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O USO DA FOTOGRAFIA POR ARTISTAS BRASILEIROS
AO FINAL DO SÉCULO XIX
THE USE OF PHOTOGRAPHY BY BRAZILIAN ARTISTS AT
THE END OF THE 19TH CENTURY
Camila Dazzi*

Resumo: $UWLVWDVSUHVWLJLDGRVGRPHLRDUWtVWLFRGR5LRGH-DQHLURGH¿QDLVGR
século XIX, como Zeferino da Costa, Rodolpho Bernardelli, Pedro Weingärtner
H +HQULTXH %HUQDUGHOOL XVDUDP IRWRJUD¿DV FRPR SDUWH GRV VHXV SURFHVVRV
criativos, como modo de divulgar seus trabalhos ou como instrumento de ensino
em suas aulas na Escola Nacional de Belas Artes. Nesse artigo não somente
destacaremos a utilização de uma tecnologia moderna por esses artistas, mas
procuraremos lançar luz sobre as suas atuações como fotógrafos amadores ou
diletantes.
Palavras-chave: $UWHEUDVLOHLUD)RWRJUD¿D0RGHUQLGDGH
Abstract: Prestigious artists actives in the artistic milieu of late 19th-century
Rio de Janeiro, such as Zeferino da Costa, Rodolpho Bernardelli, Pedro
Weingärtner and Henrique Bernardelli used photographs as part of their creative
processes, as a way to make their works noted or as a teaching tool in their
classes at the School of Fine Arts. In this article we will not only highlight the
use of this modern technology by these artists, but we will seek to shed light
on their performances as amateurs or dilettantes photographers.
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* Historiadora da arte e professora adjunta no CEFET/RJ - Campus Nova Friburgo.
E-mail: camiladazzi@yahoo.com.br

Revista Esboços, Florianópolis, v. 19, n. 28, p. 169-191, dez. 2012.

170

$SDODYUDPRGHUQRGHPRGREDVWDQWHYDJRpXVDGDSDUDVLJQL¿FDUDOJR
‘do presente’. Nesse sentido informal, ela se refere ao que é contemporâneo e
pGH¿QLGDSRUVXDGLIHUHQoDHPUHODomRDRSDVVDGR
Com essa acepção bastante atual, a palavra foi constantemente utilizada
QRVpFXOR;,;QDV$PpULFDVHQD(XURSD0DVPHVPRTXDQGRXVDGDGHPRGR
aparentemente neutro, a noção de modernidade envolvia um processo seletivo.
Críticos e artistas a empregavam para se referir a alguns aspectos do presente em
contraposição a outros que viam como fora de moda ou tradicionais e, de certo
modo, remanescentes do passado; ou seja, o termo era usado para demarcar
GLIHUHQoDVGHQWURGRSUHVHQWHHSDUDGH¿QLUGLVWLQo}HVHPUHODomRDRSDVVDGR1
Assim, uma prática artística moderna era construída a partir de um
sentido de diferença, o moderno era uma forma de diferença. Também
VLJQL¿FDYDTXHRPRGHUQRQmRHUDVRPHQWHµGR¶SUHVHQWHPDVUHSUHVHQWDYD
XPD DWLWXGH HVSHFt¿FD µSDUD FRP¶ R SUHVHQWH2 Como mencionado em uma
IUDVHUHFRUUHQWHQRPHLRDUWtVWLFRSDULVLHQVHGH¿QDLVGR2LWRFHQWRVµIl faut
être de son temps’.3
(PWRGRR2FLGHQWHHVVDGHVFRQIRUPLGDGHHPUHODomRDRVDVSHFWRV
tradicionais foi vista de diferentes formas. Ela poderia estar presente no
distanciamento dos artistas em relação às propostas acadêmicas, poderia
VLJQL¿FDU D DGRomR GD RULJLQDOLGDGH H GD LQGLYLGXDOLGDGH FRPR SULQFtSLRV
JXLDGRUHVGRWUDEDOKRGRVDUWLVWDVRXVLJQL¿FDUDDGRomRGHQRYDVWHFQRORJLDV
no processo de criação artística. É nesse último ponto que nos deteremos no
presente artigo.
No decorrer de nossa pesquisa de doutorado4, localizamos documentos
que apontam para o fato de que artistas prestigiados do meio artístico carioca de
¿QDLVGR2LWRFHQWRV¿]HUDPXVRGDIRWRJUD¿DFRPRSDUWHGRVVHXVSURFHVVRV
criativos, como modo de divulgar seus trabalhos ou como instrumento de ensino
em suas aulas. Entre eles, podemos destacar Zeferino da Costa, Rodolpho
Bernardelli, Pedro Weingärtner e Henrique Bernardelli.5
Sobre os dois últimos artistas, Pedro Weingärtner e Henrique
%HUQDUGHOOLQRVIRLSRVVtYHOVLWXDUGRFXPHQWRVTXHFRQ¿UPDPDVXDDWXDomR
como fotógrafos.
3RUPHLRGHXPDFDUWDSHUWHQFHQWHDRDFHUYRGR0XVHX1DFLRQDOGH
%HODV$UWHVVDEHPRVTXH+HQULTXH%HUQDUGHOOLSRVVXtDXPJDELQHWHIRWRJUi¿FR
no ateliê que dividia com o irmão em Roma, na década de 1880.6 Temos
conhecimento também, através do catálogo da exposição Pedro Weingärtner
8P$UWLVWDHQWUHR9HOKRHR1RYR0XQGRRFRUULGDHP
de que:
em Roma, Weingärtner costumava passear pela cidade com
R &{QVXO H tQWLPR DPLJR &DUORV 0DJDOKmHV GH$]HYHGR
levando seu pequeno caderno de anotações e, por uma carta
GH0DJDOKmHVTXHOKHSHGHTXHWUDJDDPDTXLQDIRWRJUi¿FD
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SDUDWLUDUDOJXQVUHWUDWRVWHPRVDFRQ¿UPDomRGHVHXXVR
pelo artista.7

