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RESUMO 

 

 

O estudo apresenta a Coleção de Gravuras Arthur Azevedo, acervo artístico-cultural 

pertencente ao Governo do Estado do Maranhão desde 1910 e localizado na cidade de São 

Luís. Destaca-se a vida e obra de Arthur Azevedo, jornalista, teatrólogo e crítico de arte, que 

constituiu ao logo da vida esse acervo de gravuras e pinturas dos mais diferentes temas e 

estilos. A pesquisa aborda a diversidade temática da Coleção, enfatizando o conjunto de 

gravuras brasilianas que retratam as paisagens, os costumes e cenas do cotidiano das cidades 

brasileiras. Essas obras foram produzidas por artistas europeus que percorreram o Brasil 

durante o século XIX, fotografando, desenhando e posteriormente litografando as mesmas, 

formando então registros imagéticos que se tornaram referência para o estudo da identidade e 

da memória cultural do país. São feitas considerações sobre a litografia – contexto histórico e 

sua importância para o advento da fotografia. Em seguida, o percurso histórico da Coleção 

desde sua aquisição pelo Governo do Maranhão e os trabalhos de pesquisa e preservação 

realizados sobre o acervo. Destacam-se ainda os bens culturais móveis e sua relevância no 

processo de aprendizagem, destacando assim, a educação patrimonial – conceito, metodologia 

e o seu caráter interdisciplinar para inserção do patrimônio cultural como instrumento 

educacional. 

 

Palavras-chave: Coleção de Gravuras Arthur Azevedo. Brasilianas. Identidade. Memória. 

Educação Patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study presents Arthur Azevedo Engrave Collection, which belongs to the State 

Government of Maranhão since 1910 and it is located at São Luís. It highlights Arthur 

Azevedo‟s life and work, as journalist, playwright and art critic, who assembled a engraves 

and paintings collection in different themes and styles during his lifetime. This research 

concerns the thematic diversity from collection, emphasizing the group of Brazilian engraves 

that depict landscapes, customs, and everyday scenes at Brazilian cities. Those art pieces were 

produced by European artists that traveled around Brazil during 19th century, photographing, 

drawing, and later lithographing, composing an imagetical register that became reference to 

researches of identity and cultural memory of the country. There are considerations about 

lithography – its historical context and importance for photography beginning. Followed by, 

the historical path of this Collection since its acquisition by the State Government of 

Maranhão, and the researches and preservation works developed regarding the Art 

Aggregation. It also highlights cultural goods movable and its relevance to apprenticeship 

process, highlighting therefor, cultural heritage education – concept, methodology and its 

interdisciplinary nature in order to introduce cultural heritage as educational instrument. 

 

Key-words: Arthur Azevedo Engrave Collection. Brasilidade. Identity. Memory. Cultural 

Heritage Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse pela Coleção Arthur Azevedo começou no ano de 2006 quando iniciei 

meus trabalhos na Curadoria de Bens Culturais do Palácio dos Leões, mais especificamente 

no mês de maio. Naquele primeiro momento, em um projeto específico de preservação da 

Coleção que se estenderia até o mês de dezembro do mesmo ano. Durante esse período, 

trabalhei em equipe com mais oito pessoas, onde cada um ficou responsável em executar uma 

parte das atividades dispostas no projeto. Foi feita a catalogação do acervo em um banco de 

dados, a elaboração de uma ficha técnica para registro das obras, observando-se os artistas, as 

técnicas e principalmente o estado de conservação de cada gravura. Foram confeccionados 

envelopes para acondicionamento das gravuras, cada envelope preparado para comportar cem 

gravuras, que recebiam uma numeração de acordo com o tombamento realizado em anos 

anteriores. 

Durante o projeto surpreendi-me com tão grandioso acervo público do qual nunca tive 

nenhum conhecimento. Inicialmente pela enorme quantidade de gravuras, estampas e recortes, 

e num segundo momento pela sua qualidade e riqueza iconográfica, pelos registros de época e 

imagens que continham anotações do próprio Arthur Azevedo, algo que me proporcionou 

uma sensação ainda mais especial ao manusear esses documentos históricos, de tal forma que 

só aumentaram meu interesse pela Coleção. Até então, a única referência que tinha sobre o 

teatrólogo Arthur Azevedo era a do belíssimo teatro localizado na Rua do Sol, no centro 

histórico de São Luís que leva o seu nome. 

Fiquei responsável em alimentar o banco de dados sobre o acervo, fazendo uma 

minuciosa leitura de cada obra, a maioria delas com textos em francês, algo que julgo 

relevante preconizar, pois foi o fator determinante para iniciar meus estudos sobre essa língua. 

Posteriormente fiz a limpeza de inúmeras obras, utilizando trinchas e pó de borracha, 

momento em que passei a contemplar e me deslumbrar ainda mais com tantas imagens: cenas 

de paisagens do campo, retratos, figuras da mitologia grega, monumentos históricos, cenas do 

cotidiano, as paisagens das cidades brasileiras, enfim, uma quantidade de informações 

artísticas surpreendentes. 

Em outubro de 2006 fiz o curso de preservação e restauro de documentos 

iconográficos na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, curso que se tornou fundamental para 



9 

 

implantação de novas técnicas de conservação e restauro na Coleção. No ano de 2007 passei a 

compor o quadro técnico da Curadoria do Palácio, dando prosseguimento aos trabalhos com o 

acervo. Nesse mesmo ano fiz uma breve apresentação sobre a Coleção Arthur Azevedo na 

Feira Literária de São Luís. Posteriormente ingressei no curso de pós-graduação (lato sensu) 

em Jornalismo Cultural da Universidade Federal do Maranhão, onde escrevi como trabalho de 

conclusão um breve artigo sobre a Coleção, e foi o primeiro trabalho de caráter científico que 

elaborei sobre o acervo e importante motivador para aprofundar minhas pesquisas sobre o 

tema.  

Desde então, intensifiquei os estudos e a leitura visual, sobretudo, das litografias que 

retratavam as paisagens brasileiras. O Corcovado no Rio de Janeiro, a vista panorâmica de 

São Luís, as paisagens da cidade de Salvador, os monumentos históricos do Recife, todos elas 

impulsionaram-me a ampliar o espectro da pesquisa. Da mesma forma me interessei sobre os 

artistas gravadores, pintores, escultores e fotógrafos que fui identificando nas obras, assim 

como o desejo de entender como tantas obras sobre o Brasil do século XIX foram registradas 

por artistas estrangeiros e impressas em casas litográficas da Europa.  

Dessa forma, o presente estudo resulta do interesse em melhor entender e desvendar 

esse universo artístico, tão valioso e desconhecido, que tive a oportunidade de conhecer de 

perto nos últimos anos, e certamente transformar essa pesquisa em um suporte teórico inicial 

para que as futuras gerações interessadas possam ter maior conhecimento do valioso 

patrimônio cultural que é a quase incontável Coleção de gravuras constituída por esse 

personagem ilustre da história da arte brasileira, chamado Arthur Azevedo, que apesar de suas 

poucas posses materiais, reuniu com tamanha persistência e sensibilidade ao longo da vida.  

Assim, propõe-se uma retomada aos fatores históricos que deram início à formação 

desse acervo, buscando nos documentos e manuscritos de época registros que evidenciem a 

composição da Coleção. Da mesma forma, a historicidade dessa produção artística que 

formou uma quantidade significativa de imagens, perpetuando momentos da vida cultural 

brasileira, num período marcado por transformações artísticas, culturais e políticas.  

Nesse contexto, observa-se que a arte está presente na vida do homem desde os 

tempos mais remotos, tornando-se fator de construção e integração cultural. Tomando-se os 

desenhos das cavernas como as primeiras manifestações artísticas que se tem registro, nota-se 

que o homem já tinha o intuito de gravar suas ideias, experiências e fantasias nas pedras. 
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Desse modo, a gravura, a partir dos desenhos e processos gráficos, construiu um importante 

trajeto na história cultural. 

O estudo em tela preconiza a arte de gravar expressada pela Coleção de Gravuras 

Arthur Azevedo; as várias técnicas de gravação que compõem o acervo, o desenvolvimento 

desses suportes imagéticos e a sua importância na construção das identidades, memórias e no 

processo educacional. 

No capítulo 1 são feitas considerações sobre a vida e obra de Arthur Azevedo, 

teatrólogo, intelectual, crítico e colecionador de obras de arte, bem como sobre sua produção 

literária e teatral. No tópico 1.1 discorre-se sobre a sua intensa participação como crítico de 

arte, seu contato com artistas gravadores e pintores da época. Apresenta-se em seguida 

documentos escritos pelo próprio Arthur Azevedo para artistas e amigos, tratando sobre 

gravuras e pinturas, configurando assim a sua prática de colecionador.  

