

712 Serge GRUZINSKI. "Les nouvelles images de l‟amérique", in : Luiz Felipe de ALENCASTRO (et al). Rio de 

Janeiro, la ville métis, op. cit., 2001, p. 189. 

713 Serge GRUZINSKI. "Les nouvelles images de l‟amérique", op. cit., 2001, p. 180. 
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compreensão das sociedades, mas o contrário; é importante reiterar que é a partir da idéia de 

construção que elas revelam seus valores, tornando-se, então, uma ferramenta para o 

pesquisador. 

Se isso explica o interesse e a importância de Debret na história da arte brasileira e, 

ao mesmo tempo, na formação de um pensamento visual sobre o Brasil, talvez não baste para 

compreender o interesse que ele teria despertado em um público mais geral e não 

necessariamente intelectualizado, como a comunidade imaginada de leitores da Revista da 

Semana, por exemplo. Nesse caso, talvez seja a idéia de um Brasil pitoresco que irá fornecer 

elementos mais amplos dessa redescoberta e revalorização. 

Ernst Gombrich dirá que pitoresco é tudo o que já se tenha visto em uma pintura, e 

que irá se tornar, a partir daí, uma referência para observar a natureza
714

. Em sua origem 

etimológica italiana, a palavra pittoresco surge por volta de 1664 para nomear tudo aquilo que 

estivesse relacionado a obras de pintura, especialmente de paisagens, cenas particularmente 

expressivas, etc. Apesar de aparecer constantemente como sinônimo de “pictórico”, que é 

uma referência direta a “pictor”, pintor, a idéia de “pitoresco” acaba assumindo um caráter 

peculiar, uma atribuição de valor a um determinado objeto, tornando-o um modelo em 

potencial que merece ser transformado em objeto figurativo.  

Em 1801, George Mason, em seu suplemento para Johnson's English dictionary, 

oferece seis significados para o termo picturesque: “Que agrada aos olhos; notável pela 

singularidade; impressionante para a imaginação com a força da pintura; a ser expresso em 

pintura; adequado como um bom assunto para uma paisagem; próprio para se fazer a partir 

de uma paisagem”
715

. Até essa época a palavra não existia no dicionário, que trazia apenas os 

verbetes pictorial e picture
716

. 

No Dictionnaire des Beaux-Arts de 1806, Aubin Louis Millin (1759-1818) sugere 

que a palavra pitoresco refere-se a todo objeto em geral que pode provocar, em razão de sua 

singularidade, um efeito pungente [pinquante] em uma obra. Diz ainda que o pitoresco, apesar 

de não ter o poder de tocar a alma do espectador, tem a arte de encantar os olhos. Cita, nesse 

sentido, importantes artistas que se valeram, ainda que fortuitamente, do pitoresco na 

realização de obras, como Raphael e Boucher. O gosto pitoresco, diz o autor, consiste no 

                                                 
714 E. H. GOMBRICH, A história da arte, op. cit., 1985, p. 411. 

715 Carl Paul BARBIER. William Gilpin: his drawnings, teaching, and theory of the picturesque, London: 

Oxford, 1963, p. 98. 

716 Samuel JOHNSON. Johnson’s dictionary of the English language. London: Longman and Rees, 1801. 
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agenciamento agradável dos objetos que compõem uma cena, da disposição dos grupos, dos 

contrastes felizes, do bom equilíbrio entre luz e sombra e do cuidado especial com os 

detalhes: o penteado, os tecidos [draperie] e demais acessórios. “Un pinceau facile, badin, 

ragoûtant, quelquefois brutal; des touches spirituelles, des réveillons de lumière, d‟autres 

lumières éteintes à propos, des ombres profondément fouillées, contribuent au pittoresque de 

l‟exécution"
717

. 

Como se percebe, quando Millin cria seu verbete, ele já havia aparecido no 

dicionário inglês do começo do século. A preocupação teórica com a idéia começaria a se 

desenvolver a partir da década de 1760, na Inglaterra, especialmente através da obra de 

William Gilpin
718

, e seu livro com ensaios sobre o pitoresco, de 1791, seria traduzido e 

editado na França em 1799. O livro
719

 era uma espécie de guia para jovens pintores 

interessados pelo gênero, no qual Gilpin desenvolveria uma teoria do pitoresco, fazendo, 

inicialmente, uma distinção entre o belo acadêmico e o belo pitoresco, explicando o modo de 

se realizar uma composição e dando pistas para a confecção de uma obra do gênero viagem 

pitoresca. No belo acadêmico prezava-se pela nitidez (netteté) e pela limpeza (poli), ao passo 

que para um efeito agradável dentro de uma pintura pitoresca, dever-se-ia distanciar dessas 

regras e fazer o oposto, ou seja, criar imagens mais rudes, sem superfícies lisas. Um edifício 

simétrico, apesar de sua beleza no ambiente, dificilmente ficaria bem transposto dessa 

maneira para a tela, sendo necessário dar-lhe um aspecto mais grosseiro, o que o tornaria mais 

agradável ao olhar: “En une mot, au lieu d‟un objet net faites un rude, et vous le rendrez par 

cela seul pittoresque. Il possédait déjà toutes les autres qualités du beau”
720

.  

Dessa forma, o autor irá sugerir uma série de critérios para a realização desse tipo de 

imagem. Em primeiro lugar dever-se-ia prezar pela variedade de figuras em uma tela 

(entendendo-se por figura tudo aquilo que move: homens, animais, veículos
721

); em seguida, 

                                                 
717 Aubin-Louis MILLIN, Dictionnaire des beaux-arts, Paris: Crapelet-Desray, 1806. – Tome III, pp. 280-281. 

718 Cf. Michel CONAN, “Le pittoresque: une culture poétique” (postface), in : William GILPIN, Trois essais sur 

le beau pittoresque, op. cit.., 1982, pp. 120-121. 

719 William GILPIN, Trois essais sur le beau pittoresque, op. cit, 1982. 

720 William GILPIN, Trois essais sur le beau pittoresque, op. cit., 1982, p. 16. Como lembra Barbier, Gilpin foi 

afetado pela revalorização do Gótico naquele momento, e entendia que ruínas apresentavam um efeito 

certamente muito pitoresco (Cf. Carl Paul BARBIER, William Gilpin: his drawnings, teaching, and theory of the 

picturesque, op. cit.,1963, p. 117). 

721 William GILPIN, Trois essais sur le beau pittoresque, op. cit., 1982, p. 68. 
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seria preciso estabelecer contrastes entre os elementos; na construção das imagens, seria 

importante ainda levar em consideração aspectos que as tornassem mais pitorescas, como o 

movimento e a aparência mais rude. 

Na pintura de um patriarca, por exemplo, destacar sua pele envelhecida seria o 

melhor modo de sugerir o tempo que passou
722

. No caso de uma jovem dama, com sua pele 

lisa e uniforme, seria recorrendo às possibilidades de contraste que o efeito pitoresco seria 

conseguido, através de detalhes como o cabelo mais esvoaçante ou a disposição de detalhes 

no ambiente: “Nas figuras elegantes, os contornos devem ser delicados [...] mas as superfícies 

devem ser tocadas com liberdade, e os acessórios da composição misturados a objetos rudes, 

ou faltarão contrastes
723

. Assim, deveria haver um cuidado na realização das figuras, 

buscando uma variedade na composição, destacando as pequenas “imperfeições” a fim de 

criar contrastes e fornecer um aspecto agradável, estimulando a imaginação do observador. 

Todos esses aspectos, em conjunto, é que tornam uma paisagem pitoresca, nos termos de 

Gilpin
724

. 

O autor fornecerá ainda uma espécie de guia para os “viajantes pitorescos”, da 

escolha do país aos temas a serem escolhidos, bem como indicando o modo de realizar tais 

composições, desde o primeiro esboço. 