No texto que segue, muito mais do que somente destacar a utilização
de uma tecnologia moderna por esses artistas – devemos recordar que, em
¿QDLVGHVpFXOR;,;DIRWRJUD¿DHUDXPDWpFQLFDHPSURFHVVRGHD¿UPDomR±
procuraremos nos centrar em pintores e escultores que, acreditamos, atuaram
como fotógrafos amadores ou diletantes.8
2 QDVFLPHQWR GD IRWRJUDILD F   H RV VHXV VXFHVVLYRV
aperfeiçoamentos técnicos introduziram no âmbito da representação pictórica,
QRVHJXQGR2LWRFHQWRVPRGRVEDVWDQWHGLYHUVRVGHLQWHUDomRFRPRPXQGR
real. De fato, foram numerosas as “sugestões” que o novo meio soube oferecer
jSLQWXUD2TXHWHYHLQtFLRFRPXPDWHQWDWLYDGHFySLD¿HOGRUHDODFDERXSRU
expandir o campo de visão a ponto de ser possível aos artistas incorporarem
às suas obras aspectos do mundo visivo não assimilados, ou parcialmente
assimilados, pelo olho humano.
Não causa espanto, por conseguinte, que a revolução provocada
SHODIRWRJUD¿DQRFDPSRGDUHSUHVHQWDomRWHQKDGDGRRULJHPDSUHFRFHVH
recorrentes inter-relações entre as novas modalidades expressivas elaboradas
SHODIRWRJUD¿DHDTXHODVMiDPSODPHQWHFRGL¿FDGDVSHORVGLYHUVRVPHLRVGD
representação tradicional artística.
Dos casos mais precoces de Ingres e Delacroix passa-se àqueles de
&RURW5HQRLU0RQHW0DQHW'HJDV'HUDLQ&p]DQQHH*DXJXLQ,VVRSDUD
mencionarmos somente os artistas franceses, que, certamente, não foram os
~QLFRVDXWLOL]DUDIRWRJUD¿D2VLWDOLDQRV)HGHULFR)DUXI¿QL*LRYDQQL)DWWRUL
)UDQFHVFR 3DROR 0LFKHWWL *LXOLR$ULVWLGH 6DUWyULR H R GLYLVLRQLVWD 3HOL]]D
GDO9ROSHGRHQWUHRXWURV¿]HUDPLJXDOPHQWHODUJRXVRGHVVHPHLRLQFOXVLYH
como pintores-fotógrafos.9
$RORQJRGDVGpFDGDV¿QDLVGRVpFXOR;,;RVDUWLVWDVGHVFREULUDPWHU
em mãos um instrumento de interpretação da realidade que estava em constante
LQRYDomR$PiTXLQDIRWRJUi¿FDFRPVXDVUHFRUUHQWHVPHOKRULDVHQRYLGDGHV
contribuiu para impulsionar os artistas rumo a uma linguagem nova, na qual
não era mais tão determinante a imitação apurada, a exaltação do detalhe e
GDSHUVSHFWLYDFRUUHWD±SHUFHSWtYHOQRLQtFLRGRXVRGDIRWRJUD¿DHSUHVHQWH
na pintura mesmo antes do surgimento daquela –, e para a construção de uma
nova relação da imagem com a realidade visiva, que perpassava pela qualidade
dos contrastes de claro-escuro, pela justaposição de massas cromáticas, pela
indistinção dos contornos – a linha de contorno era criticada como abstração
intelectualista que nada tinha de relação com a realidade –, pelo enquadramento,
SHORVHXSURFHVVRIRWRJUi¿FRGHGHFDQWDomRHSHODDEVWUDomRIRUPDO10
$UHODomRDUWHIRWRJUD¿DTXHWDQWDVFUtWLFDVQHJDWLYDVUHQGHXDLQGDQD
primeira metade do século XIX, se tornou progressivamente menos polêmica
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DSDUWLUGDGpFDGDGH(PRXVRGDIRWRJUD¿DSRUSDUWHGRVSLQWRUHV
HUDWmRGLIXQGLGRTXHRFUtWLFRGHDUWH7KpRSKLOH*DXWLHUYLVLWDQGRRSalon
parisiense daquele ano, pôde, não por acaso, observar como os detalhes, os
enquadramentos e as poses haviam sido estudados quase constantemente com
EDVHQDIRWRJUD¿D2XVRGDIRWRJUD¿D³WULXQIDUD´DLQGDTXHHODQmRKRXYHVVH
sido oficialmente convidada a participar da exposição como expressão
autônoma, não contando com uma sessão própria.11
(VVDSUHVVXSRVWDDEGLFDomRGDSLQWXUDjIRWRJUD¿DWDPEpPIRLH[SUHVVD
em um artigo publicado na Gazette des Beaux-Arts, em 1861, no qual se lia:
'L]VHTXHDIRWRJUD¿DFRQGX]LULDDR¿PGDSLQWXUDSRLV
o público, podendo abastecer-se de “quadros da natureza”
SURGX]LGRVSHODIRWRJUD¿DQmRPDLVUHFRUUHULDDRVSLQWRUHV
HjVVXDVREUDVFDUDV$IRWRJUD¿DDVVLQDODR¿PVRPHQWH
dos falsos artistas, daqueles que não sabem elevar-se, na sua
produção, do papel servil de reprodutores da natureza. Sob
HVWHDVSHFWRDIRWRJUD¿DGDUiXPDFRQWULEXLomRLPSRUWDQWH
para a formação do gosto...12

-iDD¿UPDomRGRIRWyJUDIRSUR¿VVLRQDOIRLGRFXPHQWDGDHVSHFLDOPHQWH
na Itália – nação com a qual Zeferino, os irmãos Bernardelli e Weingärtner
WLQKDP ODoRV VLJQL¿FDWLYRV UHIRUoDGRV SRU SHUPDQrQFLDV SURORQJDGDV QR SDtV
–, através da publicação de numerosos periódicos dedicados ao assunto: da
Camera OscuraRUJDQL]DGDSRU2WWDYLR%DUDWWLQR¿PGHHP0LOmR
Il GLornale dL )otoJra¿aGH*XJOLHOPR:HLQWUDXEHGLWDGRHP6DOHUQRHP
1868; e 5LYLsta fotoJra¿ca unLYersale, organizada em 1870.13
Também os manuais para fotógrafos amadores e diletantes se
multiplicaram. Em 1878, Ugo Bettini forneceu precisas indicações sobre o uso
de tapetes imitando gramados ou rochas ou, ainda, sobre tapeçarias que bem
dispostas poderiam render cenas do campo ou cenas marinhas. Para o enredo
do set, ele elencou alguns úteis elementos de cena: “vasos de estilo antigo,
ricos de ornamentos, os pedestais entalhados, as balautradas imitando terraços
ou balcões, portões rústicos enfeitados por ramos de folhas”.14 Tais escritos
HUDPSHUIHLWRVFRPSrQGLRVGRJRVWRHFOpWLFRGH¿QVGR2LWRFHQWRVVXVSHQVR
entre exuberância decorativa e atenção para a moda oriental.
2 Q~PHUR FUHVFHQWH GH PDQXDLV H D FRPHUFLDOL]DomR GH PiTXLQDV
IRWRJUi¿FDV VHPSUH PDLV VLPSOHV H HFRQ{PLFDV SURYRFDUDP OHQWDPHQWH D
GLIXVmRGDIRWRJUD¿DHQWUHXPS~EOLFRFDGDYH]PDLVDPSORDWpVHWRUQDUXP
fenômeno comum já na virada do século XIX para o século XX.15
$PiTXLQDIRWRJUi¿FDHQWURXQRDWHOLrGRVDUWLVWDVVXEVWLWXLQGRDYHOKD
“câmara escura” ou a “câmara clara” e qualquer outro instrumento até então
FRQKHFLGRFRPRDSRLRDRGLItFLOHVWXGRGRUHDO$IRWRJUD¿DSDVVRXDIXQFLRQDU
SDUDRVSLQWRUHVTXHGHOD¿]HUDPXVRFRPRXP³FDGHUQRGHHVERoRV´PRGHUQR
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0DLVGRTXHVHUYLUFRPRXPVXSRUWHSDUDDPDPyULDDIRWRJUD¿DHUDRUHJLVWUR
de uma forma pessoal de ver as coisas, de as apreciar em sua concretude.
E exatamente pelo fato de realizar uma reprodução do real, a prática
fotográfica de pintores e escultores não era somente justificada, mas
calorosamente encorajada por alguns teóricos e críticos de arte. Fox Talbot,
XPGRVSDLVGDIRWRJUD¿DUHFRUGRXHPVHXThe Pencil of Nature que, entre as
YLUWXGHVGRPHLRIRWRJUi¿FRHVWDYDDTXHODGH
[...] introduzir nas […] representações uma multiplicidade
de minúsculos detalhes […] que nenhum artista se daria
DR WUDEDOKR GH FRSLDU ¿HOPHQWH GD QDWXUH]D >«@ QHP
certamente, poderia realizar tal façanha sem grande perda
de tempo que poderia ser muito melhor empregado de outro
modo.16