O capítulo 2 discorre sobre a Coleção Arthur Azevedo, os diversos artistas presentes 

no acervo, os temas retratados em períodos distintos, que abrange a arte produzida desde o 

século XVII até as paisagens brasileiras do final do século XIX. Apresentam-se imagens das 

gravuras em diferentes temáticas, como as mitológicas, os retratos, as cenas de paisagem e do 

cotidiano. No tópico 2.1 são feitas considerações sobre o conjunto de gravuras brasilianas, 

obras as quais o estudo dedica especial atenção, discorrendo sobre seus respectivos artistas, 

litógrafos, pintores, desenhistas e fotógrafos. 

Ressalta-se que para a identificação dos artistas gravadores, litógrafos, pintores, 

escultores e delineadores, o estudo utilizou-se da obra, Dictionnaire critique et documentaire 

des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays par 

un groupe d`écrivains spécialistes français et étrangers (1976), da autoria de Emmanuel 

Bénézit (1854-1920) juntamente com uma equipe de especialistas internacionais, 

constituindo-se uma fonte referência para o estudo e identificação de obras, onde foi possível 

encontrar dados biográficos e demais informações substanciais para a elaboração dessa 

pesquisa.  

O tópico 2.2 faz uma abordagem sobre a litografia e a sua relevância para a evolução 

da imagem, tornando-se o suporte para o advento da fotografia no século XIX. Destaca-se 

também a chegada da litografia no Brasil e sua utilização na Imprensa Oficial do país, bem 

como para o início de uma série de trabalhos iconográficos desenvolvidos desde então. No 

tópico 2.3 relata-se o percurso histórico do acervo, desde a sua aquisição pelo Governo do 
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Maranhão, passando por diversos órgãos públicos do Estado e os trabalhos de preservação, 

exposições e estudos realizados ao longo do tempo.  

O capítulo 3 discorre sobre brasilidade, a sua noção e contexto histórico, a partir das 

missões artísticas e dos demais trabalhos realizados pelos artistas-viajantes no século XIX que 

fotografaram diferentes regiões do Brasil, compondo importantes documentos da construção 

imagética do período e atualmente são objetos de contemplação e estudo das identidades e 

memórias visuais brasileiras. Dessa forma, destaca-se a identidade como fator substancial na 

constituição de uma cultura nacional, e a importância da preservação da memória por meio do 

patrimônio cultural. Sobre esses aspectos de identidade e memória visual recorre-se à 

orientação de Stuart Hall (2001), Peter Burke (2005), dentre outros mestres.  

O tópico 3.3 trata da Educação Patrimonial enquanto metodologia que visa nos bens 

culturais uma fonte de transmissão de conhecimento para diversas áreas do saber, tornando-os 

objetos ativos para o aprimoramento e expansão do processo educacional. Destaca-se a 

contribuição dos acervos culturais, preconizando a gravura como suporte imagético revelador 

das paisagens e costumes de época nas cidades brasileiras.  

Contudo, pretende-se analisar a Coleção Arthur Azevedo e sua relevância como 

patrimônio artístico-cultural podendo tornar-se fonte contemplativa, de reflexão e objeto em 

prol da educação. Tal análise fundamenta-se no pressuposto de que a arte da gravura legou 

um papel relevante na expansão dos processos gráficos e meios de comunicação, contribuindo 

para a democratização do conhecimento e aproximação das culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1 ARTHUR AZEVEDO: UM AMANTE DA ARTE 

 

 

A história da literatura, dos meios de comunicação, do teatro e da arte brasileira é 

constituída de personagens ilustres que contribuíram significativamente para a formação 

cultural do país. Dentre esses, está Arthur Azevedo, jornalista, escritor, colecionador de obras 

de arte, crítico, teatrólogo e introdutor do teatro de revista no Brasil, um homem apaixonado 

por todas as formas de expressão artística.  

Arthur Nabantino Gonçalves de Azevedo nasceu em 7 de julho de 1855, na cidade de 

São Luís, capital do Maranhão. Filho de Davi Gonçalves de Azevedo, vice-cônsul de Portugal 

e de Emília Amália Pinto de Magalhães. Foi ao lado do irmão, o escritor Aluísio de Azevedo, 

um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que Arthur Azevedo ocupou a cadeira 

de nº 29, e tem como patrono Martins Pena. Foi casado com Carolina Adelaide Lecouflé, 

artista plástica e gravadora formada na França. 

Sua paixão pelas letras e pelo teatro iniciou-se bem cedo, ainda criança em São Luís, 

aos quinze anos de idade escreveu a comédia que anunciava todo seu estilo teatral, Amor por 

anexins. Este espírito lhe foi dado pelas experiências do “teatrinho de fundo de quintal” 

proporcionado pela mãe e por suas leituras de francês que ela lhe ensinou. Tão boa foi a 

formação dada pela mãe, Emília Amália, que não parou de ler e de escrever. Devido às 

dificuldades financeiras da família, cursou poucos anos de colégio, tendo que trabalhar como 

caixeiro em armazéns da capital. Essas experiências com as dificuldades da vida acabaram 

ligando Arthur Azevedo ao povo por meio do teatro.  

Foi um dos criadores do Teatro normal, adaptado em uma das dependências do 

Gabinete Português de Leitura, onde também atuou e para o qual escreveu peças. Entre seus 

companheiros figuravam Olavo Bilac, Coelho Neto e Ruy Barbosa. Defensor da abolição da 

escravatura, escreveu as peças O Liberato em 1881, obra que ele dedicou a Joaquim Nabuco e 

A Família Salazar, esta última em parceria com Urbano Duarte. Ambas foram proibidas pela 

censura do Império, sendo mais tarde publicadas no volume intitulado O Escravocrata.  

Sua ligação com o teatro se reflete nos artigos sobre eventos artísticos, publicados em 

jornais de grande circulação da época, como O País, na coluna “A Palestra”; O Diário de 

Notícias, na coluna “De Palanque”; A Notícia, nos folhetins “O Teatro” e O Mequetrefe, nos 

quais teve participação como articulista. Em 1871 publicou seu primeiro livro de poemas, 
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Carapuças. Entre 1876 e 1908 traduziu e adaptou dramas, comédias e operetas francesas em 

verso. Em 1889 reuniu alguns dos seus trabalhos no volume Contos Possíveis, dedicado a 

Machado de Assis, que era seu companheiro na Secretaria da Viação. Simultaneamente aos 

contos e artigos, desenvolveu também o teatro de revista que o projetou como um dos maiores 

teatrólogos brasileiros do gênero.  

Há de se ressaltar que Arthur Azevedo chegou a criar a tradição da revista do ano, 

onde apresentava os fatos mais significativos, sendo caricaturados, em cena, políticos e 

figuras em evidência, o que continuou a existir com grande sucesso de público até os anos 

1950, no Rio de Janeiro. Segundo Roberto Seidl (1937), uma das peças de maior popularidade 

de Arthur Azevedo foi Capital Federal, extraída da revista de ano: O Tribofe. Nela, Azevedo 

faz uma forte crítica à sociedade da época sempre com ironia e um bom-humor inteligente, 

estilo marcante de suas obras. 

Foi um dos autores mais populares para o público de seu tempo, pois sabia falar 

diretamente. No palco apareciam figuras brasileiras típicas, como o fazendeiro ou o 

comerciante bronco e rico, os tipos simplórios de pouca instrução com fala truncada; a 

mocinha que rompe os ajustes do casamento por interesse; os escravos que a todos serviam, 

com suas graças que escondem sofrimentos. Cada cena tinha muita objetividade de ação e 

cada personagem um “tique” próprio. Descreveu em suas obras a sociedade da época – 

simples, com graça, preconceituosa e injusta, – abrindo margem para que se refletisse sobre 

instituições como a escravidão, que ele combatia. Sobre os temas populares, Canclini (1997, 

p. 267-268) observa: 

 
Desde o romantismo do século XIX até os escritores que se tornam jornalistas, há 
tentativas de que o povo não seja reapresentado, mas que se apresente a si mesmo. 
Histórias de vida, concursos de relatos, crônicas e testemunhos, oficinas literárias 
têm tentado que a fala popular encontre um lugar no mundo escrito, que o discurso 
coloquial – provinciano ou de bairro – ingresse no campo legítimo da cultura.  

 

Sábato Magaldi, em palestra sobre os dramaturgos que ocuparam as cadeiras da 

Academia Brasileira de Letras, afirma não ter dúvida que Arthur Azevedo é a “maior figura 

do teatro brasileiro” (informação verbal). No final da vida empenhou-se de corpo e alma na 

campanha pela construção de um teatro vinculado ao poder público que abrigasse um corpo 

estável com escola de teatro, e os artistas tivessem a sua casa, com possibilidade de emprego e 

formação. Conseguiu então do prefeito Pereira Passos a construção do Teatro Municipal. 
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Lutou durante três décadas pela construção do mesmo cuja inauguração não pode assistir, pois 

veio a falecer em 22 de outubro de 1908. 