Por princípio, uma viagem pitoresca deveria existir para satisfazer o olhar, promover 

um divertimento (amusement), tanto para o artista quanto para o seu futuro público. Nesse 

sentido, supõe-se que o país escolhido pelo viajante seja desconhecido por ele, dando-lhe o 

benefício de uma promessa de novidades a cada novo horizonte
725

. Outra característica do 

trabalho do viajante pitoresco seria a não preocupação com a busca de personagens e nem 

com a exatidão das formas ou expressões, pois o “olho pitoresco” deve observar as formas 

gerais, os costumes (roupas), os grupos e suas ocupações, todos encontrados ao acaso
726

. 

O primeiro passo na realização das imagens seria o esboço original (l’esquisse 

originale), seguido do esboço adornado (l’esquisse ornée), último passo antes da composição 

final. Durante essas etapas o artista deveria levar em consideração os elementos já citados 

                                                 
722 William GILPIN, Trois essais sur le beau pittoresque, op. cit., 1982, p. 19. 

723 William GILPIN, Trois essais sur le beau pittoresque, op. cit., 1982, p. 23. 

724 Carl Paul BARBIER, William Gilpin: his drawnings, teaching, and theory of the picturesque, op. cit., p. 100. 

725 Cf. William GILPIN, Trois essais sur le beau pittoresque, op. cit., 1982, p. 45. 

726 Cf. William GILPIN, Trois essais sur le beau pittoresque, op. cit., 1982, p. 43. 
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(variedade, movimento, rugosidade, contraste, etc.), de modo a criar imagens pitorescas e 

estimulantes ao olhar, o que pressupõe, portanto, muito mais uma construção do que uma 

cópia da natureza. Isso, porém, não fugia ao horizonte de Gilpin, para quem a imaginação era 

fonte de criação artística e meio de compreensão das obras. Uma paisagem poderia ser apenas 

imaginada, sem que isso afetasse a importância da obra, mas o contrário, já que o que está em 

jogo, na composição pitoresca, seria o poder de representar “cenas de fantasia”. Nesse 

sentido, a imaginação teria o papel de criar as mais belas cenas da natureza, que em seguida 

deveriam ser corrigidas pelas regras da arte e do gosto – logo, mais do que uma cópia da 

natureza, trata-se de uma verdadeira obra de criação, nas palavras de Gilpin727.  

Percebe-se dessa maneira que, para Gilpin, a idéia de pitoresco estava 

substancialmente ligada à representação de paisagens, onde as figuras, humanas ou não, 

deveriam ser levadas em consideração como um dos componentes para a variedade de 

elementos que deveriam compor uma obra pitoresca, bem como os contrastes necessários. Da 

mesma forma ele não menciona a necessidade de se adicionar textos explicativos junto às 

gravuras, o que sugere que isso tenha se tornado uma necessidade dos viajantes do começo do 

século XIX. Tanto Debret como Rugendas colocarão textos em suas viagens pitorescas, e 

nenhum deles terá na paisagem o centro de sua atenção, antes o contrário. Em Debret, 

especialmente, a paisagem (normalmente urbana) será apenas o cenário onde as ações 

humanas deveriam acontecer. Porém, aspectos como variedade, contraste e movimento 

decerto são características marcantes de seu livro. Não é impossível que Debret tenha tido 

acesso ao livro de Gilpin, já que sua primeira publicação na França data de 1799, o que aqui 

não passará de uma suposição. De todo modo, é evidente que se tratava de um assunto 

corrente na época, que havia uma teoria do pitoresco, fruto evidente do interesse que isso 

despertava na ocasião, bom como um público dotado do “olho pitoresco”, citado por Gilpin. 

Além das inúmeras viagens pitorescas editadas entre a segunda metade do século 

XVIII e a primeira metade do século seguinte, o surgimento do periódico Magasin 

pittoresque, em 1833, é sintomático acerca do interesse despertado por esse tipo de publicação 

na França da época. Criado por Édouard Charton (1807-1890), a revista surgia com o objetivo 

de difundir conhecimento a um baixo custo, tratando de assuntos como ciência, viagens, 

atualidades, entre outros, através da utilização de imagens e textos explicativos. Com 

inspiração nos enciclopedistas, Charton acreditava na possibilidade de uma espécie de 

                                                 
727 Cf. William GILPIN, Trois essais sur le beau pittoresque, op. cit., 1982, pp. 47-48. 
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pedagogia da imagem, sendo considerado um dos precursores desse tipo de publicação
728

. 

Vale destacar que a revista é tributária de uma publicação inglesa chamada Penny 

Magazine
729

, o que reforça a idéia de que a valorização do pitoresco aconteceu inicialmente 

na Inglaterra, para depois se desenvolver na França. Importando não apenas o modelo da 

revista, mas ainda os meios técnicos utilizados pelos ingleses, Charton iria promover uma 

revolução editorial, possibilitando a impressão em grandes tiragens, tirando, com isso, a 

França de um atraso no domínio das edições populares, em relação à Inglaterra
730

. A própria 

idéia de pitoresco, então, já havia ganhado um sentido mais amplo na França, significando, ao 

mesmo tempo, gravuras que reproduziam obras de artistas, toda a imagem que se mostrasse 

digna de ser representada pela arte e, ainda, toda imagem que pudesse surpreender por suas 

características insólitas
731

. Os sentidos de pitoresco na revista passavam por todas essas 

instâncias, e o público, a essa altura, já estava familiarizado com ele, especialmente graças à 

sua disseminação nas descrições de escritores românticos
732

. 

A idéia de pitoresco, portanto, sofreu alterações ao longo dos séculos, deixando de 

ser apenas utilizada para designar motivos a serem transformados em pintura ou um modo 

específico de representação da natureza, para referir-se a algo mais amplo, uma “forma de 

atenção” em relação ao objeto figurativo, na qual o espectador passava a ter um reconhecido 

papel na realização dos sentidos das imagens: 

 

O pitoresco, então, não designava mais um modo de representar a natureza 

que seria própria dos pintores, mas, para o amante da paisagem natural, seria 

                                                 
728 Cf. Marie-Laure AURENCE, Édouard-Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833-1870), Paris : 

Honoré Champion, 2002, p. 06. Vale lembrar que nessa mesma época (precisamente um ano depois) o primeiro 

volume do livro de Debret seria editado na França e traria o mesmo formato, texto seguido de imagens. De todo 

modo, a revista teve ampla circulação, o contrário do que aconteceria com o livro de Debret. 

729 Marie-Laure AURENCE, Édouard-Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833-1870), op. cit., 

2002, p. 139. 

730 Marie-Laure AURENCE, Édouard-Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833-1870), op. cit., 

2002, p. 448. 

731 Marie-Laure AURENCE, Édouard-Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833-1870), op. cit., 

2002, p. 214. 

732 Marie-Laure AURENCE, Édouard-Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833-1870), op. cit., 

2002, p. 165. 
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uma forma de atenção que lhe permitiria descobrir diretamente o que um 

pintor representou733. 

 

A curiosidade e a predisposição desse público devem ter estimulado a edição das 

inúmeras viagens pitorescas da época, dentre as quais o Voyage de Debret, entre 1834-1839, 

época em que o Magasin pittoresque já circulava.  