$VUHODo}HVHQWUHDIRWRJUD¿DHRWUDEDOKRGRVDUWLVWDVTXHGHOD¿]HUDP
uso em seus ateliês são diversas e complexas; incluem riquíssima variedade
TXHLDGRXVRSXUDPHQWHLQVWUXPHQWDOGDLPDJHPIRWRJUi¿FDFRPRXPPHLR
aparentemente passivo de reprodução, ao seu emprego como documentação
YLVLYDH¿HOGHDOJRTXHVHGHVHMDYDUHJLVWUDUSDVVDQGRSRUH[SHULPHQWDo}HV
RULJLQDLVHXWLOL]DomRGDVIRWRVFRPRHVERoRVIRWRJUi¿FRVTXHDX[LOLDYDPQD
realização das pinturas.
No ponto exato de conjunção dessas possibilidades, estava a particular
¿JXUDGRSLQWRUIRWyJUDIRRXGRHVFXOWRUIRWyJUDIR17
Para muitos desses artistas-fotógrafos, a reprodução mecânica do real se
constituía como fonte de inspiração, uma alternativa manipulável. Para outros,
uma minoria, se inseria estruturalmente em diversas fases intermediárias do
percurso criativo de elaboração de uma obra, da consciente e predeterminada
escolha do assunto até uma série de sucessivas intervenções sobre a própria
PDWHULDOLGDGHGDIRWRJUD¿D18
&RPXPDJUDQGHSDUWHGRVDUWLVWDVTXHYLYHQFLDUDPR¿QDOGRVpFXOR
;,; IRL D UHSURGXomR IRWRJUi¿FD GDV VXDV SUySULDV REUDV VHMD FRPR XPD
recordação, seja como base para a realização de outras versões da primeira
obra.191HVVHVHQWLGRRDFHUYRGR0XVHX'RP-RmR9,GD(%$8)5-pEDVWDQWH
rico. Localizamos documentação de inúmeras obras que foram fotografadas
por seus autores e enviadas a amigos como um suvenir ou como uma forma
GH GLYXOJDomR GDV REUDV 7UDWDVH GH IRWRJUD¿DV GH SLQWXUDV H HVFXOWXUDV
H[HFXWDGDVSHORV%HUQDUGHOOLFRPRµ0DWHU¶µ5HWUDWRGH5RGROSKR%HUQDUGHOOL¶
µ3DLVDJHP¶ µ2$OHLMDGLQKR HP9LOD 5LFD¶20 ‘Proclamação da República’ e
‘Estátua do Barão do Rio Branco’.212PXVHXWDPEpPSRVVXLIRWRJUD¿DVGH
obras de Zeferino da Costa, como ‘A Caridade’ e ‘Pompeiana’.22
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Figura 1 - 5RGROSKR%HUQDUGHOOLWUDEDOKDQGRHPVHXDWHOLHU)RWRJUD¿DDFHUYRGR
0XVHX'-RmR9,(%$8)5-

'RPHVPRPRGRRVDUWLVWDVTXHID]LDPXVRGDPiTXLQDIRWRJUi¿FD
IUHTXHQWHPHQWHUHDOL]DYDPDXWRUUHWUDWRVIRWRJUi¿FRVQRVTXDLVVHPRVWUDYDP
durante a produção de uma pintura ou de uma escultura no ateliê. Foi o que
¿]HUDPHPDEXQGkQFLDRVLUPmRV%HUQDUGHOOL
2DFHUYRGR0XVHX'-RmR9,SRVVXLYiULRVUHJLVWURVIRWRJUi¿FRV
destacando-se entre eles: ‘Henrique Bernardelli pintando uma paisagem’,
‘Rodolpho Bernardelli terminando o busto de D. João VI’, ‘Rodolpho
%HUQDUGHOOLUHWRFDQGRREXVWRGH'-RmR9,¶µ0RQXPHQWRDRVGHVFREULGRUHV
Rodolpho Bernardelli em trabalho’, ‘Henrique Bernardelli pintando em
Roma’, ‘Rodolpho Bernardelli modelando baixo-relevo do monumento a
Caxias’, ‘Rodolpho Bernardelli com a estátua de Caxias no ateliê’, ‘Rodolpho
Bernardelli trabalhando na estátua de um padre’, ‘Rodolfo Bernardellli
trabalhando em uma estátua’ e ‘Henrique Bernardelli pintando um retrato’. As
fotos não possuem datas, mas podemos estimar uma datação de acordo com
os anos em que as obras fotografadas foram concluídas.23
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Figura 2 +HQULTXH%HUQDUGHOOLWUDEDOKDQGRHPVHXDWHOLHU)RWRJUD¿DDFHUYRGR
0XVHX'-RmR9,(%$8)5-

(PWDLVIRWRJUD¿DVDULJLGH]GDVSRVHVGHQXQFLDDµDUWL¿FLDOLGDGH¶GR
momento e a encenação – não se trata de um registro feito de surpresa e ao
DFDVR2LQWHQWRGDVIRWRJUD¿DVSDUHFHWHUVLGRLOXVWUDUDREUDHRVHXDUWt¿FH
quase uma prova de autenticidade, para a qual serve de testemunha o ambiente
do ateliê, repleto de quadros, esculturas e modelos de gesso.
0DVSRUFHUWRDVIRWRJUD¿DVPDLVDOWDPHQWHHYRFDWLYDVVmRDTXHODV
TXH DSUHVHQWDP MXQWR j REUD R PRGHOR H R DUWLVWD ([HPSOR VLJQL¿FDWLYR p
DIRWRJUD¿DLQWLWXODGDµ3HUHLUD3DVVRVSRVDQGRSDUD5RGROSKR%HUQDUGHOOL¶
Estando a escultura já acabada, Rodolpho Bernardelli perdeu o papel de
protagonista e aparece à parte, em uma das bordas da composição. Ao centro,
uma única fonte luminosa parece confundir, em idêntica pose, o modelo e a
VXDWUDQV¿JXUDomRQDHVFXOWXUD$IRWRJUD¿DVHWRUQRXXPDLPDJHPHWHUQDGD
¿JXUDUHDOHGRVHXGXSOR24
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Figura 3 - Francesco Paolo 0LFKHWWLµ3DVWRUHOOD¶FÏOHRVREUH
WHOD[FP5RPD*DOOHULD1D]LRQDOHGC$UWH0RGHUQD,PDJHP
de domínio público. Disponível em: <KWWSOLIRQVRÀRJEUDVLOWHUUD
com.br/foto17589344.html>.

4XDQWRDRXVRGDIRWRJUD¿DQRSURFHVVRGHFULDomRDUWtVWLFDGHSLQWXUDV
a intervenção mais comum era o emprego de uma grade quadriculada sobre
DIRWRJUD¿DTXHHUDXWLOL]DGDSDUDDUHDOL]DomRGRWRWDORXGHXPGHWDOKHGD
SLQWXUD$¿JXUDUHWUDWDGDSRGHULDDVVLPVHUIDFLOPHQWHWUDQVSRVWDVREUHD
WHODRXVREUHFDUW}HVGHDIUHVFR$PHVPDIRWRJUD¿DSRGHULDVHUUHXWLOL]DGD
HPXPDQRYDSLQWXUDFRPDOJXPDVYDULDo}HVQDGLVSRVLomRGDV¿JXUDVHQRV
detalhes do ambiente.
)RLRTXHIH])UDQFHVFR3DROR0LFKHWWLQDVVXDVPXLWDVLPDJHQVGH
jovens pastoras italianas. Na realização de telas como ‘Ritorno dai campi’
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 µPastorella’  HµPastorella a Francavilla’  25, sabemos
TXHRDUWLVWDXWLOL]RXDVPHVPDVIRWRJUD¿DVKRMHSHUWHQFHQWHVDRDFHUYRGD
Fototeca Nazionale do 0useoArchivio di fotoJra¿a storica dell’ICC'.26
Um artista brasileiro que parece ter feito uso da técnica foi Pedro
Weingärtner. É possível perceber em certas telas do artista a repetição de um
PHVPRHOHPHQWRTXHMXOJDPRVGHULYDUVHGDXWLOL]DomRGDIRWRJUD¿DVHMDHOD
tirada do ambiente natural ou da pintura na qual ele fez uso do detalhe pela
primeira vez. Trata-se de um pequeno lago, ao lado do qual estão alguns troncos
de árvore cortados, pormenor presente em telas como ‘Paisagem derrubada’
 µ7rPSRUDPXWDQWXU¶  Hµ*D~FKRVFKLPDUUHDQGR¶  27

Figura 4 - 3HGUR:HLQJlUWQHUµ3DLVDJHP'HUUXEDGD¶ÏOHRVREUHWHOD[
98 cm. Pinacoteca APLUB, Porto Alegre.