Sua dedicação ao teatro era intensa, de forma que seus textos não podem ser 

esquecidos por falta da música que os acompanhava ou por não se referirem mais aos 

problemas da sociedade atual, pois sua linguagem é caracterizada pela atemporalidade. 

Segundo o brasilianista Jean-Yves Mérian, Arthur Azevedo teria escrito, contando-se 

também as traduções e adaptações, mais de duzentas peças entre comédias, operetas e 

revistas. E não foi somente do teatro que veio sua popularidade, foi também reconhecido entre 

os melhores prosadores, ao lado de Rui Barbosa, Carlos de Laet, Machado de Assis, Coelho 

Neto, João Ribeiro e Olavo Bilac.  

 
Sua prosa era em estilo simples, o que nos faz lembrar palavras do seu filho mais 
moço, Aluísio Azevedo (mesmo nome do tio autor de “O Cortiço” e “O Mulato”). 
Dizia Aluísio Azevedo que seu Pai “gostava de escrever em estilo direto, sem 
floreados ou ginásticas estilísticas, sem se preocupar em criar uma escola nova. 
Queria ser lido, sem obrigar as pessoas a consultar um dicionário, daí sua incrível 
popularidade” (DIVISÃO DE PERIÓDICOS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 
NACIONAL, 1984, p. 2). 
 

A sua atividade teatral e a colaboração em jornais como cronista, crítico, poeta e 

contista, foi marcada por sua personalidade de observador realista, com humor, mas sem 

aproximar-se do lado patético de qualquer assunto. Os seus escritos sempre se aproximavam 

da representação de uma comédia. É interessante relatar que ele dificilmente assinava o 

próprio nome, substituía-o pelas iniciais A. A. ou por diferentes pseudônimos como: “Eloy, o 

Heróe”, “Batista”, “O Trocista”, “Cosimo”, “Frivolino”, “XYZ”, “Juvenal”, dentre outros. 

Esta forma, que muitos criticaram como superficial, no entanto, traz um sentido de 

expressão bem brasileira, e ainda mais carioca. Mesmo sendo maranhense, transferiu-se muito 

cedo para o Rio de Janeiro, apenas com 18 anos de idade, deixando pais e irmãos, em virtude 

de sua aprovação em um concurso público que o qualificou para ser funcionário em qualquer 

província do Império.  

Montello (1969) informa ainda que, Azevedo partiu sem muita certeza sobre a 

obtenção de vaga deste concurso, mas absolutamente convicto que ganharia para viver com 

sua pena em jornais e no teatro. Conseguiu colocação no ministério da agricultura, onde fez 

carreira de amanuense a diretor de setor, trabalhando, coincidentemente, na mesma repartição 

de Machado de Assis, com quem participou na fundação da Academia Brasileira de Letras. 
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Depois de alguma luta, firmou a sua reputação literária escrevendo peças de teatro, versos, 

contos, crônicas, ao mesmo tempo em que enchia a sua casa, em Santa Teresa, de obras de 

arte. 

Azevedo viveu o seu tempo, comparecendo ao que se chamava de “boêmia” do Rio de 

Janeiro, com seus teatros, cafés, restaurantes e livrarias, nas conversas literárias, e passeios 

pela Rua do Ouvidor. Porém, era uma boêmia mais para manutenção, do que a moda de então 

propagava como vida de artista, pois necessitava cada vez mais dedicar-se ao trabalho para 

sustentar todos os seus dependentes.  

João da Costa Gomes revela em seu discurso na Sessão Magna da Academia 

Maranhense de Letras realizada em 12 de outubro de 1919 que:  

 
Uma vez no Rio, e empregado na Secretaria da Agricultura, Arthur Azevedo travou 
camaradagem com os intelectuais cariocas, na assídua convivência do Café Londres, 
– abrigo predileto da mocidade, que ali se amezendava, marulheira e febril, 
discutindo e comendo, bebendo e discutindo, como num cenáculo trovejante de 
infrenes garrulices (REVISTA DA ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS, 
1919, p. 45). 

  

Gomes (REVISTA DA ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS, 1919, p. 45) 

observa ainda que: 

 
Arthur Azevedo casou-se, a primeira vez, com a Sra. D. Carlota de Morais, isto em 
1889 ou 1890. Mais tarde, desavindo-se com a esposa, separou-se dela, com um 
filho, o José, que sucumbiu criança. Passou então a viver com a Sra. Carolina 
Lecouflé, em 1900, com quem se consorciou, após o falecimento de D. Carlota. Da 
aliança com Carolina, nasceram-lhe os seguintes filhos: Arthur Azevedo, a 25 de 
novembro de 1894, empregado da tezoiraria da repartição geral dos telégrafos; 
Rodolfo, a 12 de julho de 1896, secretário da Província, do Recife; Américo, a 2 de 
janeiro de 1901, estudante de engenharia mecânica nos Estados Unidos; Aluizio, a 
21 de dezembro de 1903, aluno do colégio Pedro II, – de todos o que tem acentuada 
propensão para as belas letras e ordem na vida. Rodolfo apesar de inteligente é 
boêmio. 

 

Além destes, Arthur Azevedo educou quatro enteados: Luiz, José, Fernando e 

Lucinda, filhos de Carolina, e adotou os pequenos Raúl, Fernando e Antonio, filhos de seu 

compadre, o ator José Portugal, de nacionalidade portuguesa, que morreu no Rio de Janeiro. 

Sobre esta relação com seu tempo, Raimundo Magalhães Júnior, Sábato Magaldi e 

Roberto Seidl escreveram obras importantes, que foram respectivamente, “Arthur Azevedo e 

sua época” (1952), “Artur Azevedo” (2009) e “Artur Azevedo - ensaio bio-bibliográfico 

(1937). Obras essas que certamente foram abertura para muitos outros trabalhos.  
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Por certo, o teatro brasileiro não compartilha com o romance, o conto e a poesia a 

mesma multiplicidade de autores marcantes. Muita gente escreveu e continua escrevendo para 

teatro, e há momentos que agrupam boas peças de diferentes autores. Mas a autoria de um 

conjunto de obras com características próprias, que sejam representativas em nossa cultura é 

algo raro e Arthur Azevedo faz parte desse seleto grupo. 

Diante dessa vasta produção de textos teatrais, poemas e contos, a paixão de Arthur 

Azevedo pela arte da gravura e da pintura ficou longe do conhecimento da maioria das 

pessoas. Ele foi um grande colecionador, adquiriu ao longo de sua vida um imenso acervo dos 

mais variados gêneros, no qual estão presentes inúmeros artistas, gravadores e pintores. “O 

comediógrafo, folhetinista, poeta, humorista e conteur Artur Azevedo era um fino conhecedor 

de arte e colecionou grande quantidade de telas e gravuras.” (MARQUES, 2008, p. 347). 

Azevedo teve em seus escritos e peças teatrais a mesma intencionalidade com que 

colecionava suas obras de arte, buscando nas imagens relatos de época, principalmente nas 

iconografias brasileiras. Estabeleceu um intenso diálogo das gravuras que fora adquirindo 

com seus textos.  

Segundo relato de Antônio Martins Araújo, um dos grandes estudiosos do teatro de 

Azevedo, o teatrólogo maranhense no seu leito de morte observava uma litografia pendurada 

na parede ao lado da cama e com os olhos quase fechados disse: “Somente com base nessa 

imagem poderia escrever mais três peças”. Por sua vez, Américo Azevedo Neto, sobrinho-

neto do dramaturgo, rememora ainda que suas peças teatrais muitas vezes foram pagas com 

obras de arte: “Ele não queria mais nada, apenas uma tela e pronto”. 

Toda essa intensa atividade artística de Arthur Azevedo, no teatro, nos jornais, nas 

revistas e nas artes plásticas reitera a sua importância na vida cultural do país. Nesse sentido, 

destaca-se um momento importante que foi a sua participação na Exposição Nacional de 1908 

no Rio de Janeiro, em que é nomeado membro do júri na Seção de Artes Liberaes do 

Maranhão. No entanto, o teatrólogo vem a falecer durante o evento. 