A obra de Debret, apesar de inserida no contexto das viagens pitorescas, extrapola o 

gênero e se aproxima também de obras de caráter científico como a Description de 

l’Egypte
734

, obra de onze volumes encomendada por Napoleão, como uma espécie de registro 

da invasão que realizou acompanhado de cerca de 160 estudiosos. Portanto, a obra de Debret 

oscila entre o seu caráter pitoresco e o histórico/científico, havendo, inclusive, uma discussão 

acerca de suas habilidades como pintor de história e pintor de aquarelas sobre o cotidiano, 

especialmente no célebre ensaio de Rodrigo Naves
735

. Distinção parecida é feita por Luiz 

Felipe de Alencastro, que sugere que o termo pitoresco, no caso de Debret, deve ser entendido 

em relação ao termo histórico, conforme sugere o próprio título de seu livro. Dessa forma, o 

pitoresco deveria referir-se aos trabalhos referentes à figuração dos costumes, do cotidiano no 

Rio de Janeiro antigo, ao passo que o histórico diria respeito à representação oficial da 

corte736. Não vejo, porém, uma clara distinção no livro entre essas duas frentes, que acabam 

todas assumindo um grande sentido pitoresco, por mais que sua revalorização no século XX 

apresente-se, inicialmente, como fruto da necessidade de se “redescobrir” um passado 

perdido. Tanto a história oficial, com monarcas e suas rotinas, com a história do cotidiano, 

com os escravos, as festas ou os funerais, são percebidas como imagens pitorescas de um 

tempo antigo, ainda que todas elas carreguem, inevitavelmente, um aspecto informativo que 

jamais seria delas desvinculado. É justamente nessa ambigüidade, nessa história que se 

desenrola com graciosidade, que parece estar o interesse especial pelas gravuras de Debret.  

                                                 
733 Michel CONAN, “Le pittoresque: une culture poétique” (postface), in : William GILPIN, Trois essais sur le 

beau pittoresque, op. cit., 1982, p. 121. 

734 Cf. Madeleine Pinault SØRENSEN, "Les voyageurs artistes en Amerique du Sud au XVIIIe siècle", in : Yves 

LAISSUS (org.), Les naturalistes français en Amérique du Sud, XVIe – XIXe siècles, Paris : Editions du CTHS, 

1995, p. 54. 

735 Rodrigo NAVES, “Debret, o neoclassicismo e a escravidão”, op. cit., 2001. 

736 Cf. Luiz Felipe de ALENCASTRO, “La plume & le pinceau", in: ______ (et al), Rio de Janeiro, la ville 

métis, op. cit., 2001, p. 135. 
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Existe, portanto, um impulso externo para o ressurgimento de Debret no início do 

século XX, especialmente da parte dos colecionadores, intelectuais, da imprensa e do mercado 

editorial, sob a justificativa de que, através de suas imagens, um passado perdido era, enfim, 

redescoberto (nota-se, aqui, um tipo de “pedagogia da imagem”, aos moldes de Charton na 

Magasin pittoresque). De fato, Debret tem o mérito de ter criado centenas de imagens sobre 

uma época em que a documentação visual sobre o país não é grande, o que lhe garante certa 

vantagem em relação a outros pintores, como Rugendas, por exemplo. Fora isso, Debret 

demonstrou um esforço em apontar contrastes e contradições da sociedade, o que amplia o 

efeito de suas imagens. Segundo Patrick Straumann, a originalidade de Voyage pittoresque et 

historique au Brésil está, sobretudo, na linguagem visual empregada por Debret. Lido na 

chave das antíteses espaciais que ele constrói (público/privado, interior/exterior, 

sociedade/indivíduo, etc.), percebe-se a energia que perpassa a produção das pranchas e o 

rigor do seu traço: “Essa retórica da imagem permite também que Debret oscile entre os dois 

pólos que fundamentam seu projeto: a exigência da civilização ocidental e a realidade 

tropical”737. Porém, se as imagens de Debret possuem essa característica informativa, 

tornando-se objeto de estudo para sociólogos, historiados, antropólogos e outros estudiosos, 

para seu público do século XX, seja ele um rico colecionador ou um leitor da Revista da 

Semana, elas são imagens pitorescas de um tempo passado, e será, provavelmente, 

especialmente na chave desse saudosismo que elas serão lidas. Considerando, ainda, que entre 

1930 e 1945 a revista passaria a informar cada vez mais a autoria dessas imagens, Debret e 

escravidão tornar-se-iam palavras muito próximas, em uma associação que persiste até os dias 

de hoje. 

Quando a Livraria Martins publica o livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil no 

IV volume da coleção Biblioteca Histórica Brasileira, em 1940, o modo como a revista iria se 

valer dos trabalhos de Debret sofre uma mudança, quando então passa a utilizar também os 

textos do pintor para complementar os artigos. Mas a partir daí a revista já não apresenta mais 

o caráter de ineditismo na difusão dessas imagens, pois o lançamento do livro em terras 

brasileiras encerraria essa série de redescobertas do artista no período estudado, sendo, 

portanto, o seu coroamento. Talvez Debret deixasse de ser, no Brasil, um simples pintor do 

                                                 
737 Patrick STRAUMANN, “Introduction”, in: Luiz Felipe de ALENCASTRO (et al). Rio de Janeiro, la ville 

métis, op. cit., 2001, p. 10. 



 

 268 

passado oitocentista para se tornar, como gostaria seu principal colecionador, Castro Maya, 

uma instituição
738

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
738 Cf. Raimundo Ottoni de Castro Maya, apud. Vera Beatriz SIQUEIRA, “A alegria dos amantes: Jean-Baptiste 

Debret na coleção Castro Maya”, op. cit., p. 72. 
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Em 1981, a artista plástica Essila Paraíso realizaria uma exposição no Rio de Janeiro 

a partir de objetos cotidianos que utilizavam as imagens de Debret em sua composição, como 

banquetas, calendários, guardanapos, e outros objetos funcionais, sugerindo, a partir sua 

transformação em bens de consumo, que Debret havia se tornado, ao mesmo tempo, um 

patrimônio nacional: 

  

Bastaram cento e tantos anos para o estrangeiro Debret – pelo menos 

superficialmente – se tornasse brasileiro. Reproduzido fortemente em 

calendários, cartazes, azulejos e até mesmo numa famosa decoração de 

carnaval do Rio, suas imagens ganharam certificados de brasilidade das 

classes dominantes e do ideário oficial, ávidos de um passado que 

necessitavam construir. Os calendários e azulejos, é claro, foram o quinhão 

da classe média nessa história. E o carnaval sobrou para o povo e para os 

turistas curiosos de um Brasil pitoresco739. 

 

A exposição, tendo como objetos imagens de Debret utilizadas para fins tão 

inusitados, revelava o curioso interesse despertado pelo pintor ao longo dos séculos. O excerto 

acima aponta, inclusive, que esse interesse era compartilhado por várias camadas sociais – o 

que, de algum modo, foi apontado neste trabalho através da análise das coleções, gravuras que 

eram comercializadas, a veiculação de Debret na Revista da Semana e sua publicação em 

livro no país na década de 1940.   

Isso contribui para a idéia de que Debret tornou-se, desde o começo do século XX, 

um dos pintores mais conhecidos e apreciados do século XIX no Brasil, tornando-se parte 

fundamental de uma História da Arte Brasileira. O fato de ele ser francês torna-se uma 

variável fundamental para a análise e interpretação de suas obras, mas não o exclui do rol de 

artistas que criarão um espaço artístico brasileiro, antes o contrário. Debret pode ser entendido 

como um tipo de artista brasileiro, por apontar a complexidade e as contradições da sociedade 

em que viveu por quinze anos, através de imagens não menos ambíguas
740

. 

                                                 
739 Fernando COCHIARALE, “Viagem pitoresca e histórica a Debret”, in: Essila PARAÍSO, Exposição. Solar 

Grandjean de Montigny de 17 a 19 de novembro de 1981. Rio de Janeiro, p. 01. 

740 É nesse sentido que Luiz Felipe de Alencastro irá defender a idéia de Debret como artista brasileiro, quando 

encontra saídas estéticas para representar as contradições da sociedade brasileira (Cf. Luiz Felipe de 

ALENCASTRO, “La plume & le pinceau", in: ______ (et al), Rio de Janeiro, la ville métis, op. cit., 2001, p. 