$LQGD QR TXH VH UHIHUH j IRWRJUD¿D RV OLPLWHV WpFQLFRV GR PHLR ±
TXHLPSXVHUDPGXUDQWHDVGpFDGDVLQLFLDLVGRXVRGDPiTXLQDIRWRJUi¿FDD
imobilidade dos modelos em longas horas de pose nada naturais e espontâneas –
VHDPSOLDUDPHP¿QDLVGRVpFXOR;,;WRUQDQGRSRVVtYHODRVDUWLVWDVIRWyJUDIRV
retirar o modelo da sua imobilidade.280DLVGRTXHSRVDURVPRGHORVSDVVDUDP
a interpretar, buscando viver o papel que desempenharia o seu personagem
na futura pintura/escultura, em algo muito próximo de uma prática teatral.29
1HVVHVHQWLGRKiXPDIRWRJUD¿DGH3HGUR:HLQJlUWQHUHPTXHHVVH
WLSRGHUHJLVWURpSDUWLFXODUPHQWHDFHQWXDGRDIRWRµ0RGHORVQRDWHOLr¶SDUWH
da Coleção Percy Becker.
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Figura 5 - 0RGHORVQRDWHOLrGH3HGUR:HLQJlUWQHUF)RWRGD
Coleção Percy Becker, Porto Alegre. Imagem de domínio público.
Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/artistas/pw_pg.htm>.

Nela, vemos um gordo e velho Baco, seminu, abraçado com duas
bacantes, totalmente despidas, saltitando, como que se estivessem participando
de um cortejo. Na parede, por cima do lençol estendido que faz fundo ao
animado grupo, notamos a parede do ateliê do artista coberta por estudos em
SDSHO¬GLUHLWDVHPWRPDUSDUWHGRVIHVWHMRVDSDUHFH:HLQJlUWQHUGHSHU¿O
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1mRSRGHPRVGHL[DUGHPHQFLRQDUDTXLRXVRGDIRWRJUD¿DQDUHDOL]DomR
de retratos. Sabemos que, em 1883, Henrique Bernardelli possuía um gabinete
IRWRJUi¿FR QR DWHOLr TXH GLYLGLD FRP R LUPmR HP 5RPD 1R OLYUR 0LQKD
0HPyULDGRV2XWURV5RGULJR2FWDYLRGHVFUHYHDPHVDGHWUDEDOKRGH+HQULTXH
Bernardelli, possivelmente no ateliê dos Bernardelli no Rio de Janeiro, por
volta de 1889:
Por esse tempo, Henrique, que se tornara conhecido como
pintor de retratos, recebia frequentes encomendas a serem
IHLWDVVREUHIRWRJUD¿DVHSRUYH]HVDVIRWRJUD¿DV¿FDYDP
sobre a mesa redonda da pequena sala de visitas [...].30

Tudo nos leva a crer, portanto, que, durante seus anos de estudo na
,WiOLD +HQULTXH %HUQDUGHOOL SRVVXLX XP DWHOLr IRWRJUi¿FR R TXH FRPR Mi
vimos, não era algo inusitado, pois não faltariam ao jovem artista manuais que
RLQVWUXtVVHPVREUHFRPRPRQWDUXPJDELQHWHIRWRJUi¿FRHFRPRIRWRJUDIDU
2 UHODWR HVSHFt¿FR GH 5RGULJR 2FWDYLR QRV SHUPLWH FRQFOXLU TXH R DUWLVWD
HPSUHJDYDDIRWRJUD¿DHVSHFLDOPHQWHSDUDDUHDOL]DomRGHUHWUDWRV
2XVRGDWpFQLFDIRLPDQWLGRSRU+HQULTXH%HUQDUGHOOLPHVPRDSyV
o seu regresso ao Brasil em 188831 e durante o período de atuação na Escola
1DFLRQDOGH%HODV$UWHVFRPRSRGHPRVDQXLUHPIXQomRGDVIRWRJUD¿DVGH
várias personalidades da época por ele realizadas, localizadas no acervo do
0XVHX 'RP -RmR9,32 2 PHVPR SRGHPRV VXJHULU HP UHODomR D 5RGROSKR
%HUQDUGHOOLXPDYH]TXHDOJXPDVGDVIRWRJUD¿DORFDOL]DGDVVmRGHSHVVRDV
cujas feições ele imortalizou em bustos.
Porém, não foram os Bernardelli os únicos artistas a fazer uso da
IRWRJUD¿DSDUDDUHDOL]DomRGHEXVWRVHUHWUDWRVHP¿QDLVGRVpFXOR;,;QHP
HUDWDOSUiWLFDPHQRVVLJQL¿FDWLYDTXHH[SHULPHQWRVPDLVRXVDGRV
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Figura 6 - 9LQFHQ]R&DSULOHµ)RWRJUD¿DGHOOD3ULQFLSHVVD(OHQDGL0RQWHQHJUR
Napoli, Palazzo Reale di Capodimonte’, c. 1898. Do mesmo autor: ‘Ritratto della
SULQFLSHVVD (OHQD GL 0RQWHQHJUR¶ F  )RQGR &DSULOH )RWRWHFD 1D]LRQDOH
Nápoles.

$SyVRVXFHVVRGDIRWRJUD¿DIRUoRXRVSLQWRUHVDUHGH¿QLUDDUWH
GRUHWUDWR&RPRHPSUHJRGDIRWRJUD¿DQDSLQWXUDGHUHWUDWRV
renovam-se as poses, as luzes, os enquadramentos;
mudam os formatos, introduz-se um diálogo e uma nova
LGHQWL¿FDomRFRPRWHPDHOLPLQDPVHDVWUDGLFLRQDLVFHQDV
prospéticas, inserem-se distorções e inversões espaciais,
cortes audaciosos dos primeiros planos, efeitos de manchas
coloridas e enevoados.33