O relatório, O Maranhão na Exposição Nacional de 1908, elaborado por Domingos de 

Castro Perdigão (Comissário do Governo do Estado do Maranhão) em 1910, informa sobre a 

importante contribuição de Arthur Azevedo na exposição, bem como, o falecimento e as 

homenagens prestadas pelo Governo do Maranhão ao ilustre teatrólogo. Vejamos então, os 

relatos de Perdigão (1910, p. 27): 
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É meu dever fazer menção especial de um membro do jury da Secção de Artes 
Liberaes, o nosso illustre conterrâneo Arthur Azevedo, de saudosissima memória. 
Pela sua incontestável competência eleito Presidente da 5º Sub-secção de Artes 
Liberaes (cartões postais, laberinthos, livros encadernados, mappas geographicos, 
photographias, photogravuras, pinturas a óleo, aquarelas, quadros de desenhos a 
crayon, trabalhos artísticos em todos os gêneros), dedicou-se, desde logo, ao exame 
e estudo de todos os productos compreendidos nessa Sub-secção. Percorria todas as 
secções dos Estados e vinha descançar na do Maranhão, onde, dizia elle: „estou na 
minha terra, ao lado das cuias da Mayoba e do fumo de Codó.‟ Mas infelizmente 
essa grande actividade foi interrompida pela morte, que veio privar o Brazil de um 
grande litterato e o Maranhão de um illustre filho. 
Muitos dos nossos conterrâneos, residentes na Capital Federal, visitaram a nossa 
Secção, apreciando com amor e carinho os productos expostos, pedindo informações 
e lembrando-se com saudades do nosso caro Maranhão. Depois de examinarem tudo 
demoraram-se ainda por muitas horas folheando o grande álbum de photografias 
deste Estado, encommendado pelo Governo e exposto pela Photografia União, do 
Snr. Gaudencio Cunha. O nosso grande homem de letras Arthur Azevedo, a última 
vez que visitou-a, examinou detidamente todas as 220 photografias d`esse álbum e 
ao terminar disse-me: Cheguei agora do Maranhão. Está muito melhorada a minha 
terra mas eu ainda a conheço bem. 

 

Perdigão (1910, p. 18) revela também a contribuição de Arthur Azevedo para a 

composição da coleção de obras literárias:  

 
Tratei então de completar a collecção das obras dos escriptores maranhenses e 
obtive por compra alguns volumes. Considerando, porém, que se tornaria muito 
dispendiosa a compra de todos os que faltavam, sendo até raríssimos alguns deles, 
telegraphei nesse sentido ao Ex.º Snr. Dr. Arthur Quadros Colares Moreira, Vice-
Governador então em exercício, o qual mandou que procurasse os nossos literatos 
Arthur Azevedo, Coelho Neto, Graça Aranha e Dunshee de Abranches, e com eles 
obtivesse por empréstimo as obras necessárias para completar a coleção. Entendi-me 
com esses ilustres maranhenses, que emprestaram todas obras por eles escritas não 
contantes da collecção enviada pela Biblioteca Pública, as quais, depois da 
Exposição, lhes foram restituídas. 

 

Em virtude do falecimento do dramaturgo, algumas homenagens lhe foram prestadas, 

nesse sentido Perdigão (1910, p. 27) relata:  

 
Ao ter sciencia desse infausto, mandei fechar por três dias, a nossa Secção, no 
Palacio dos Estados e depositei, em nome da Representação do Maranhão na 
Exposição Nacional uma palma de flores naturaes sobre a tumba do pranteado 
maranhense, actos esses que mereceram a approvação plena do Exº Snr. Dr. Arthur 
Quadros Colares Moreira, Digníssimo Vice-Governador, em exercício. 

 

O falecimento de Arthur Azevedo gerou grande pesar em todo o meio artístico da 

época. Coelho Neto, companheiro inseparável de Arthur Azevedo, ao tomar conhecimento de 

sua morte foi à tribuna da Câmara Federal, quando então exercia o cargo de deputado federal 

e fez um discurso pedindo o reconhecimento do acervo artístico e literário de Arthur Azevedo 
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como Patrimônio Nacional, pedido esse que foi negado. Foi então que Luís Domingues 

também deputado federal, eleito governador do Maranhão no ano seguinte, sensibilizou-se e 

incluiu no orçamento do estado a compra a Coleção pelas mãos da viúva de Azevedo, 

Carolina Lecouflé. 

Coelho Neto então agradeceu pelo gesto do Governador com as seguintes palavras:  

 
Meu caro Domingues, nós bem trabalhamos junto ao governo da União para que 
aquelas relíquias (livros, telas, bronzes e gravuras) fossem adquiridas. Tu, meu 
amigo, tiveste um gesto de cristão, que honrará teu nome e o da nossa terra, 
salvando o tesouro do nosso poeta (REVISTA DA ACADEMIA MARENHENSE 
DE LETRA, 1919, p. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Figura 1: “O poeta e declamador Carlos Cunha narrando, na sessão 
literária da Academia Maranhense de Letras, a carta que Coelho Neto 
dirigiu a Luís Domingues quando este adquiriu para o Estado, a 
coleção artística de Arthur Azevedo”.  
Fonte: Departamento de Cultura do Estado do Maranhão (1964).  
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Contudo, faz-se necessário discorrer sobre alguns acontecimentos marcantes que 

apontam o trajeto de Arthur Azevedo na constituição do seu acervo artístico. Tais fatores 

evidenciam-se inicialmente quando ele se muda para o Rio de Janeiro em 1873, passando a 

conhecer diretamente o universo dos intelectuais e apurando seu gosto pelas artes plásticas. 

Com sua rápida e ascendente carreira no teatro, anos depois, mais precisamente em 1881, 

embarca para a Europa, período de efervescência nas artes, visita as cidades de Madri e Paris. 

Em Paris, segundo os seus biógrafos, ele tem os primeiros contatos com obras de arte sobre 

papel, a exemplo das iluminuras que ilustravam os antigos manuscritos artisticamente 

trabalhados pelos monges dos mosteiros medievais, como o Sacramento de Gallone, do 

século VIII, que se encontra na Biblioteca Nacional de Paris, considerado um dos mais belos 

trabalhos de iluminuras, onde as letras tomam forma de animais exóticos.  

Além das livrarias que visitou, podendo ter acesso a obras editadas nos meados do 

século XIX como, O Fausto de Goethe, ilustrado por Delacroix, as reedições da Divina 

Comédia, de Dante e Dom Quixote, de Cervantes, ilustrados por Gustave Doré. Além dos 

artistas e das obras primas da arte universal que o impulsionou a adquirir algumas gravuras, 

pinturas e estampas dando maior densidade à sua coleção. 

 
O certo é que quando do retorno de sua viagem à Europa, em 1883, além das peças 
teatrais que mais tarde traduziria e adaptaria, trouxe também gravuras, desenhos, 
óleos, e os contatos indispensáveis para seguir ampliando a sua Coleção, cujo o 
limite mais extremo alcança o século XVI (havendo fortes indícios que apontam 
para gravações do século XV), abarcando, assim, os quatrocentos ou mesmo 
quinhentos anos mais vigorosos da história da reprodução de arte em papel 
(MOREIRA, 1996, p. 6). 

 

Nas obras que adquiriu, há uma clara predominância da arte europeia, principalmente 

francesa. Porém, no Brasil, diversos acontecimentos favoreceram e influenciaram para que ele 

continuasse a constituir sua Coleção. Como a missão francesa e os artistas que aqui 

desembarcaram desde a chegada da família real.  

Segundo Ferreira (1994), houve uma estreita relação de Azevedo com impressores e 

gravadores, que através de suas obras contribuíram para os seus textos de jornal e teatro. A 

abertura de casas litográficas no Rio de Janeiro, destacando a H. Lombaerts & Cia, de 

Henrique Lombaerts, impressor-litográfico belga, apaixonado pelas revistas de arte, que 

chegou ao Brasil com apenas três anos, e que após a morte do pai, assumira a direção da 

firma, foi um momento importante para intensificar o diálogo de Azevedo com artistas e 
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gravadores. “Lombaerts foi impressor de escritores famosos como Machado de Assis, Lucio 

de Mendonça, Arthur Azevedo e Coelho Netto” (FERREIRA, 1994, p. 412). 

Nesse período vários artistas ilustravam periódicos em jornais, como O Mequetrefe, 

que Azevedo foi colaborador e teve diversas vinhetas xilográficas (pequenas ilustrações) do 

espanhol Modesto Broccos y Gómez. “Em 1892 na Escola Nacional de Belas Artes, Modesto 

Broccos inaugurava sua primeira exposição: retratos (dentre esses os de Arthur Azevedo e 

Ramiz Galvão), paisagens, cenas de costumes e figuras” (LEITE, 1996, p. 18). Modesto 

Broccos nasceu em Santiago de Compostela na Espanha em 1852. Teve suas primeiras lições 

de desenho com o irmão Isidoro, escultor e secretário da Academia de Belas Artes de La 

Coruña. Em 1872 residiu no Brasil e ingressou na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio 

de Janeiro, estudando com Victor Meirelles e Zeferino da Costa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Retrato de Arthur Azevedo Modesto Broccos. 1890. Óleo s/ tela 46 x58. 
Fonte: Visconti (2005). 

 

Outro importante nome da arte e colaborador nas obras de Azevedo foi o caricaturista 

Julião Machado. Ambos foram grandes amigos, realizaram diversos trabalhos, dentre eles a 

revista A Cigarra. Uma parte considerável dos textos do teatrólogo, ilustrados por Machado 

estão presentes na Coleção.  