162). 
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Como vimos, porém, isso não acontece de forma natural, mas foi fruto de uma série 

de investidas de colecionadores, editores e estudiosos. Assim, o Debret que reaparece no 

século XX não é exatamente o artista que esteve aqui no século XIX, mas um novo Debret. Se 

no começo do século as imagens sobre a monarquia apareciam como modo de recuperar a 

história oficial, a partir de 1930, já em uma chave modernista, a figura do negro aparece com 

maior recorrência. Como aponta Annatesa Fabris, nos murais de Portinari para o prédio do 

MES a figura do negro aparecia de forma preponderante
741

, marcando, em uma obra oficial, a 

imagem que se queria destacar. Esse e outros exemplos são significativos da imagem que se 

queria para a nação que se construía visualmente. 

Nesse sentido, Debret é redescoberto, mas não sem um recorte, não sem responder 

aos anseios e valores de um período muito específico de nossa história.  

Isso sugere que uma obra de arte não é um objeto dado. São os valores de cada 

sociedade que lhe fornecerão os sentidos para sua compreensão. Um escravo sendo castigado 

é observado no começo do século XIX de um modo, e anos depois de outro. E assim 

sucessivamente. E os públicos vão se transformando, e as obras, apesar de possuírem os 

mesmos traços, também são transformadas  “A obra de arte é sempre a mesma, mas as 

consciências mudam”
742

, voltando às palavras de Ginzburg. É dessa forma que Debret 

ressurge no século XX, visto pelos olhos de uma sociedade na qual a fotografia era coisa 

cotidiana e o cinema o supra-sumo da reprodução de imagens. Por isso é um Debret que 

ressurge com a missão de trazer um passado ao presente, em uma história visual que é lida na 

chave do “gosto pitoresco”, citado no verbete de Millin. Afinal, se ao criar imagens sobre o 

Brasil o artista as constrói a partir de seus próprios referenciais, revelando, contudo, os 

referenciais de toda uma época, sua redescoberta no Brasil, na primeira metade do século XX, 

reconstrói o próprio Debret. Isso porque não há redescoberta que não seja, também, uma 

reconstrução. 

 

 

 

                                                 
741 Annateresa FABRIS, Portinari, pintor social, São Paulo, Perspectiva, 1990, p. 54. 

742 Giulio Carlo ARGAN, História da arte como história da cidade, op. cit., 2005, p.25. 
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Figura 1: Jacques-Louis David, O juramento dos Horácios. 

 

 

 
Figura 2: Jean-Baptiste Debret, Coroação e sagração de D. Pedro I.743 

 

 

 

 

 

 

                                                 
743 As informações completas sobre as imagens estão no final do caderno de imagens, com exceção das 

reportagens e imagens da Revista da Semana, que aparecerão junto às reproduções. 
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Figura 3: Jean-Baptiste Debret, Cenário para o Bailado Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Jean-Baptiste Debret, Pano de Boca executado para a representação extraordinária dada no 

Teatro da Corte por ocasião da Coroação do Imperador D. Pedro I. 
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Figura 5: Jean-Baptiste Debret, Família de um chefe camacã preparando-se para uma festa. 

 

 
Figura 6:  Jacques-Louis David, Leônidas nas Termópilas. 
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Figura 7: Jean-Baptiste Debret, Um funcionário saindo a passeio com sua família. 

 
Figura 8: Jean-Baptiste Debret, Mercado da Rua do Valongo. 

 

 
Figura 9: Jean-Baptiste Debret, Feitores castigando negros. 
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Figura 10: Jean-Baptiste Debret, Coroação e sagração de D. Pedro I (estudo). 

 

 
Figura 11: Jean-Baptiste Debret, Retrato de D. João VI. 
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Figura 12: Jacques-Louis David, A Sagração. 

 

 
Figura 13: Manuel de Araújo Porto alegre, Coroação de D. Pedro II. 
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Figura 14: Exposição da Missão Francesa de 1816 no Museu de Bellas Artes, com duas imagens de 

Debret, Guaranis civilizados e Caboclos ou índios civilizados. Reportagem da Revista da Semana, nº 50, 

14/12/1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 305 

 
Figura 15: Retrato de Jean-Baptiste 

Debret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: A sugestão para uma nova 

bandeira da República, publicada na 

Revista da nº. 5, 18/01/1930  
  

Figura 17: A bandeira do Império, desenhada por Debret. 
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Figura 18: Charge de Raul Pederneiras, “Arte moderna”. Revista da 

Semana, 17/01/1942, nº. 3. 

Figura 19: Umberto Boccioni, 

Formas únicas de continuidade 

no espaço. 

 

 

 



 

 307 

 
Figura 20: William Hogarth. A Midnight Modern Conversation, 

 

 

 
Figura 21: William Hogarth. A Just View of the British Stage 
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Figura 22: Jean-Baptiste Debret, Melhoramentos sucessivos do Palácio de São Cristóvão – Quinta da 

Boa Vista – de 1808 a 1831. 

 

 



 

 309 

 
Figura 23: Série “Do Império á República”. Artigo “A sociedade brasileira no tempo de D. João VI”, 

assinado por Oliveira Lima. Revista da Semana, 14/02/1914, nº 01.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 24: Série “Do Império á República”. 

Artigo “A sociedade brasileira no tempo de D. 

João VI” (cont.), assinado por Oliveira Lima. 

Revista da Semana, 14/02/1914, nº 01. 

Acervo Fundação Biblioteca Nacional 

 

Figura 25: Série “Do Império á 

República”. Artigo “A sociedade 

brasileira no tempo de D. João VI” (cont.), 

assinado por Oliveira Lima. Revista da 

Semana, 14/02/1914, nº 01.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 26: Primeira imagem de Debret veiculada Revista da Semana, Retrato de D. João VI de corpo 

interior. Não há, contudo, créditos ao pintor (Série “Do Império á República”. Artigo “A sociedade 

brasileira no tempo de D. João VI” (cont.), assinado por Oliveira Lima. Revista da Semana, 14/02/1914, 

nº 01). Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 27: Série “Do Império á República”. Artigo “A sociedade brasileira no tempo de D. João VI” 

(conclusão), assinado por Oliveira Lima. Revista da Semana, 14/02/1914, nº 01. Acervo Fundação 

Biblioteca Nacional. 
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Figura 28: Série “Do Império á República”. Segundo artigo da série, “O Rio de Janeiro no tempo de D. 

João VI”, ainda assinado por Oliveira Lima. Revista da Semana, 28/02/1914, nº 03.  

No cabeçalho da página, imagens dos monarcas, e abaixo, a gravura do Largo do Paço, todas de Debret. 

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 29: Série “Do Império á República”. Segundo artigo da série, “O Rio de Janeiro no tempo de D. 

João VI”, ainda assinado por Oliveira Lima (cont.).  Revista da Semana, nº 03, 28/02/1914. Acima, 

retratos de ministros de d. João criados por Debret, a abaixo, a gravura da aclamação de d. João VI. 

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 

 

 
Figura 30: Jean-Baptiste Debret, Retratos de ministros. Acervo Brasiliana-USP, 

<WWW.brasiliana.usp.br>. 
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Figura 31: Série “Do Império á República”. Segundo artigo da série, “O Rio de Janeiro no tempo de D. 

João VI”, ainda assinado por Oliveira Lima (cont.). Imagem de Debret: Os refrescos no Largo do Paço. 

Revista da Semana, 28/02/1914, nº 03. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 32: Série “Do Império á República”. Segundo artigo da série, “O Rio de Janeiro no tempo de D. 