Foi o caso de Vincenzo Caprile, artista napolitano da mesma geração
dos Bernardelli e com o qual os irmãos, sobretudo Henrique Bernardelli,
devem ter travado algum contato em Nápoles.34&DSULOHXWLOL]DYDDIRWRJUD¿D
para registrar a imagem dos seus retratados, como ocorreu nos retratos que fez
do príncipe e da princesa de Nápoles, Vittorio Emanuele di Savoia e Elena di
0RQWHQHJUR3ULQFLSDOPHQWHQRUHWUDWRSLQWDGRGH(OHQDGL0RQWHQHJURVmR
LGHQWL¿FDGDVSRXFDVPXGDQoDVHPUHODomRjIRWRJUD¿DVHQGRDVPRGL¿FDo}HV
centradas em detalhes ornamentais do vestido.35
Também o pintor alemão Franz von Stuck – cuja formação artística se
deu nos mesmos anos que Weingärtner se encontarva a estudo naquele país36 IH]XVRGDIRWRJUD¿DSDUDDSRVWHULRUHODERUDomRGHUHWUDWRVFRPRVHGHXHP
UHODomRDRUHWUDWRGDHQWHDGDGRDUWLVWD2OJD/LQGSDLQWQHUYHVWLGDHDGRUQDGD
FRPXPDPXOKHUGRVpFXOR;91DIRWRJUD¿DIHLWDSHORSLQWRUKRMHSDUWHGD
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FROHomRGR0XVHX6WXFNHP0XQLTXH $OHPDQKD pSRVVtYHOYHULQFLV}HVQRV
detalhes do rosto e dos cabelos da jovem, que, certamente, serviram de base a
Stuck para a realização do retrato da sua enteada.37
3RUVXDYH]DIRWRJUD¿DLQVWDQWkQHDWHFQLFDPHQWHMiGLVSRQtYHOHP
¿QVGRVpFXOR;,;OLYURXGH¿QLWLYDPHQWHRPRGHORGDVH[WHQXDQWHVVHVV}HV
GHSRVH0DVQmRHUDHVVDDVXD~QLFDYDQWDJHPDRWUDGX]LURYROXPHHPXPD
LPDJHPELGLPHQVLRQDODIRWRJUD¿DGHIDWRWRUQDYDVHXPVXSRUWHVREUHR
TXDORDUWLVWDSRGHULDLQWHUYLUJUD¿FDPHQWH±FRPRIH]6WXFN$¿JXUDSRGLD
assim, ser facilmente transposta sobre a tela ou o papel.38

Figura 7 - +HQULTXH%HUQDUGHOOLµ&DUORV*RPHVHPYLDJHPSDUDD
(XURSD¶F)RWRJUD¿DDFHUYRGR0XVHX'-RmR9,(%$8)5-
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/RFDOL]DPRVQRDFHUYRGRV%HUQDUGHOOLQR0XVHX'RP-RmR9,HQWUH
RXWUDVDVVHJXLQWHVIRWRJUD¿DVHPIRUPDGHUHWUDWRµ5HWUDWRGH0DFKDGRGH
$VVLV¶µ5HWUDWRGH0DFKDGRGH$VVLVGHSHU¿O¶µ&DUORV*RPHVHPYLDJHP
SDUDD(XURSD¶µ5HWUDWRGH0DUHFKDO'HRGRURGD)RQVHFD¶Hµ5HWUDWRGH$UWKXU
Azevedo’.39

Figura 8 - Henrique Bernardelli: ‘Deodoro de Fonseca’, c. 1891.
)RWRJUD¿DDFHUYRGR0XVHX'-RmR9,(%$8)5-

Sabemos que, em 1905, Rodolpho Bernardelli inaugurou a escultura
GH&DUORV*RPHVHP&DPSLQDVFXMDSRVHSRVVXLFODUDVVHPHOKDQoDVFRPD
IRWRJUD¿D ORFDOL]DGD 7DPEpP SXGHPRV YHUL¿FDU JUDQGH VHPHOKDQoD HQWUH
D µ)RWRJUD¿D GH$UWKXU$]HYHGR¶ H R EXVWR GR HVFULWRU IHLWR SRU 5RGROSKR
%HUQDUGHOOLHP-i+HQULTXH%HUQDUGHOOLSURGX]LXXPUHWUDWRGH0DFKDGR
GH$VVLVHPTXHPXLWDVVLPLODULGDGHVSRVVXLFRPDIRWRJUD¿DGRDFHUYR
GR0XVHX'RP-RmR9,
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Figura 9 - +HQULTXH%HUQDUGHOOLµ3URFODPDomRGD5HS~EOLFD¶ GHWDOKH ÏOHR
VREUHWHOD$FDGHPLD0LOLWDUGDV$JXOKDV1HJUDV5LRGH-DQHLUR

0DVpDUHODomRHQWUHDIRWRJUD¿DGR0DUHFKDO'HRGRURGD)RQVHFDH
a sua representação na tela ‘A Proclamação da República’, datada de 1892,
TXHPDLVFKDPDDDWHQomR7HPRVFRQKHFLPHQWRTXHR0DUHFKDO'HRGRURIRL
representado por Henrique Bernardelli na tela mencionada apenas dois anos
DQWHVGDPRUWHGRKHUyLQDFLRQDO1R0XVHX1DFLQDOGH%HODV$UWHV 5- VH
encontra um documento relativo à encomenda da obra, assinado pelo Barão
de Itaipu, que, entre outros tópicos, exige a maior semelhança possível entre
D¿JXUDSLQWDGDHRPRGHOR40
Podemos cogitar que, antes de fotografar o velho marechal, Henrique
Bernardelli tenha pensado na atitude que desejava que ele representasse na tela,
SRLVQDIRWRJUD¿DHQFRQWUDGDQR0XVHX'RP-RmR9,SHUFHEHPRVTXHPXLWR
mais do que registrar o modelo posando ou ambientado onde posteriormente
seria reproduzido, a preocupação de Henrique foi captar o rosto do marechal,
ligeiramente voltado para cima, com os olhos dirigidos para o céu, justamente
como na tela da Proclamação da República. A atitude do modelo sugere um
agradecimento a Deus, o que vincularia o ato da proclamação a uma intervenção
ou favorecimento divino.
7DPEpPQRTXHVHUHIHUHjPRGHUQL]DomRGRHQVLQRDUWtVWLFRDIRWRJUD¿D
obteve cada vez mais espaço, provocando uma interessante reciprocidade que
permeava a escolha das poses, das composições e da iluminação, de modo que a
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pintura de artistas vinculados a academias e escolas de arte da segunda metade
GRVpFXOR;,;DSUHVHQWDYDPXLWRIUHTXHQWHPHQWHVLJQL¿FDWLYDDQDORJLDFRP
DIRWRJUD¿DGDPHVPDpSRFD
Cabe aqui mencionar que os artistas citados no presente artigo atuaram
como professores na Escola Nacional de Belas Artes, nome pelo qual passou
a se chamar a antiga Academia das Belas Artes após a reforma do ensino
artístico que ocorre em 1890.41 Henrique Benardelli, Rodolpho Bernardelli,
Pedro Weingärtner e Zeferino da Costa foram, respectivamente, professores
GHSLQWXUDHVFXOWXUDGHVHQKR¿JXUDGRHPRGHORYLYRQDLQVWLWXLomR
$LQGD QR TXH WDQJH D SHQHWUDomR GD IRWRJUD¿D QDV LQVWLWXLo}HV GH
ensino artístico, não podemos nos esquecer de Zeferino da Costa.42 Foi dele
XPDGDVSULPHLUDVSURSRVWDVMiORFDOL]DGDVVREUHDXWLOL]DomRGHIRWRJUD¿DV
na aprendizagem de jovens artistas. A proposta ‘inovadora’ de Zeferino,
redigida nos tempos de pensionista em Roma, mais precisamente em 1875, era
direcionada à congregação da Academia Imperial, e defendia a substituição das
HVWDPSDVHGDVJUDYXUDVSHODIRWRJUD¿DWDOFRPRHPXVRQD,WiOLD
*UDWRDR*RYHUQR,PSHULDOHjQRVVD$FDGHPLDSHORVPXLWRV
favores recebidos, é do meu dever não poupar esforços
nem fadigas para o incremento das Artes no nosso paiz,
observando ainda com maior interesse os melhoramentos
que por aqui vão tendo as Artes, principalmente a pintura.
Assim é que venho hoje respeitosamente sugerir à nossa
Academia uma ideia da qual certamente resultará grande
melhoramento e progresso para a pintura no Brasil.
Não escapará por certo à alta intelligencia de V. E. e dos
Illustres Professores, quão pouco satisfaça para o bom
ensino dos primeiros elementos do desenho o uso de dar
se aos alumnos, para copiar, lithographias, gravuras, etc.,
etc., como até o presente o faz a nossa Academia. Essas
estampas, aliás, feitas com grande nitidez, são entretanto
desprovidas daquelles requisitos e meritos artísticos que
é mister que o estudante aprenda desde o princípio da sua
carreira, podendo-se portanto substituir pelos desenhos das
PmRVGRVJUDQGHV0HVWUHV>@6HQGRSRUHPPXLGLI¿FLO
ou extraordinariamente dispendioso obter-se tais thesouros,
RVSULQFLSDLV,QVWLWXWRVG¶(XURSDUHFRUUHUmRjVSKRWRJUD¿DV
[...].43