Julião Machado (1863-1930) chegou ao Brasil em 1894, depois de uma estadia na 

França. Chegou a ser considerado “pai da caricatura” no Brasil, em suas obras soube dar vida 
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e graça aos personagens folclóricos, fornecendo elementos para o imaginário coletivo. Dentre 

suas inúmeras publicações, colaborou com o Jornal do Brasil e a Gazeta de Notícias. Tornou-

se um dos mais influentes ilustradores na viragem do século. Foi ele quem inaugurou a era da 

caricatura a traço na imprensa brasileira e é sob a sua influência que estreiam três outros 

grandes nomes da caricatura: J. Carlos, Raul Pederneiras e Kalixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Componha-se o conto em typo 

pequeno, de modo que caiba todo 

n`este espaço – depois da reducção 

– o que será fácil visto ser o conto 

muito pequeno” (Texto de Julião 

Machado no corpo da estampa 

remetido a Arthur Azevedo). 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Julião Machado. “O Pai e o Filho”. Caricatura em estampa 
colada sobre veladura (papel japonês). Coleção Arthur Azevedo 
Fonte: Silva (2009). 
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Figura 4: Julião Machado. “As aventuras do Zé galinha”. Caricatura em estampa colada 
sobre veladura (papel japonês). Coleção Arthur Azevedo. 
Fonte: Silvia (2009). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5: Julião Machado. “O Soldado e o Diabo”. Caricatura em estampa colada sobre 
veladura (papel japonês). Coleção Arthur Azevedo. 
Fonte: Silvia (2009). 
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A Revista da Semana também foi uma publicação em que Arthur Azevedo colaborou e 

se destacou pelas caricaturas. Era um tipo de ilustração que retratava a sociedade e a política 

da época com veia satírica, utilizando o humor para obter uma realidade diferente, quase 

sempre metafórica. 

Assim, evidencia-se seu contato com artistas plásticos, ilustradores e impressores que 

participaram na composição de suas peças teatrais e textos jornalísticos, além de tornar seu 

acervo cada vez mais rico e abrangente em estilos, técnicas e autorias. 

Sobre esses registros imagéticos e a relação com a imprensa e a literatura do período, 

Lauerhass Jr. (2007) acentua que as produções artísticas, dentre elas a caricatura, 

desempenharam papel cada vez mais relevante na imprensa popular. O Brasil acompanhava as 

tendências mundiais. Publicações mensais, como a Ilustração Brasileira, anunciavam a 

modernização do país, misturando análise de fatos cotidianos a comentários eruditos sobre 

literatura e artes. Reportagens e artigos sobre temas históricos e culturais de alguns dos 

principais intelectuais eram acompanhados de fotografias e obras de arte de qualidade.  

Os assuntos abrangiam um amplo espectro temático, estendendo-se desde 

inaugurações de obras públicas, monumentos e exposições até cenas de escravidão 

representadas em litografias. Símbolos nacionais, como o imperador, eram trocados de modo 

jocoso pela efígie feminina da República. Esse tratamento sério e cômico colocava o público 

diante de um mundo de imagens que tratavam do cotidiano, dos problemas e dos sucessos do 

país.  

Assim, preconiza-se a multiplicidade de interesses culturais que caracterizou a 

personalidade de Arthur Azevedo, tornando-o um retrato da intelectualidade do seu tempo. O 

anseio de universalidade que contagiou sua geração é uma forma de entender o seu grande 

apreço pelas artes plásticas, induzindo-o a reunir em pouco mais de meio século de vida um 

acervo tão relevante de arte sobre papel. Portanto, o presente estudo vai revelando nas 

entrelinhas da história, o mistério que é esse acervo tão pouco conhecido e o modo como ele 

foi constituído. 
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1.1 Arthur Azevedo e a crítica de arte 

 

 

No Brasil, o surgimento da crítica de arte relaciona-se em grande parte à criação da 

Academia Imperial das Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1826, inaugurando o ensino 

artístico formal no país. Seu primeiro representante é o pintor, crítico e historiador Manuel de 

Araújo Porto Alegre. Porto Alegre buscou reformular o ensino da Academia, bem como, 

pensava numa produção artística de caráter brasileiro. Também exerceu um papel 

fundamental no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criado em 1838, o qual foi uma 

iniciativa de reflexão da questão nacional em seus aspectos mais amplos, com grande 

interesse para a produção artística. Desde então, conferiu-se importância à pintura de 

paisagem, as estampas e gravuras que registravam a natureza nacional. 

A partir da segunda metade do século XIX, a crítica de arte produzida no Brasil passou 

a ter como interlocutor a própria imprensa. As discussões daquele período em torno do 

neoclassicismo, do romantismo, do realismo, enfim, as noções estéticas que permeavam a 

produção artística, e que tinham os pensamentos de grandes filósofos e críticos como 

Baudelaire, Gustave Planche e Charles Blanc, remetem imediatamente para ideias que em 

grande medida influenciaram a crítica no Brasil, pois, a França, em toda sua 

representatividade artística, foi marcante no âmbito cultural brasileiro.  

No entanto, em 1885 Felix Ferreira publica um livro dedicado a fazer crítica no Brasil, 

intitulado Belas artes: estudos e apreciações. Seu intuito era a análise da produção artística 

daquele momento. Posteriormente, em 1888, Luiz Gonzaga Duque Estrada publica A arte 

brasileira, livro até hoje referência para o estudo da arte no século XIX. Duque Estrada 

procurou pensar a arte produzida no Brasil além do ambiente carioca buscando uma dimensão 

maior da cultura nacional. O autor desejava refletir sobre em que medida a produção visual 

corresponderia às necessidades intrínsecas da nação brasileira, da cultura aqui produzida. 

É necessário mencionar ainda outro grande personagem na história da crítica de arte 

no Brasil: Angelo Agostini. Conhecido por suas caricaturas repletas de humor e ironia e seu 

forte posicionamento contra a escravidão, a monarquia e a Academia de Belas Artes. O 

grande veículo de comunicação utilizado por Agostini foi a Revista Illustrada, no qual esteve 

a frente desde sua fundação até 1888. Na Revista Ilustrada a preocupação com as belas artes 

teve um espaço significativo, uma vez que Agostini, como proprietário e artista, deu maior 
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atenção ao tema. Suas opiniões eram apresentadas com certo humor, permeado às vezes por 

acidez e muita liberdade para mencionar artistas e trabalhos que lhe agradavam ou não, além 

de grande ironia. Agostini acreditava na importância da crítica, pois através dela se julgavam 

os trabalhos e desta forma poderia se contribuir muito para o desenvolvimento dos artistas, 

para seu aperfeiçoamento. A crítica era considerada um instrumento de distinção fundamental 

para a arte.  

Na esteira do percurso histórico da crítica de arte no século XIX, Arthur Azevedo 

destaca-se como um ativo participante. Em seus artigos publicados nos jornais do Rio de 

Janeiro ele relatava os acontecimentos culturais do país, as exposições que visitava e os 

trabalhos de artistas, esses que o viam como um grande conhecedor do universo artístico, de 

modo que o teatrólogo era convidado constantemente para prestigiar as exposições e os 

ateliês. 

Nos textos que escreveu ele discorre sobre as visitas que fez às exposições e sobre os 

trabalhos dos artistas, conforme podemos observar a seguir: 

Na coluna Palestra, Azevedo relata a chegada, da Itália, do artista Zeferino e o 

trabalho dos irmãos Bernardelli em parceria com o artista Modesto Broccos no Instituto 

Nacional de Música:  

 
Zeferino da Costa ante hontem chegou da Italia, d´pois de quinze mezes de ausencia. 
[...] O talentoso pintor brazileiro trouxe consigo os esboços que fez em Roma, para 
decorar a nave central e a parede do côro da Candelaria. Dentro de poucos meses 
estará concluída toda a decoração do magestoso templo. Zeferino da Costa, amigo 
intimo dos illustres irmão Bernardelli, teve já um momento de serena alegria ao ver 
a composição de Henrique pintada por este e pelo insigne Broccos no tecto da sala 
de concertos do Instituto Nacional de Música. Esse tecto, esse plafor, como lhe 
chama o Broccos no seu francez selvagem, vai ser o grande acontecimento artístico 
do anno corrente (DIVISÃO DE PERIÓDICOS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 
NACIONAL, 1896a). 