João VI”, ainda assinado por Oliveira Lima (conclusão). Revista da Semana, 28/02/1914, nº 03.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 33: Artigo “As imperatrizes do 

Brasil”, assinado por R.M. Revista da 

Semana, 14/03/1914, nº 05. Acervo 

Fundação Biblioteca Nacional. 

 

Figura 34: Artigo “As imperatrizes do 

Brasil” (cont.), assinado por R.M.  

Revista da Semana, 14/03/1914, nº 05.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 35: Artigo “As imperatrizes do Brasil” (cont.), assinado por R.M.  

Imagem de Debret: Desembarque da princesa Leopoldina.  

Revista da Semana, 14/03/1914, nº 05.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 36: Artigo “As imperatrizes do Brasil” (conclusão), assinado por R.M. Revista da Semana,  

14/03/1914, nº 05. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 37: “Do Império á República”. Seqüência da série, agora assinado por Carlos de Laet, referente à 

época de D. Pedro.  

Imagem de Debret: Coroação de D. Pedro I.  

Revista da Semana, 14/03/1914, nº 05. Acervo Fundação Biblioteca Nacional 
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Figura 38: “Do Império á República”. Seqüência da série, agora assinado por Carlos de Laet, referente 

aos tempos de D. Pedro (cont.).  

Imagens de Debret: Retrato da rainha Carlota (acima) e damas da corte com traje de gala (duas figuras ao 

centro da página), extraídas da gravura Arquiduquesa Leopoldina. Rainha Carlota. Princesa dona 

Amélia. Vestidos de gala; abaixo, fragmento da gravura Melhoramentos sucessivos do Palácio de São 

Cristóvão. 

Revista da Semana, nº 05, 14/03/1914. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 39: “Do Império á República”. Seqüência da série, agora assinado por Carlos de Laet, referente à 

época de D. Pedro (cont.).  

Imagem de Debret: Aceitação provisória da Constituição de Lisboa. 

Revista da Semana, 14/03/1914, nº 05. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 40: “Do Império á República”. Seqüência da série, agora assinado por Carlos de Laet, referente 

aos tempos de D. Pedro (cont.).  

Imagem de Debret: Aclamação de D. Pedro no campo de Sant’anna.  

Revista da Semana, 14/03/1914, nº 05. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 41: “Do Império á República”. Seqüência da série, agora assinado por Carlos de Laet, referente 

aos tempos de D. Pedro (cont.).  

Imagem de Debret: Funcionário a passeio com a família (segunda imagem, ao centro). Revista da 

Semana, 14/03/1914, nº 05. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 42: “Do Império á República”. Carlos de Laet (cont.).  

Imagem de Debret: Casamento de D. Pedro I com a princesa Amélia de Leuchtemberg. 

 Revista da Semana, 14/03/1914, nº 05. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 43: “Do Império á República”. Carlos de Laet (conclusão).  

Imagens de Debret: No canto direito, acima, retrato de d. Pedro, extraído da gravura O Rei Dom João VI. 

O imperador Dom Pedro I. Roupa de gala; logo abaixo, a gravura Uniforme dos ministros. O Imperador 

seguido por um camareiro, um oficial de sua guarda e um reposteiro - mor. 

Revista da Semana, 14/03/1914, nº 05 (conclusão). Acervo Fundação Biblioteca Nacional 

 



 

 327 

 
Figura 44: “Do Império á República: no tempo de D. Pedro I”. Carlos de Laet, (continuação do artigo do 

nº 05 da revista). Imagem de Debret: fragmento da gravura Melhoramentos sucessivos do Palácio de São 

Cristóvão.  

Revista da Semana, 25/04/1914, nº 11. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 45: “Do Império á República: no tempo de D. Pedro I”. Carlos de Laet, (cont.).  

Imagem de Debret: Cortejos funerários.  

Revista da Semana, 25/04/1914, nº 11. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 46: “Do Império á República: no tempo de D. Pedro I”. Carlos de Laet, (cont.).  

Imagem de Debret: Cortejo do batismo de Dona Maria da Glória, no Rio de Janeiro.  

Revista da Semana,  25/04/1914, nº 11. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 47: “Do Império á República: no tempo de D. Pedro I”. Carlos de Laet, (conclusão) e primeira 

parte do artigo “Do imperio a República - A sociedade brasileira do Primeiro Reinado”, assinado por 

Alberto Rangel.  

Imagem de Debret: vista do Rio de Janeiro a partir do convento de São Bento, fragmento da gravura Vista 

da cidade, desenhada do Convento de São Bento. Vista da cidade, desenhada da Igreja de N. S. da 

Glória. 

Revista da Semana,  25/04/1914, nº 11. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 48: “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado”, Aberto Rangel. Revista 

da Semana, 09/05/1914, nº 13. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 

 



 

 332 

 
Figura 49: “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado”, Aberto Rangel. 

(fragmento).  

Imagem de Debret: Partida da Rainha para Portugal, que aparece com a legenda “Desembarque de D. 

Leopoldina no Arsenal da Marinha”. Revista da Semana, 09/05/1914, nº 13.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 50: “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado”, Aberto Rangel (cont.). 

Revista da Semana, 09/05/1914, nº 13. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 

 

 

 
Figura 51: “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado”, Aberto Rangel (cont.). 

Revista da Semana, 09/05/1914, nº 13. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 

 



 

 334 

 
Figura 52: “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado”, Aberto Rangel 

(conclusão). Revista da Semana, 09/05/1914, nº 13. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 

 

 
Figura 53: “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado”, Aberto Rangel 

(segunda parte). Revista da Semana, 30/05/1914, nº 16. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 54: “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado”, Aberto Rangel 

(segunda parte, cont.).  

Imagem de Debret: O portão de uma casa rica. 

Revista da Semana, 30/05/1914, nº 16. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 55: “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado”, Aberto Rangel 

(segunda parte, cont.).  

Imagem de Debret: As primeiras ocupações da manhã. 

Revista da Semana, 30/05/1914, nº 16. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 56: “Do Império a República: a sociedade brasileira no Primeiro Reinado”, Aberto Rangel 

(segunda parte, conclusão). Revista da Semana, 30/05/1914, nº 16. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 57: “O primeiro imperador”: reportagem da primeira página da revista, em razão das 

comemorações de 7 de setembro, com imagem de d. Pedro I criada por Simplíco Rodrigues de Sá. Revista 

da Semana, 07/09/1918, nº 31. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 58: “O primeiro imperador”: reportagem da primeira página da revista (cont.).  

Imagens de Debret: no canto direito, acima, duas imagens de d. Pedro, uma de busto e a outra de corpo 

inteiro, com traje de gala. Trata-se de um fragmento da gravura O Rei Dom João VI. O imperador Dom 

Pedro I. Roupa de gala. 

Revista da Semana, 07/09/1918, nº 31. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 59: “O primeiro imperador” (conclusão).  

Imagens de Debret: Aclamação de D. Pedro no campo de Sant’anna e Coroação de D. Pedro I.  

Revista da Semana, 07/09/1918, nº 31. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 60: Genérico de Vasconcellos, “Os dragões da independencia”.  

Imagem de Debret: Retrato de D. João VI. 