A carta não para aí. Trata-se de uma defesa bastante longa, com nada
menos que quatro folhas sobre os méritos da nova técnica.
Embora a sugestão de Zeferino da Costa não tenha sido aceita naquele
momento, ela trouxe para o contexto brasileiro uma discussão que, no Velho
0XQGR VH LQLFLDUD DOJXQV DQRV DQWHV 1D )UDQoD SRU H[HPSOR D FULVH GR
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método da cópia de gravuras remontava à reforma da École, ocorrida em 1863.
Em um importante relatório, lido na Union Centrale des Beaux-Arts Appliqués
à l’industrie, em 1866, e no qual propunha novos métodos pedagógicos para
o ensino do desenho44(XJqQH*XLOODXPHHQWmRGLUHWRUGDÉcole, atacou o
método ainda usual de copiar gravuras, com todas as suas minúsculas hachuras.
Tal ideia logo implicou em uma substituição dos instrumentos pedagógicos e,
igualmente, das técnicas usadas pelos aprendizes.45
2XVRGDIRWRJUD¿DUHQRYRXRPpWRGRGHHQVLQRGHDOJXPDVGLVFLSOLQDV
da ÉcoleFRPRPRGHORYLYRH¿VLRORJLDGDVSDL[}HV2VSURIHVVRUHVWLYHUDP
que reexaminar o modo como conduziam os seus alunos a pensar o rosto
KXPDQR$OJXQVDQRVDQWHVGHVXDPRUWHHPPDUoRGH'U*XLOODXPH
Duchenne46SUpFXUVRUGDIRWRJUD¿DPpGLFDSURS{VjÉcole des Beaux-Arts
XPDRUWRJUD¿DGD¿VLRQRPLDKXPDQDVREDIRUPDGHXPDOEXPGHµFDEHoDVGH
expressão’ fotografadas. Feliz por ver a sua obra integrada à doutrina tradicional
HDFDGrPLFD'XFKHQQHGRRXWRGDXPDVpULHGHHVWDPSDVIRWRJUi¿FDVjÉcole. A
importante coleção foi exposta na École com o objetivo de ajudar os estudantes,
e mais especialmente aqueles que queriam participar no difícil concurso de
‘cabeças de expressão’.47
Na Itália, onde Zeferino da Costa se encontrava – e posteriormente
UHVLGLUDP RV %HUQDUGHOOL H :HLQJlUWQHU ± 0LFKHOH )DQROL SURIHVVRU GH
OLWRJUD¿DQDAccademia di Milano, Tito Angelini, escultor e sócio honorário
da Accademia di Napoli, e Pietro Selvatico, professor de pintura na Accademia
di VeneziaIRUDP¿JXUDVIXQGDPHQWDLVSDUDDGLIXVmRGDIRWRJUD¿DQRPHLR
acadêmico.48
Selvatico, um dos formuladores da reforma da Accademia di Venezia,
VHPSUHDWHQWRjVLQRYDo}HVWHFQROyJLFDVOHJLWLPDYDRHPSUHJRGDIRWRJUD¿D
FRQWUDDFySLDDFDGrPLFDGHHVWDPSDVJHVVRVHPRGHORV0DVRVHXGLVFXUVR
não propunha simplesmente a substituição de um modelo por outro; para ele,
RVDUWLVWDVTXHHVFROKLDPXWLOL]DUDIRWRJUD¿DSRGHULDPGDU³OLo}HVPHOKRUHV
ou então mais proveitosas que não [fossem] aquelas fornecidas pelas estátuas,
pelas instruções anatômicas, e pelas estudadas cópias de um modelo forçado
a uma impossível imobilidade”, e abandonar “os exageros enfáticos, as falsas
interpretações do antigo [...]”.49
Se a proposta de Zeferino da Costa foi ignorada pela congregação da
Academia nos anos de 1870, a geração mais nova de artistas que teve contato
com ele na década de 1880, na Itália, como os irmãos Bernardelli e Pedro
Weingärtner, aderiu à sua sugestão.
2V MRYHQV DUWLVWDV YLD =HIHULQR GD &RVWD RX QmR FRQKHFHUDP D
SRVVLELOLGDGHGRXVRGDIRWRJUD¿DQRSURFHVVRGHHQVLQRDUWtVWLFR(GHIDWR
VRPHQWHFRPHOHVRXVRGDIRWRJUD¿DIRLLQWURGX]LGRQRVLVWHPDGHHQVLQRGD
Escola Nacional de Belas Artes, logo após a Reforma de 1890.
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Após a leitura das atas e dos documentos da Escola, referentes aos
seus primeiros anos de funcionamento, localizamos dois planos de aula, um
de Pedro Weingärtner e outro de Rodolpho Bernardelli, que mencionam, de
IRUPDFODUDRXVRGDIRWRJUD¿DHPVHXVPpWRGRVGHHQVLQR9HMDPRV
Programa para a aula de Desenho Figurado para a Escola
Nacional de Belas Artes [...]
Todo discípulo que entrar para a aula de desenho é obrigado
a fazer um trabalho de prova, e conforme o trabalho que
apresentar entrará nas seguintes classes:
1º anno
FODVVHGHVHQKROLQHDUH¿JXUDVJHRPpWULFDV
2ª classe - desenho de folhas e ornamentos, copias de
phototypias [...].
DVVLQDGR 3HGUR:HLQJlUWQHU50

$VVLPYHPRVSHODOHLWXUDGRSODQRGHDXODGHGHVHQKR¿JXUDGRTXH
DVIRWRJUD¿DV IRWRWLSLDV XWLOL]DGDVSRU:HLQJlUWQHUHUDPGHHOHPHQWRVGH
“folhas e ornatos”.
2HPSUHJRGDIRWRJUD¿DWDPEpPpLQGLFDGRQR3URJUDPDGH(VFXOWXUD
GH 2UQDWRV DVVLQDGR SRU 5RGROSKR %HUQDUGHOOL PXLWR SURYDYHOPHQWH SDUD
GHVHQYROYHUQRVDOXQRVDSHUFHSomRGHFODURHVFXUR chiaroescuro 
(VFXOWXUDGH2UQDWRV
1º anno – conhecimento geral dos ornatos das diversas
épocas, modelando de photografhia diversos ornatos
applicados à architectura [...].
DVVLQDGR 5RGROSKR%HUQDUGHOOL51

$LQGD TXH R XVR GD IRWRJUD¿D QmR VHMD DSRQWDGR SHORV FUtWLFRV TXH
atuaram no meio artístico carioca como sinônimo de modernidade, - o
RSRVWRSRGHVHUYHUL¿FDGRHPRXWURVSDtVHVQRPHVPRSHUtRGRRHPSUHJR
GDIRWRJUD¿DSHORVDUWLVWDVHDVXDDWXDomRFRPRIRWyJUDIRVDPDGRUHVHRX
diletantes é um sintoma de que eles utilizavam técnicas modernas e, mais do
que isso, aplicavam-nas em suas aulas na Escola Nacional de Belas Artes, algo
impossível apenas alguns anos antes do advento da República. Tal constatação
nos fornece novas vias de interpretação das obras desses artistas, e evidencia
a modernização pela qual passou aprincipal instituição de ensino artístico do
país no decorrer da última década do século XIX.
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+$55,621&*$5%7Modernidade e modernismo: a pintura francesa no século
XIX. São Paulo: Cosac Naify, 1998. p. 6-14.
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2

A fórmula era utilizada no século XIX por personalidades como Baudelaire e Zola,
HQWUHRXWURV%2$6*HRUJH,O)DXWrWUHGHVRQ7HPSVThe Journal of Aesthetics and
Art Criticism, Spring, v. 1, n. 1, p. 52-55, 1941.