 

Na mesma coluna de O Paiz (ANEXO 1), semanas depois, Arthur Azevedo comenta 

sobre a exposição do grande artista Victor Meirelles e sobre a pintura de João Zeferino na 

igreja da Candelária:  

 
Hontem fui convidado para visitar duas – nada menos de duas – exposições de arte 
que se inauguram hoje: a do novo panorama de Victor Meirelles e a dos cartões 
pintados por João Zeferino para a decoração da magestosa igreja da Candelaria. O 
panorama é uma obra digna de admiração e de aplauso (DIVISÃO DE 
PERIÓDICOS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 1896a).  
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Sobre os cartões de Zeferino o escritor discorre:  

 
[...] o consciencioso artista conseguiu realizar o sonho de toda a sua mocidade, e vai 
deixar o seu bello nome ligado a um dos monumentos mais consideráveis da 
América do Sul. Parabéns a João Zeferino, em que sempre reconheci as grandes 
qualidades indispensáveis n`um artista da sua estatura (DIVISÃO DE PERIÓDICOS 
DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL,  1896b). 

 

A seguir o teatrólogo comenta sobre os trabalhos do amigo Rodolfo Bernardelli, um 

dos grandes nomes da pintura brasileira:  

 
Rodolpho Bernardelli, é talvez, o mais laborioso dos nossos artistas. Ninguém o vê 
por ahi. Passa os dias encafuado no côro da Candelaria, que transformou em 
officina. E pasmosa a quantidade de trabalhos que tem executado desde que aqui 
chegou com seu glorioso grupo do Christo e a adultera. Graças á invejável reputação 
que adquirio, não lhe faltam as encommendas, algumas das quaes bem dispensáveis, 
como, por exemplo, a de certo busto que figurou na exposição regional de Juiz de 
Fóra, - um tremendo calote em perspectiva (DIVISÃO DE PERIÓDICOS DA 
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 1887). 

 

Assim, podemos notar que Arthur Azevedo foi diligente dos acontecimentos artísticos 

da sua época. Além de sua produção literária e teatral, ele foi um importante interlocutor da 

classe artística brasileira no século XIX, nas suas mais diversas formas de expressão. 

 

 

1.2 O colecionismo e Arthur Azevedo 

 

 

O estudo faz aqui algumas considerações a respeito da prática do colecionismo e a sua 

importância para a formação dos acervos públicos e privados, determinantes na construção e 

preservação das memórias e identidades, bem como, traz seus fatores históricos para um 

melhor entendimento sobre as tradições e resultados culturais do hábito de colecionar. 

Nas últimas décadas, estudos vêm sendo realizados no âmbito das representações, 

práticas e identidades culturais relacionados às coleções de obras de arte. Os historiadores e 

pesquisadores de diversas áreas voltaram-se com mais atenção para a prática do colecionismo, 

podendo também ser identificado como uma cultura de colecionar. 
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As coleções são um tema da história das práticas que atrai os historiadores da arte e 
da ciência e as equipes de galerias e museus. The Journal of the History Collections 
foi fundado em 1989, e um grande número de estudos importantes sobre os 
“gabinetes de curiosidades”, museus e galerias de arte também apareceu naquela 
época. O foco principal está no que foi descrito como a “cultura da coleção”. Os 
acadêmicos vêm estudando o que era colecionado, a filosofia ou psicologia do ato de 
colecionar, a organização das coleções, suas categorias básicas (a teoria subjacente à 
prática) e finalmente, o acesso às coleções, em geral de propriedade privada antes da 
Revolução Francesa, mas que desde então se tornaram cada vez mais públicas 
(BURKE, 2005, p. 80). 

 

Nesse sentido, o colecionador busca um retorno à concepção primária das suas 

origens, dos seus desejos e até mesmo dos anseios de infância. Podemos encontrar valores 

culturais diretamente ligados aos estereótipos das coleções, que por sua vez tem origem nas 

reformas ou nos movimentos religiosos, sociais ou econômicos. 

 
A formação de coleções de objetos é provavelmente quase tão antiga quanto o 
homem e, contudo, sempre guardou significados diversos, dependendo do contexto 
em que se inseria. Estudiosos do colecionismo crêem que recolher aqui e ali objetos 
e “coisas” seja como recolher pedaços de um mundo que se quer compreender e do 
qual se quer fazer parte ou então dominar. Por isso é que a coleção retrata, ao 
mesmo tempo, a realidade e a história de uma parte do mundo, onde foi formada, e, 
também a daquele homem ou sociedade que a coletou e transformou em “coleção” 
(SUANO, 1986, p. 12). 

 

Reportemo-nos assim ao período helênico, momento em que a cultura grega reinava 

em plena expansão trazendo de forma irrefutável um embasamento para o colecionismo. 

Suano (1986) informa que, a partir do século III A.C., estátuas e pinturas eram colocadas ao 

longo dos corredores de edifícios públicos romanos, como as termas, os fóruns e as basílicas. 

Júlio Cesar doou suas coleções ao templo de Vênus Genetrix, e vários outros imperadores 

seguiram seu exemplo. As coleções dos templos eram perfeitamente visíveis pelo público 

comum e algumas coleções particulares eram abertas à visitação, como as do imperador 

Agripa, que conclamava outros romanos a imitá-lo. O sentido de tais coleções era demonstrar 

educação e bom gosto, sobretudo, em relação à cultura grega. 

A formação de coleções especializadas de arte foi na Europa moderna e 

posteriormente na América Latina, um dispositivo para organizar os bens simbólicos em 

grupos separados e hierarquizados. Aos que eram cultos pertenciam certo tipo de quadros, de 

músicas e livros, mesmo que não os tivessem em sua casa, ainda que fosse mediante o acesso 

a museus, salas de concerto e bibliotecas. Conhecer sua organização já era uma forma de 

possuí-los, que distinguia daqueles que não sabiam relacionar-se com ela. 
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O colecionismo define-se então como a sistematização em adquirir, catalogar e 

preservar objetos, ideias ou fatos de forma seriada, lógica e catalogada. O ato de colecionar 

parte de uma vontade própria de quem o realiza, porém o seu profissionalismo requer uma 

sistematização, é neste momento que entra a lógica que deve ser aplicada sob a tutela dos 

conceitos científicos e acadêmicos, mas sem que o prazer do hobby seja perdido. Neste 

momento o ato de colecionar tende a ser um complexo de observações e estudos que são 

valorizados a cada peça adquirida para a continuidade do acervo.  

A prática de colecionar é hoje vista, por muitos, como uma ciência universal que trata 

de desenvolver de forma lógica um acumulo sistemático de objetos, ideias ou fatos. Com a 

visão e aplicação do colecionismo como ciência organizou-se também escolas e com elas o 

enfoque acadêmico. Esta visão acadêmica vai se diversificando em diferentes escolas movidas 

pela cultura regional ou a nível mais amplo pelas tradições passadas por toda uma civilização. 

O prazer estético, histórico e intelectual certamente pode ser alcançado através do ato 

de colecionar. Tal prática gera o interesse teórico e empírico por uma ou mais de uma época, e 

consequentemente a uma pesquisa sistemática feita pelo colecionador em busca da descoberta 

de novos fatos. Assim, o movimento em torno da arte de colecionar pode ofertar além do 

prazer e satisfação, um resgate de valores perdidos. 

Observa-se ainda, que alguns estudiosos veem essa prática como algo que já não é 

mais cultuado ou mesmo praticado nas sociedades contemporâneas. Sobre essa questão 

Canclini (1997) preconiza que, a história da arte formou-se com base nas coleções que os 

museus alojavam quando eram edifícios para guardar, exibir e consultar coleções. Hoje os 

museus de arte expõem Rembrandt e Bacon em uma sala; na seguinte, objetos populares e 

desenho industrial; mais adiante, ambientações, performances, instalações e arte corporal de 

artistas que não acreditam nas obras e se recusam a produzir objetos colecionáveis. 

Contudo, o ato de colecionar é um fator emocional onde o conhecimento sensível entra 

em contato direto com o objeto colecionado. Nesse ponto, sobre a prática de colecionar obras 

de arte desenvolvida por Arthur Azevedo, fica evidente nos textos teatrais e jornalísticos, em 

que o teatrólogo escrevia, muitas vezes, inspirado no seu acervo de gravuras, pinturas e 

estampas. 

A paixão pela arte que Arthur Azevedo cultivou desde muito cedo certamente é um 

dos fatores iniciais para que ele tenha constituído um acervo tão vasto ao longo da vida. 

Porém como se deu essa prática é algo que se revela por meio de artigos, textos de jornais, 
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catálogos e alguns estudos que tratam da vida e obra do teatrólogo. Desse modo, seguem 

alguns documentos e manuscritos que configuram a constituição de sua Coleção. 

Moreira (1996) descreve que o teatrólogo, na pertinência em reunir mais obras, 

arregimentava parentes e amigos para com ele participarem de tal aventura. Exemplo disso é a 

carta que escreveu ao seu irmão Américo, também teatrólogo, no Maranhão, agradecendo as 

gravuras que esse o enviou. “Algumas são muito boas, como Les Masques de Watteau, 

gravada por French”. E prosseguia falando sobre elas: “Essas gravuras são os meus encantos, 

já consegui reunir um bom número delas e dos melhores e mais célebres autores”. Na mesma 

carta solicita ao irmão, “outra coisa que poderás mandar, se tiveres, são retratos, já tenho uma 

coleção de 10.000 pelo menos, gravados em aço e madeira”. Aduzia ainda a uma coleção de 

preciosas gravuras coloridas do princípio do século XIX em poder de uma senhora que se 

chamava Lívia Bandeira. Azevedo finaliza a carta pedindo mais cuidado ao irmão na 

embalagem das gravuras que este lhe enviava do Maranhão (Carta de Arthur de Azevedo, 

datada do Rio de Janeiro em 26 de agosto de 1889 apud MOREIRA, 1996). 