Revista da Semana, nº 49, 10/01/1920. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 61: Genérico de Vasconcellos, “Os dragões da independencia”, in Revista da Semana, nº 49, 

10/01/1920, com imagens de Benedito Calixto e Pedro Américo. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 62: Trecho de artigo de Azevedo Amaral, com reprodução do retrato de D. João VI criado por 

Debret (primeira imagem à direita). Revista da Semana, nº 01, 01/01/1921. Acervo Fundação Biblioteca 

Nacional. 
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Figura 63: “Exposição de arte e história dos três Reinados (1808-1889)”, com inúmeras imagens de 

Debret. Revista da Semana, 05/02/1921, nº 06. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 64: “Exposição de arte e história dos três Reinados (1808-1889)” (cont.), com imagem de Debret 

no centro da página, Revista da Semana, 05/02/1921, nº 06. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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1 2 

 
 

3 4 

Figura 65: Imagens de Debret que aparecem no artigo “Exposição de arte e história dos três Reinados 

(1808-1889)”, Revista da Semana, nº 06, 05/02/1921: 1) Senhora na sua cadeirinha a caminho da missa; 

2) Enterro de um negrinho; 3) Transporte de uma criança branca para ser batizada na igreja (primeira 

página do artigo); 4) Liteira para viajar no interior (segunda página do artigo, no centro). Acervo 

Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 66: C. Malheiro Dias. “O reinado brasileiro de D. João VI: conferencia realisada por occasião da 

Exposição de Arte e Historia dos Três Reinados, no Salão do Club dos Diários”. Revista da Semana, nº 

08, 19/02/1921. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 67: C. Malheiro Dias. “O reinado brasileiro de D. João VI: conferencia realisada por occasião da 

Exposição de Arte e Historia dos Três Reinados, no Salão do Club dos Diários” (cont.).  

Imagem de Debret, no topo da página: Desembarque da imperatriz Leopoldina.  

Revista da Semana, 19/02/1921, nº 08. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 68: C. Malheiro Dias. “O reinado brasileiro de D. João VI: conferencia realisada por occasião da 

Exposição de Arte e Historia dos Três Reinados, no Salão do Club dos Diários” (cont. do nº 08).  

Imagem de Debret, no centro da página: Retrato de D. João VI. Revista da Semana, 26/02/1921, nº 09. 

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 69: C. Malheiro Dias. “O reinado brasileiro de D. João VI: conferencia realisada por occasião da 

Exposição de Arte e Historia dos Três Reinados, no Salão do Club dos Diários” (cont.). Revista da 

Semana, nº 09, 26/02/1921. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 70: C. Malheiro Dias. “O reinado brasileiro de D. João VI: conferencia realisada por occasião da 

Exposição de Arte e Historia dos Três Reinados, no Salão do Club dos Diários” (conclusão).  

Imagem de Debret: Vista do Largo do Palácio no Rio de Janeiro. 

Revista da Semana, 26/02/1921, nº 09. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 71: “O Rio de Janeiro no anno da Independência”, artigo da Revista da Semana, nº 37, 

09/09/1922. 
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Figura 72: “O Rio de Janeiro no anno da Independência”, artigo da Revista da Semana, nº 37, 

09/09/1922, detalhe com a gravura de Debret, A entrada de uma casa rica. 

 

 
Figura 73: “O Rio de Janeiro no anno da Independência”, artigo da Revista da Semana, nº 37, 

09/09/1922, detalhe com a gravura de Debret Os refrescos à tarde no Largo do Paço, atribuída 

equivocadamente a Rugendas. 
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Figura 74: Jean-Baptiste Debret. Feitores castigando negros, indevidamente atribuída a Rugendas no 

artigo de Evaristo Moraes, na Revista da Semana nº 20, de 12/02/1923. 

 

 

 

 

 
Figura 75: Detalhe do artigo de Constancio Alves, “D. Pedro II e os escravos”, Revista da Semana, 

28/11/1925, nº 49, com imagem Pedro II no colo de uma mucama, atribuída a Debret. 
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Figura 76: Reportagem da Revista da Semana de 09/03/1924, “A Rua dos Ourives”, de Hermeto Lima, 

com duas imagens de Debret e uma de Rugendas, sem indicação da autoria. 
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Figura 77: Jean-Baptiste Debret, Uniformes militares, na Revista da Semana [detalhe da figura 28]. 

 

 
Figura 78: Jean-Baptiste Debret, Primeiras ocupações da manhã, na Revista da Semana [detalhe da 

figura 28]. 
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Figura 79: Jean-Baptiste Debret, Aceitação Provisória da Constituição de Lisboa, litografia, in Voyage 

pittoresque et historique au Brésil..., 1834-39. 

 

 

 

 
Figura 80: Jean-Baptiste Debret, Aceitação provisória da Constituição elaborada pelas Cortes de Lisboa. 

 

 
Figura 81: Gravura de Jean-Baptiste Debret, Aceitação Provisória da Constituição de Lisboa 

adulterada pela Revista da Semana, no intuito de demonstrar o incêndio sofrido pelo teatro (cf. Hermeto 

Lima, “O Theatro João Caetano atravéz dum século”, in: Revista da Semana, nº 13, 22/03/1924). 
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Figura 82: Jean-Baptiste Debret, Pano de Boca executado para a representação extraordinária dada no 

Teatro da Corte por ocasião da Coroação do Imperador D. Pedro I, terceira imagem de cima para baixo, 

como aparece na reportagem da Revista da Semana (cf. Hermeto Lima, “O Theatro João Caetano atravéz 

dum século”, in: Revista da Semana, nº 13, 22/03/1924). 

 

 

 

 



 

 359 

 
Figura 83: Reportagem da Revista da Semana sobre o Judas, com imagem de Debret no topo da página, 

em 19/04/1924 (Queima do Judas no sábado de Aleluia / Le Samedi Saint) 
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Figura 84: “Os republicanos á memória da Imperatriz Leopoldina”, in: Revista da Semana, nº 52, 

19/12/1925. A quarta imagem, de baixo para cima, da esquerda para a direita, é uma reprodução da 

gravura Desembarque da Imperatriz Leopoldina, de Simon Pradier, a partir do desenho original de 

Debret. 

 

 

 
Figura 85: Jean-Baptiste Debret, O Palácio de São Cristóvão, como aparece na Revista da Semana, nº. 27, 

21/06/1930. 
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Figura 86: Trecho do Artigo de Escragnolle Doria, “Fauna e flora carnavalesca”, publicado na Revista da 

Semana em 14/02/1931, com a imagem de Debret colocado no centro. Abaixo, a aquarela original de 

Debret, Carnaval (Dia D’Entrudo). 
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Figura 87: Artigo de Luiz Edmundo, “O carnaval do Rio antigo”, com imagem de Debret “Cena de 

Carnaval”, Revista da Semana, 06/02/1932, nº 8. 

 

 
 

Figura 88: Cena de Carnaval de Debret, no artigo de Doria, “O carnaval de 1835”. In. Revista da 

Semana, 01/03/1935. 
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Figura 89: Reportagem da Revista da Semana “Da treva do captiveiro á aurora da abolição”, de 

16/05/1931. Gravuras na parte de cima da reportagem, da esquerda para a direitoa: Aplicação da chibata 

(Debret), Desembarque (Rugendas), Escravas negras de diferentes nações (Debret) e Feitores castigando 

negros (Debret). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 364 

 

 
Figura 90 

 

 
Figura 91 

 
Figura 92 

 

Figuras 90, 91 e 92: Aplicação da chibata (Debret), Feitores castigando negros (Debret), e Escravas 

negras de diferentes nações (Debret), como aparecem no artigo. 
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Figura 93: Johann-Moritz Rugendas, Desembarque (Débarquement) (reprodução de uma gravura do 

livro de Rugendas, não da Revista da Semana). 

 

 
Figura 94: Jean-Baptiste Debret, Cabeças de negros de diferentes nações. 
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Figuras 95 e 96: Reportagem da Revista da Semana “A mulher no Brasil Colônia”, de 11/01/1936, com 

uma imagem de Debret ilustrando. Abaixo, a imagem de Debret como aparece na reportagem. 
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Figura 97: Detalhe de anúncio de lançamento de livros “especialmente para moças, senhoras e meninas”, 

na Revista da Semana de 07/09/1940. 