3

DAZZI, Camila. “Por em prática e Reforma da antiga Academia”: a concepção
e a implementação da reforma que instituiu a Escola Nacional de Belas Artes em
5LRGH-DQHLUR8)5-7HVH 'RXWRUDGRHP+LVWyULDGD$UWH 33*$9
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

4
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Universidade de São Paulo, 2002.
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Henrique Bernardelli.
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In:______. Pedro Weingärtner 1853-1929XPDUWLVWDHQWUHR9HOKRHR1RYR0XQGR
6mR3DXOR3LQDFRWHFDGR(VWDGRGH6mR3DXORS &DWiORJR 

7

Diletante á aqui compreendido como aquele que faz algo por prazer,
descompromissadamente, sem procurar se desenvolver e aprimorar, e de modo
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8
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e diletantes. Entre eles se destacam alguns artistas que atuaram nos mesmos anos da
SDVVDJHPGHYiULRVDUWLVWDVEUDVLOHLURVSHOD,WiOLD0LFKHWWL*LRLD&LVWHUQD%RPEHOOL
Cattaneo, Nunes Vais e Caprile.

17

$))5,'LPLWUL/DIRWRJUD¿DQHOOHSUDWLFKHHQHOOHFRQVXHWXGLQLG¶DWHOLHUGLSLWWRUL
e scultori. In: $))5, 'LPLWUL &$//(*$5, &DOOHJDUL 2UJV  Studi d’artista:
IRWRJUD¿HG¶DWHOLHUWUD¶H¶5RPD)DEUL]LR)DEEUL(GLWRUHS
&DWiORJR 

18
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%25',1,RSFLWS

2 PRGR GH FDWDORJDomR DGRWDGR SHOR 0XVHX 'RP -RmR 9,(%$8)5- SDUD DV
IRWRJUD¿DVTXHPHQFLRQDPRVQRSUHVHQWHVXEFDStWXORpYDULDGR$OJXPDVIRWRJUD¿DV
são catalogadas como documentos arquivológicos, outras como documentos
PXVHROyJLFRV$V IRWRJUD¿DV GH SLQWXUDV HVWmR FDWDORJDGDV FRPR SHUWHQFHQWHV DR
$FHUYR$UTXLYROyJLFRWDOFRPRVHJXHHPUHODomRDVIRWRJUD¿DVGHREUDVGH+HQULTXH
%HUQDUGHOOL 'RFXPHQWR HQFDGHUQDGR ËQGLFH 2QRPiVWLFR %(51$5'(//,
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+HQULTXH&RQWHXGR)RWRJUD¿DVGHSLQWXUDVH[HFXWDGDVSRU+HQULTXH%HUQDUGHOOL
³0DWHUQLGDGH´ UHWUDWR GH >-RVp 0DULD 2VFDU@ 5RGROIR %HUQDUGHOOL 3DLVDJHP ³2
Aleijadinho em Vila Rica”. Disponível em: <http://www.museu.eba.ufrj.br>.
$VIRWRJUD¿DVTXHPRVWUDPDVREUDVFRQWH[WXDOL]DGDVQRDPELHQWHGRDWHOLHUIRUDP
FDWDORJDGDVQRVLWHGR0XVHX'-RmR9,FRPRSHUWHQFHQWHVDR$FHUYR0XVHROyJLFR
WDOFRPRVHJXH&ODVVH&RPXQLFDomR6XEFODVVH'RFXPHQWRIRWRJUi¿FR7tWXOR
(VWiWXDGR%DUmRGR5LR%UDQFRQRDWHOLHU&DPSLQDV2XDLQGDHPUHODomRDWHOD
3URFODPDomRGD5HS~EOLFD&ODVVH&RPXQLFDomR6XEFODVVH'RFXPHQWRIRWRJUi¿FR
Título: Quadro a óleo “Proclamação da República” de Henrique Bernardelli, no atelier.
Disponível em: <http://www.museu.eba.ufrj.br>.

21

$VIRWRJUD¿DVGHREUDVGH=HIHULQRGD&RVWDHVWmRFDWDORJDGDVQRVLWHGR0XVHX
D. João VI do seguinte modo: Acervo Arquivológico; Documento encadernado;
ËQGLFH7HPiWLFR3UrPLRGH9LDJHPËQGLFH2QRPiVWLFR&267$-RmR=HIHULQRGD
&RQWHXGR)RWRJUD¿DVGHSLQWXUDVH[HFXWDGDVSRU-RmR=HIHULQRGD&RVWDHQWUHHODV
3UrPLRGHYLDJHP0HGDOKDGHRXURHHQYLRGHSHQVLRQLVWDIRWRJUD¿DVGRDUWLVWD

22

$V IRWRJUD¿DV PHQFLRQDGDV QHVVH SDUiJUDIR VmR FDWDORJDGDV FRPR SHUWHQFHQWHV
DR$FHUYR0XVHROyJLFR&ODVVH&RPXQLFDomR6XEFODVVH'RFXPHQWRIRWRJUi¿FR
Disponível em: <http://www.museu.eba.ufrj.br>.

23

2 PHVPR WLSR GH IRWRJUD¿D TXH UH~QH DXWRU UHWUDWDGR H REUD FRQFOXtGD RX HP
andamento é analisado em relação a pintores e escultores italianos por AFFRI, op.
cit., p. 21-22.

24

675,1$7,&ODXGLR DFXUDGL Francesco Paolo Michetti: Dipinti, Pastello, Disegni.
1DSROL(OHFWDS &DWiORJR 

25
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0,5$*/,$RSFLWS

1,&2/$,(:6.<$OIUHGR3HGUR:HLQJlUWQHUHDUHSHWLomR,Q'$==,&DPLOD
VALLE, Arthur. Oitocentos: arte brasileira do Império à República. Tomo II. Rio de
Janeiro: UFRJ, 2010. p. 30-39.

27

Uma evolução decisiva ocorrue em 1895, com a invenção do “rouleau de pellicule
VHQVLEOH´SHORDPHULFDQR*HRUJH(DVWPDQ6XUJLDD3RFNHW.RGDNTXHVHGXVLDSHOR
slogan: “Vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton, nous nous chargeons du reste”.
'egas Bonnard Vuillard photographes - Cent photographies des peintres Degas,
%RQQDUGHW9XLOODUG$YLJQRQ0XVHp$QJODGRQ &DWiORJR 

28

&$//(*$5,3DROD'RFXPHQWDUHO¶DUWH/HFROOH]LRQLIRWRJUD¿FKHGHOO¶,&&',Q
Studi d’artista: IRWRJUD¿HG¶DWHOLHUWUD¶H¶5RPD)DEUL]LR)DEEUL(GLWRUH
S &DWiORJR 
29

2&7$9,2 5RGULJR Minha memyria dos outros. Rio de Janeiro: Livraria José
2OLPSLRS
30

Henrique Bernardelli retornou da Itália somente em 1888, como atesta o jornal
Cidade do Rio, em uma nota de 7 dez. 1888 que comunica a chegada do artista ao
Brasil, vindo de Paris.