 
[...] Sua casa era um pequeno museu de objetos de arte, quase tudo dádivas de 
artistas seus amigos. Mas a sua grande paixão eram as gravuras, de que se tornou um 
colecionador famoso. Todas as paredes estavam inteiramente forradas delas. Na sala 
e no gabinete havia rumas de imensas pastas de couro cheio de gravuras. Com a sua 
senhora, ele procedia a limpeza das gravuras manchadas, que eram lavadas em 
vastas banheiras rasas, cheias de soluções químicas apropriadas (ACADEMIA 
BRASILEIRA DE LETRAS, 1927). 

 

Domingos Vieira Filho no prefácio do Catálogo “Coleção Artística Arthur Azevedo da 

Pinacoteca do Palácio dos Leões” em 1966 assinala:  

 
Poucos escritores no Brasil souberam reunir, no curso de porfiados anos de paciente 
labor, uma coleção artística tão opulenta e valiosa como a de Arthur Nabantino 
Gonçalves Azevedo. O famoso comediógrafo maranhense entesourou em sua casa 
do Campo de São Cristovão, nº 82, no Rio, centenas de gravuras preciosas, tela de 
pintores de renome, livros raros, esculturas e diversos objetos artísticos. 

 

Dentre os relatos sobre o colecionismo de Arthur Azevedo, Celso Kelly no artigo “O 

álbum de Arthur Azevedo” escrito no Jornal Amanhã de 19 de janeiro de 1926 relata sobre o 

livro de autógrafos que o teatrólogo possuía, e nele reunia assinaturas, textos e ilustrações de 

amigos e artistas:  
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“Além da vasta série de obras que Arthur Azevedo brindou o Teatro Nacional, 
deixou o ilustre homem de letras valiosa coleção de autógrafos dos que constituíam 
a grande galeria da intelectualidade de sua época. Homens de indiscutível valor e 
probidade; finos poetas e prosadores elegantes; jornalistas combativos e notáveis 
cientistas; monarquistas e republicanos cujos nomes se fixaram nos memoráveis 
fastos da história, e mais ainda: Francisco Sarcey e Seribe, notáveis críticos; os dous 
Dumas – romancista e teatrólogo; Pinheiro Chagas, poderoso ator português; 
Coquelin Ainé, o perfeito interprete das obras de Rostand; Suzanna Després e 
Hariclée Darclée, nomes consagrados do Teatro de Paris. 
Todos deixaram seus autógrafos no precioso álbum, a que não faltam a parte 
ilustrativa e composições musicais. Adquirido em leilão do colecionador Joaquim 
Mendes Alves da Silva, o livro, de aspecto volumoso, trazia algumas páginas já 
cuidadosamente decoradas por Weber. A estas se adicionaram a delicada aquarela de 
Castagneto, original trabalho a bico de pena de Visconti, desenho à pena aquarelado 
de Lucas, característica ilustração em estilo francês de Guision, retratos de Arthur 
Azevedo por Modesto Broccos e Bernardelli, desenho de charge de Amoedo, 
desenho do grande Pedro Américo, aquarela de Helios Seelinger, composição a lápis 
de Treidler, caricatura de Amaro, interessante trabalho de Angelo Agostini, além de 
curiosas águas fortes e obras a bico de pena, cuja autoria não está revelada. Entre 
elas, uma gravura com esta inscrição: Le chevalier de la touche dessiné par lui 
même d`aprés nature”. 
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Figura 6: Arthur Azevedo no seu gabinete de trabalho em casa, cercado de quadros e objetos de arte. 
Fonte: Araujo (2011). 
 

Nas cartas, cartões postais e bilhetes que Arthur Azevedo escrevia aos amigos, 

compartilhando informações sobre artistas e obras, ele se demonstra um profundo conhecedor 

das técnicas de gravação, dos artistas e das fontes de estudo sobre o tema. Exemplificamos 

aqui com alguns manuscritos pertencentes ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Fundação 
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Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras e Curadoria de Bens Culturais do Palácio 

dos Leões: 

 

Carta a Peres (ANEXO 2) 

“Rio de Janeiro, Santa Thereza (Rua dos Junquilhos, 4b), 23 de Maio de 1900. 

Meu amo Peres,  

Creio que o retrato que V. possui com o signal BL, é gravado por Bernard Lens, 

gravador a maneira negra nascido em Londres em 1619 e fallecido na mesma cidade em 1725. 

A cabeça talvez seja do vice-almirante T. Schovel, pois é esse o único retrato de Bernard Lens 

de que fazem menção os diccionarios. Estas indicações só podem ser completadas pelo exame 

da estampa, pois basta um simples olhar para determinar a época exacta e a escola a que ella 

pertence. Desde que haja um original qualquer, ou uma inscrição, por menos completa que 

pareça, a classificação de uma velha gravura é o que há de mais fácil em iconographia. 

Quanto à paisagem, poderá também ser classificada à vista da estampa e do assumpto, 

mas essa tarefa é muito mais árdua. Se a gravura é boa, a estampa deve ter valor, pois trata-se 

positivamente de um “primeiro estado”. Convém notar, entretanto, que a paisagem só começa 

a ser bem compreendida pela gravura no século passado, depois dos Woollett, que no gênero 

não foi (até hoje) excedido nem pelos acqua fortistas modernos, e os la valentes. Se algum dia 

V. me der o prazer de vir a nossa casa (para o que fica desde já convidado) mostrar-lhe-ei uma 

gravura de Woollett, que vale um quadro. É uma bella paisagem, admirável o colorido e a 

perspectiva. 

Desculpe a demora desta resposta; mas os meus livros não bastaram para a 

classificação da tua estampa, que não sei, aliás, se está classificada: foi necessário uma visita 

ao mirante da Bibliotheca Nacional.  

Está sempre as tuas ordens meu caro Peres, o velho amigo e admirador Arthur 

Azevedo” (ARQUIVO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1900). 

 

Cartão Postal a Henrique Bernardelli (Arthur Azevedo solicita a orientação do 

artista na classificação de algumas obras da Coleção):  

“Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 1904. 

Illmo, Henrique Bernadelli, Rua da Relação atelier, n 6, Capital Federal.  

Meu amo Henrique, 2º feira às 3 horas te levarei minha coleção.  
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Do teu A. A.” (DIVISÃO DE PERIÓDICOS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 

NACIONAL, 1904a). 

 

Carta a Tancredo Paiva  

“Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 1905 

Ilustrissimo Sr. Tancredo Paiva, ahí vão as 10 f., fico com o livro, que aliás por isso 

me interessa pelo assumpto sendo que as gravuras são inferiores. Onde estão os retratos que 

V. me prometeu?  

Do amigo, A.A.” (DIVISÃO DE MANUSCRITOS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 

NACIONAL, 1905). 

 

Carta a Jorge Shimidt (ANEXO 3) 

“Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 1904: 

Sr. Shimidt, O Bernardelli ficou de me dar depois d`amanhã a photografia do quadro 

de que lhe falei, para illustrar o meu artigo „Um Artista Mineiro‟. Queria dizer ao Dr. Bhering 

que o photografo Dusley Husley Pacheco (Rua da Quitanda) lhe poderá dar informações 

exactas sobre o aquarelista Reis Carvalho, pois que o conheceu pessoalmente. Ele foi 

professor de desenho na Escola de Marinha, e tem um parente empregado no Thezouro. 

Do amigo A.A.” (DIVISÃO DE MANUSCRITOS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 

NACIONAL, 1904b). 

 

Anotação de Arthur Azevedo sobre ilustrações do século XVIII 

“Quinze estampas do século XVIII, anancadas a um livro de viagens que não sei qual 

seja. Pertenciam ao espolio do colleccionador João Alves Mendes da Silva. Deu-me-as o Sr. 

Frederico Pinheiro em 29 de outubro de 1901.” (Manuscrito da Coleção de Gravuras Arthur 

Azevedo). 

 

Diante o exposto, reitera-se o rico diálogo que Arthur Azevedo estabeleceu com a arte 

de sua época, no teatro, na imprensa e nos acontecimentos culturais. Como colecionador, 

soube reunir e estudar obras de artistas clássicos, grande parte delas certamente são 

referências para entender o percurso da história da arte nos últimos séculos. Porém, soube 

valorizar as produções artísticas da sua contemporaneidade, reunindo álbuns de gravuras e 
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fotografias que foram criadas no Brasil naquele período pelos artistas estrangeiros e nas 

oficinas litográficas. Não fez distinção, nem juízo de valor entre os suportes pelo qual a arte 

se apresentava.  