 

 
Figura 98: Capa da Revista da Semana com a figura de uma leitora em 17/09/1927, n.º 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 368 

 

 

 

 

 

 
Figura 99: Artemisia Gentileschi, Judith e Holofernes. 

 

 
Figura 100: Caravaggio, Judith decapitando Holofernes. 
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Figura 101: A República Francesa 

 

 

 
Figura 102: Charge de Raul Pederneiras, “O voto feminino” [detalhe], Revista da Semana, 25/02/1928, nº. 10. 

 

 

 
Figura 103: Anúncio do creme Rugol. Revista da Semana, 26/10/1929, nº. 45. 
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Figura 104: Reportagem sobre Debret na Revista da Semana, de 23/03/1935, com seu retrato mais 

conhecido. 
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Figura 105: Artigo de Lima Figueiredo, “O carnaval dos índios”, Revista da Semana, 22/02/1936, nº 11, 

com duas imagens de Debret, sem a autoria citada: Cabeças de diferentes tribos selvagens e Instrumentos 

de música. 
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Figura 106: Anúncio do Álbum Debret, com retrato do artista. Revista da Semana, 01/06/1935, nº 25. 
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Figura 107: Capa e primeira estampa do Álbum Debret. Revista da Semana, 08/06/1935, nº 26. Acervo 

Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 108: Apresentação com Retrato de Debret e Estampa 2 do Álbum. Acervo Fundação Biblioteca 

Nacional. 
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Figura 109: Estampa 55 do Álbum Debret, com artigo sobre arquitetura carioca antiga no restante da 

página. Revista da Semana, 07/12/1935, nº 52. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 110: Reportagem “A ordem vitoriosa”, que aparece na seqüência da Estampa 55 do Álbum Debret. 

Revista da Semana, 07/12/1935, nº 52. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 
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Figura 111: Acima, Estampa 73 do Álbum Debret, 

Família de um chefe camacã preparando-se para uma 

festa, com a adulteração na genitália do índio. Ao lado, a 

imagem do índio como aparece na gravura original de 

Debret [detalhe]. 

 

 

 

 

 
Figura 112: À esquerda, O David, de Michelangelo, adulterado na reprodução fotográfica feita pela Revista 

da Semana. Do lado direito, a estátua como pode ser vista na Galleria dell'Accademia, em Florença. 
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Figura 113: Artigo de Sergio D. T. Macedo, “Às Bellas Artes no Brasil e seus grandes animadores”, com 

imagens de Manuel Araujo Porto alegre (acima) e Debret. 

 

 
Figura 114: Artigo de R. Magalhães Junior, “Os aspectos gastronômicos do Natal”, da Revista da 

Semana de 16/12/1944, com duas gravuras de Debret. 
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Figura 115: Detalhe da reportagem, gravura “O jantar no Brasil”, de Debret. 

 

 
Figura 116: Jean-Baptiste Debret, Presentes de Natal. 
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Figura 117: Fotos da reportagem “Raça amorosa em tres figuras tristes”, Revista da Semana, nº 52, 

10/12/1932. 

 

 

 
Figura 118 – Do lado esquerdo, estampa do Álbum Debret (civilizados (peões), e, do lado direito, a 

publicação da “Lenda da penna maldita” por Nunes Pereira, com ilustração da própria revista. Revista da 

Semana, 05/10/1935, nº 43. 
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REFERÊNCIAS COMPLETAS DAS OBRAS CITADAS  

(que não foram reproduzidas de exemplares da Revista da Semana) 
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Figura 1: Jacques-Louis David. O juramento dos Horácios. Óleo sobre tela; 330 x 425 cm. 

1782. Louvre, Paris. (Reproduzido de BANDEIRA, Julio e LAGO, Pedro Correia do. Debret 

e o Brasil: Obra completa 1816-1831. Capivara Editora, Rio de Janeiro, 2007, p.21). 

Figura 2: Jean-Baptiste Debret. Coroação de D. Pedro I. Óleo sobre tela; 380 x 363 cm, 

1828. (Reproduzido de BANDEIRA, Julio e LAGO, Pedro Correia do. Debret e o Brasil: 

Obra completa 1816-1831. Capivara Editora, Rio de Janeiro, 2007, p.92). 

Figura 3: Jean-Baptiste Debret. Cenário para o Bailado Histórico (Décoration du Ballet 

historique). Litografia de Thierry Frères; 20,4 x 33,7 cm, gravura inserida na prancha 39 do 

terceiro volume do álbum Voyage pittoresque et historique au Brésil... publicado em 1839. 

(Reproduzido de J.-B. DEBRET. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, São Paulo, Editora 

da Universidade de São Paulo, Belo Horizonte, Livraria Itatiaia Editora Ltda., 1989, tomo 

terceiro, estampa 134, prancha 39). 

Figura 4: Jean-Baptiste Debret. Pano de boca executado para a representação 

extraordinária dada no Teatro da corte por ocasião da Coroação do imperador D. Pedro I 

(Rideau d’avant scène exécuté au theatre de la cour, pour la représentation d’apparat). 

Litografia de Thierry Frères; 16,1 x 31,8 cm, gravura inserida na prancha 49 do terceiro 

volume do álbum Voyage pittoresque et historique au Brésil... publicado em 1839 

(Reproduzido de J.-B. DEBRET.  Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, São Paulo, Editora 

da Universidade de São Paulo, Belo Horizonte, Livraria Itatiaia Editora Ltda., 1989, tomo 

terceiro, estampa 134, prancha 49). 

Figura 5: Jean-Baptiste Debret. Família de um chefe camacã preparando-se para uma festa 

(Famille d’um chef camacan se préparant pour une fête). Litografia de C. Motte; 32 x 20,4 

cm; gravura inserida na prancha 3 do primeiro volume do álbum Voyage pittoresque et 

historique au Brésil... publicado em 1834. (Reproduzido de J.-B. DEBRET. Viagem pitoresca 

e histórica ao Brasil, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Belo Horizonte, 

Livraria Itatiaia Editora Ltda., 1989, tomo primeiro, estampa 5, prancha 3).  

Figura 6: Jacques-Louis David. Leônidas nas Termópilas. Óleo sobre tela; 395 x 531 cm; 

1814. Louvre, Paris. (Reproduzido do site do museu: <www.louvre.fr>, acesso em 

20/02/2009). 
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Figura 7: Jean-Baptiste Debret. Um funcionário saindo a passeio com sua família (Un 

employé de gouvernement sortant de chez lui avec sa famille). Litografia de Charles Motte; 

15,5 x 22 cm, gravura inserida na prancha 5 do segundo volume do álbum Voyage pittoresque 

et historique au Brésil... publicado em 1835. (Reproduzido de J.-B. DEBRET. Viagem 

pitoresca e histórica ao Brasil, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Belo 

Horizonte, Livraria Itatiaia Editora Ltda., 1989, tomo segundo, estampa 57, prancha 5). 

Figura 8: Jean-Baptiste Debret. Mercado da rua do Valongo (Boutique de la rue du Val-

longo). Litografia de Thierry Frères, Succrs. de Engelmann & Cie.; 17,6 x 25,8 cm, gravura 

inserida na prancha 23 do segundo volume do álbum Voyage pittoresque et historique au 

Brésil... publicado em 1835. (Reproduzido de: The New York Public Library 

<http://www.nypl.org>, acesso em 20/02/2009). 

Figura 9: Jean-Baptiste Debret. Feitores castigando negros (Feitors corrigeant des nègres). 

Litografia de Thierry Frères, Succrs. de Engelmann & Cie.; 14,5 x 20,3 cm, gravura inserida 

na prancha 25 do segundo volume do álbum Voyage pittoresque et historique au Brésil... 

publicado em 1835. (Reproduzido de J.-B. DEBRET. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 

São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Belo Horizonte, Livraria Itatiaia Editora 

Ltda., 1989, tomo segundo, estampa 73, prancha 25). 