31

32

(VVDVIRWRJUD¿DVHVWmRFDWDORJDGDVQRVLWHGR0XVHX'-RmR9,FRPRSHUWHQFHQWHV
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DR$FHUYR0XVHROyJLFR&ODVVH&RPXQLFDomR6XEFODVVH'RFXPHQWRIRWRJUi¿FR
Disponível em: <http://www.museu.eba.ufrj.br>.
%25',1,RSFLWS1RRULJLQDO³VLULQQRYDQROHSRVHOHOXFLOHLQTXDGUDWXUH
FDPELDQRLIRUPDWLVLLQWURGXFHXQGLDORJRHXQ¶LGHQWL¿FD]LRQHQXRYDFROVRJJHWWRVL
eliminano le tradizionali quinte prospettiche, si inseriscono distorsioni e ribaltamenti
spaziale, tagli audaci dei primi piani, effetti di alonatura e di sfocato”.

33

A relação do artista com Nápoles é bastante significativa, sendo comum
encontrarmos em sua documentação menções a estadias naquela cidade. Para
maiores informações, consultar: DAZZI, Camila. As relao}es Brasil-Itália na arte do
último oitocentos: HVWXGRVREUH+HQULTXH%HUQDUGHOOL  &DPSLQDV,)&+
GD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGH&DPSLQDV'LVVHUWDomR 0HVWUDGRHP+LVWyULD 
Campinas, 2006, p. 55-66.

34

35

&$//(*$5,RSFLWS

Em 1878, Weingärtner viajou pela primeira vez para a Alemanha, matriculando-se
QD.XQVWJHZHUEHVFKXOH (VFRODGH$UWHV,QGXVWULDLV GH+DPEXUJRGHSRLVPXGRXVH
SDUDDFLGDGHGH&DUOVUXKHPDWULFXODVHQD*URVVKHU]RKOLFK%DGLVKH.XQVW6FKXOH
onde foi aluno de Theodor Poeckh; por fm, por volta de 1882, antes de se mudar
para Paris e fnalmente se estabelecer em Roma, Weingärtner passou uma temporada
HP%HUOLPRQGHIUHTXHQWRXD$FDGHPLDGHDUWHVORFDO&RQVWDDLQGDQDVXDELRJUD¿D
XPDYLDJHPSDUD0XQLTXHUHDOL]DGDHP9$//($UWKXU³$PDQHLUDHVSHFLDO
que defne a minha arte”: Pensionistas da Escola Nacional de Belas Artes e a cena
DUWtVWLFDGH0XQLTXHHPIQVGR2LWRFHQWRVRevista de +istyria da Arte e Arqueologia,
Campinas, n. 13, p. 116-121, jan./jul. 2010.

36

0$5,1(//, 6HUJLR )UDQ] YRQ 6WXFN O¶XOWLPR ,PPDJLQL LQWRUQR DOOD SLWWXUD
disegni, incisioni, fotografie. In: 0$5,1(//, 6HUJLR 7,'',$$OHVVDQGUD
2UJV  Franz von Stuck ± /XFLIHUR PRGHUQR 7UHQWR 0XVHR GL$UWH 0RGHUQD H
Contemporanea, 2007. p. 13-21.

37

38

Ibidem.

$VIRWRJUD¿DVPHQFLRQDGDVHVWmRFDWDORJDGDVQRVLWHGR0XVHX'-RmR9,FRPR
SHUWHQFHQWHVDR$FHUYR0XVHROyJLFR&ODVVH&RPXQLFDomR6XEFODVVH'RFXPHQWR
IRWRJUi¿FR'LVSRQtYHOHPKWWSZZZPXVHXHEDXIUMEU!

39

$UTXLYRGR0XVHX1DFLRQDOGH%HODV$UWHV3DVWD+HQULTXH%HUQDUGHOOL&RQWUDWR
GHHQFRPHQGDGRUHWUDWRGR³&LGDGmR*HQHUDOtVVLPR0DUHFKDO'HRGRURGD)RQVHFD´
datado de 29 abr. 1890 e assinado por Henrique Bernardelli e pelo Barão de Itaipu.

40

Para maiores detalhes sobre a Reforma de 1890 e a criação da escola Nacional de
Belas Artes, consultar a tese de doutorado: DAZZI, op. cit.

41

Diferentemente dos Bernardelli e de Weingärtner, que foram nomeados professores
da Escola Nacional de Belas Artes tão logo a mesma é instituida, on dois primeiros por
decreto de dezembro de 1890, e o segundo por decreto de maio de 1891, Zeferino só
DWXRXQD(VFRODDSyV2DUWLVWDIRLQRPHDGRSURIHVVRUGHPRGHORYLYRGDQRYD
Escola Nacional de Belas Artes por decreto de 30 de dezembro de 1890, no entanto,
não assumiu a cadeira por se encontrar em Roma realizando os paineis decorativos
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da Igreja da Candelária. Zeferino pede exoneração do cargo em agosto de 1893, e só
atuará na Escola após 1897, como professor interino. DAZZI, op. cit., p. 224 -226.
$UTXLYRGR0XVHX'RP-RmR9,(%$8)5-3DVWD=HIHULQRGD&RVWD&DUWDDVVLQDGD
em Roma, em 30 mar. 1875. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net>.

43

*8,//$80( (XJqQH ,GpH JpQpUDOH G¶XQ HQVHLQJPHQW GX GHVVLQ ,Q Essais
sur la théorie du dessin3DULVDSXG%2,0($OEHUW7KHWHDFKLQJRI¿QHDUWV
and the avant-garde in France during the second half of the nineteenth century. In:
Las academias de arte. Atas del VII Coloquio Internacional de Gaunajuato. D. F.:
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGHO0H[LFRS

44

A exposição L’Art du Nu au ;I;e siqcle le photographe et son modqle, realizada na
%LEOLRWKqTXH1DWLRQDOHGH)UDQFH)UDQoRLV0LWWHUDQGHQWUHGHRXWXEURGHH
GHMDQHLURGHH[SRVGLYHUVDVIRWRJUD¿DVTXHHYLGHQFLDPRXVRGDIRWRJUD¿D
nas aulas de modelo vivo da École des Beaux-Arts.

45

'8&+(11( '( %28/2*1( *XLOODXPH% Méchanisme de la physionomie
humaine ou analyse électro-physiologique de l’expression des passions applicaEle à
la pratique des arts plastiques. Paris, 1862.

46

SCHALLER, Catherine. L’expression des passions au XIXe siècle. Le concours de
la Tête d’expression à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Théories de l’expression des
passions et analyse des toiles du concours. Fribourg: Université de Fribourg, 2003.
Thèse de Doctorat présentée devant la Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg,
en Suisse, le 27 juin 2003. p. 174-175.

47

48

%25',1,RSFLWS

6(/9$7,&2 3LHWUR 6XOO¶HGXFD]LRQH GHO SLWWRUH VWRULFR PRGLHUQR LWDOLDQR ,Q
Pensiere3DGRYDDSXG%$52&&+,3DRODTestimonianze e polemiche ¿gurative
in Italia:O¶2WWRFHQWRGDOEHOORLGHDOHDV3UHUDIIDHOOLVPR)LUHQ]H0DVVLPD
p. 125. No original: “lezioni meglio al trimenti fruttuose che non sian quelle fornite
dalle statue, dalle preparazioni anatomiche, e dalle studate copie di un modello forzato
ad impossibili immobilità [e abandonar] Ie enfatiche esagerazioni, le false interpretazioni
dell’antico’ [...]”.
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$UTXLYRGR0XVHX'RP-RmR9,(%$8)5-$WDGHMXQS%

51

Ibidem, p. 5A.

Artigo recebido em dezembro de 2011. Aceito em agosto de 2012.