Figura 10: Jean-Baptiste Debret. Coroação e Sagração de D. Pedro I (estudo). Óleo sobre 

tela; 45 x 70 cm. Coleção Museu Nacional de Belas Artes/IPHAN, Rio de Janeiro. 

(Reproduzido de BANDEIRA, Julio e LAGO, Pedro Correia do. Debret e o Brasil: Obra 

completa 1816-1831. Capivara Editora, Rio de Janeiro, 2007, p.90). 

Figura 11: Jean-Baptiste Debret. Retrato de D. João VI. Óleo sobre tela, 60 x 42 cm; 

Coleção Museu Nacional de Belas Artes/IPHAN, Rio de Janeiro. (Reproduzido de Julio 

BANDEIRA, Pedro M. Caldas XEXÉO, Roberto CONDURU. A Missão Francesa. Rio de 

Janeiro, Sextante, 2003, p. 41). 

Figura 12: Jacques-Louis David. A sagração (Sacre de l’empereur Napoléon I
er

 et 

couronnement de l’impératrice Joséphine dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris). Óleo 

sobre tela; 621 x 979 cm, 1807; Louvre, Paris. (Reproduzido de BANDEIRA, Julio e LAGO, 

Pedro Correia do. Debret e o Brasil: Obra completa 1816-1831. Capivara Editora, Rio de 

Janeiro, 2007, p.34). 



 

 384 

Figura 13: Manuel de Araújo Porto alegre. A coroação de D. Pedro II (estudo). Óleo sobre 

tela, 80 x 110 cm. Coleção do Museu Histórico Nacional/IPHAN, Rio de Janeiro. 

(Reproduzido de Reproduzido de Julio BANDEIRA, Pedro M. Caldas XEXÉO, Roberto 

CONDURU. A Missão Francesa. Rio de Janeiro, Sextante, 2003, p. 133). 

Figura 15: Retrato de Jean-Baptiste Debret. Desenho de C.F.; Litografia de Thierry Frères, 

prancha não numerada do álbum Voyage pittoresque et historique au Brésil... (Reproduzido 

de J.-B. DEBRET. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, São Paulo, Editora da 

Universidade de São Paulo, Belo Horizonte, Livraria Itatiaia Editora Ltda., 1989, tomo 

segundo, estampa 125, prancha 29). 

Figura 17: Jean-Baptiste Debret. Bandeira e pavilhão brasileiros (Drapeau et pavillon 

Brésiliens) (detalhe); Litografia de Thierry Frères, Succrs. de Engelmann & Cie; 8,2 x 21,3 

cm, gravura inserida na prancha 29 do terceiro volume do álbum Voyage pittoresque et 

historique au Brésil... publicado em 1839. (Reproduzido de J.-B. DEBRET. Viagem pitoresca 

e histórica ao Brasil, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Belo Horizonte, 

Livraria Itatiaia Editora Ltda., 1989, tomo terceiro, estampa 125, prancha 29). 

Figura 19: Umberto Boccioni. Formas únicas de continuidade no espaço. Bronze; 111,2 x 

88,5 x 40 cm; 1913. The Museum of Modern Art, Nova Iorque. 

Figura 20: William Hogarth. A Midnight Modern Conversation. Água-forte e gravura, 1733. 

(Reproduzido de Peter WAGNER. Reading Iconotexts: From Swift to the French Revolution 

(Picturing History). Reaktion Books, 1997, p. 130, ilustração 78). 

Figura 21: William Hogarth. A Just View of the British Stage. Água-forte, 1724. 

(Reproduzido de Peter WAGNER. Reading Iconotexts: From Swift to the French Revolution 

(Picturing History). Reaktion Books, 1997, p. 21, ilustração 11). 

Figura 22: Jean-Baptiste Debret. Melhoramentos sucessivos do Palácio de São Cristóvão – 

Quinta da Boa Vista – de 1808 a 1831 (Améliorations progressives du Palais de St. 

Christophe (Quinta de Boa Vista), depuis 1808 jusqu'en 1831). Litografias de Thierry Frères, 

Succrs. de Engelmann & Cie; gravuras inseridas no terceiro volume do álbum Voyage 

pittoresque et historique au Brésil... publicado em 1839. (Reproduzido de: The New York 

Public Library <http://www.nypl.org>, acesso em 20/02/2009). 
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Figura 30: Jean-Baptiste Debret, Retratos de ministros (Ministres et Sénateur), litografia de 

Thierry Frères inserida na prancha 40 do terceiro volume do álbum Voyage pittoresque et 

historique au Brésil... publicado em 1839 (Reproduzido de: Brasiliana – USP, < 

http://www.brasiliana.usp.br/>, acesso em 10/01/2011). 

Figura 79: Jean-Baptiste Debret, Aceitação Provisória da Constituição de Lisboa, 

litografia, in Voyage pittoresque et historique au Brésil..., 1834-39. (Reproduzido do CD-

ROM Rio natureza e cidade - Museus Castro Maya/IPHAN). 

Figura 80: Jean-Baptiste Debret, Aceitação provisória da Constituição elaborada pelas 

Cortes de Lisboa (Acceptation Provisoire de la Constituition que redigait les Cortes à 

Lisbone [Largo do Rossio,  Praça Tiradentes]), bico de pena e aquarela, 44,2 x 18,5. Coleção 

Museus Raymundo Ottoni de Castro Maya/IPHAN, Rio de Janeiro. (Reproduzido de Julio 

BANDEIRA, et. al. (org.). Castro Maya: Colecionador de Debret. Rio de Janeiro, Editora 

Capivara, 2003, p.235). 

Figura 86: Jean-Baptiste Debret. Carnaval (Dia d’entrudo). Aquarela sobre papel; 18 x 23 

cm, 1823. (Reproduzido de Rafael CARDOSO et alii. Castro Maya colecionador de Debret = 

Castro Maya collector of Debret, Capivara, Rio de Janeiro, 2003, p 45). 

Figura 93: Johann-Moritz Rugendas. Desembarque (Débarquement). Litografia de G. 

Engelmann in: Viagem pitoresca através do Brasil (Malerische reise in Brasilien/Voyage 

pittoresque dans le Bresil), 1835. (Reproduzido do site 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon94994/icon94994_172.jpg> 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, acesso em 20/02/2009). 

Figura 94: Jean-Baptiste Debret. Cabeças de negros de diferentes nações (Différentes 

nations nègres). Litografia de Thierry Frères, Succrs. de Engelmann & Cie; 9,6 x 22 cm, 

gravura inserida na prancha 36 do segundo volume do álbum Voyage pittoresque et historique 

au Brésil... publicado em 1835. (Reproduzido de: The New York Public Library 

<http://www.nypl.org>, acesso em 20/02/2009).  

Figura 99: Artemisia Gentileschi. Judith e Holofernes. Óleo sobre tela, 199 x 162,5 cm, 

1620. Galleria degli Uffizi, Florence. (Reproduzido de Paulo MENEZES. “Pequena história 

visual da violência”. In: Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 13(1): 81-115, maio de 

2001, p.85). 
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Figura 100: Caravaggio. Judith decapitando Holoferne. Óleo sobre tela, c. 1598. 

(Reproduzido de <http: // www. artchive. com / artchive / C / caravaggio/ judith.jpg.html>, 

acesso em 20/09/2009). 

Figura 101: A República Francesa. Gravura desenhada por Moitte e gravada por Pauquet; 

Biblioteca Nacional, Paris, Hennin Collection, nº. 12028. (Reproduzido de E. H. 

GOMBRICH. The uses of images: studies in the social function of art and visual 

communication. London, Phaidon, 2000, p.180). 
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