Todos esses fatos biográficos dispostos no capítulo em tela são relevantes para um 

melhor entendimento sobre a constituição desse acervo que é a Coleção Arthur Azevedo, 

objeto principal do estudo, que o capítulo seguinte preconiza com atenção. 
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 2 A COLEÇÃO ARTHUR AZEVEDO 

 

 

A Coleção de Gravuras Arthur Azevedo encontra-se no estado do Maranhão desde 

1910, quando foi adquirida por iniciativa do então Governador Luís Domingues. Foi avaliada 

no Rio de Janeiro em fevereiro de 1910, por Augusto José Marques Junior e Ignácio de 

Viveiros Raposo no valor de cento e cinquenta e dois contos e trinta mil réis, e adquirida das 

mãos da viúva de Arthur Azevedo por apenas trinta contos de réis.  

Segundo registro da Revista de Geografia e História do Maranhão de dezembro de 

1946, a coleção de arte sobre papel e os óleos sobre tela constituía-se de 11.492 gravuras, 

7.554 retratos que compreendiam todos os processos de gravação e dos quais 6.557 foram 

identificados pelo próprio Arthur Azevedo. 3.256 litografias e xilogravuras, 360 desenhos, 

350 quadros com estampas, águas-fortes e fotogravuras, 25 águas-fortes antigas e 93 pinturas 

a óleo de autorias diversas.  

O acervo inicial contava com aproximadamente 23.130 obras, desse total, segundo os 

historiadores, perdeu-se, no decurso do tempo, um terço das obras que originalmente a 

compunham.  

Dentre os óleos sobre tela estão presentes nomes expressivos da fase acadêmica da 

pintura brasileira como Victor Meirelles, Henrique Bernardelli, Rodolfo Amoedo, Elyseu 

D`Angelo Visconti, Aurélio Figueiredo, José Malhoa, Belmiro de Almeida, Antônio 

Parreiras, João Batista Castagneto, Gustavo Dall`Ara e Augusto Off.  

O acervo de gravuras é composto atualmente de cerca de 16.000 obras, 

compreendendo inúmeros gravadores. Moreira (1996), em sua pesquisa sobre a Coleção, 

contabiliza cerca de 4.600 gravadores que correspondem a aproximadamente 28% do acervo. 

Obras de nomes expressivos da história da arte renascentista, como Albrecht Dürer, Andrea 

Mantegna, Agostino Carraci e Hendrich Goltizius; da arte do século XVII representada nas 

obras de Diego Velasquez, Peter Paul Rubens, Nicolas Poussin, Charles Lebrun, Robert 

Nanteuil, Paulus Du Pont e Jean-AntoineWatteau. 

Da mesma forma a produção artística do século XVIII, traduzida nas obras de Jean-

Honoré Fragonard, Rafaello Morghen, Domenico Cunego, Giovanni Battista Cipriani, 

Carolum Losi, Van Dÿck, Louis Charles Ruotte, Francisco Goya, Louis Desplaces, Nicolas 

Ponce, Manoel Salvador Carmona, Giovanni Battista Piranesi, Jean Barbault, Philibert-Louis 
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Debucourt, Jean Michel Moreau, Jean Batiste-Joseph de Lafosse, Francisco Barbazza, dentre 

tantos outros.  

Os ideais românticos e naturalistas do século XIX também compõem o acervo da 

Coleção, com obras de mestres como Henriquel-Dupont, Félix Bracquement, Jean Bosq, 

Marc-Gabriel-Charles-Gleyre, Franz Heinrich Carls, Manoel Ricardo Couto, Louis-Théodore 

Eugène Gluck, Louis-François Mariage, Auguste Charpentier, Theodore Muller, Marie 

Champagne, Jean-Louis Tirpenne, Eugène Ciceri, Jean Baptiste Debret, Auguste Sisson, 

Audran Benoit II, Charles-Nicolas Cochin, Alexandre de Bar, Iluchar Desmons, Nicolas de 

Launay, Jean Paul Laurens e Alphonse-Léon Noel.  

Todos esses artistas e os demais presentes na Coleção utilizaram técnicas de gravação 

como o buril, a ponta-seca, a maneira-negra, água-forte e a litografia. Devido a essa 

pluralidade de artistas, técnicas e estilos, que no percurso do tempo passam por mais de três 

séculos da história da arte, a Coleção subdividiu-se em temas – cenas mitológicas, religiosas, 

retratos, paisagens e brasilianas, este último objeto central desta pesquisa. 

Dessa forma, o estudo apresenta a seguir algumas obras da Coleção Arthur Azevedo 

que expressam, em diferentes momentos, cenas mitológicas, retratos, paisagens e cenas de 

costumes, evidenciando que cada povo com sua cultura possuem uma história gravada de 

acordo com o seu tempo. Inicialmente, as cenas mitológicas das obras Vénus A∑eath∑, Vénus 

Endormie, Le Premier Navigateur retratam a junção simbólica entre o sagrado, o profano e o 

erótico. 
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Figura 7: Gleyre pinxt./J. Aubert Lith. Vénus A∑eath∑. Sec. XIX. Técnica: 
Litografia. 50.3 x 46.0. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Marc-Gabriel-Charles-Gleyre, pintor de história e de gênero, 

nasceu em Chevilly (Canton de Vaud) em 1808, e faleceu em 

Paris em maio de 1874. Pertenceu à Escola Suíça de arte. 

Dedicou-se à pintura desde muito cedo, depois de anos 

estudando as técnicas de pintura, passou uma longa temporada 

na Itália, posteriormente viajou para o Oriente, visitou a Turquia 

e o Egito. Em seu ateliê passaram diversos alunos, dentre eles, 

Gérome, Hamon, Boclon, Renoir, Monet e Sisley.  

Jean-Ernest-Aubert, pintor, gravador e litógrafo (1824-1906). 

Pertenceu à Escola Francesa de arte, foi aluno de Paul 

Delaroche e de Martinet na Escola de Belas-Artes. Litografou 

diversas telas de Hamon e de Gleyre. 
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Figura 8: Cipriani invt. / Ruotte sculp. Vénus Endormie. Sec. XVIII. Técnica: Buril. 36 x 33.2. 
Fonte: Silva (2009). 
 

Giovanni Battista Cipriani foi pintor, desenhista e 

gravador de água-forte, nasceu em Florença em 1727, 

pertenceu à Escola Italiana de arte. Aluno de Bartolozzi, 

ele se aperfeiçoou na arte do desenho estudando as obras 

de Gabbianni. Realizou com Bartolozzi uma série de 

obras que imortalizou seu nome. Foi encarregado de 

restaurar pinturas de Verrio, Windsor e o teto de Rubens 

na capela de Whitehall. Faleceu em Londres em 1785. 

Louis Charles Ruotte, gravador, nasceu em Paris em 

1754, pertenceu à Escola Francesa. Gravou temas 

religiosos, cenas de gênero e retratos. Expôs no Salão de 

Paris em 1783, 1795, 1796 e 1804. Faleceu em 1806. 
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Figura 9: Charpentier del. / Mariage sculp. Le Premier Navigateur (arrèté a la porte de la cabane). Técnica: 
Buril. 34 x 32.5. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Auguste Charpentier, pintor, nasceu em Paris em 1813 e 

faleceu em 1880 na mesma cidade, pertenceu à Escola 

Francesa. Foi aluno de Ingres. Iniciou no Salão de Paris 

em 1833 e expôs até 1870. 

Louis-François Mariage, gravador em buril do começo 

do século XIX em Paris, pertenceu à Escola Francesa. 

Foi gravador do primeiro império, dentre suas obras 

estão: Rentrée triomphale de Napoléon, estampa em 

cores e Portrait de Marie-Louise. Gravou também 

retratos de vários sujeitos elogiáveis da época. 
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Nas gravuras sobre o tema retratos, a tipologia impressa nas faces identifica-se a 

procura por uma perpetuação da imagem, a busca por uma imortalidade, misturada às 

incertezas de uma época. Exemplifica-se aqui por D. Baltasar Carlos Principe de España, 

hijo Del Rey D. Felipe IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Pintura de D. Diego Velázquez del tamaño natural 
dibujada y grabada por D. Francisco Goya. D. Baltasar Carlos 
Principe de España. Hijo Del Rey D. Felipe IV. 1778. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Diego Velázquez (1599-1660) foi o maior pintor da 

escola espanhola. Nasceu em Sevilha, onde desde muito 

novo iniciou seus estudos de pintura. Em 1617 tornou-se 

mestre pintor, ainda na adolescência pintou imagens que 

impressionavam pelo espírito e pela completa maestria 

técnica. Criou uma arte religiosa naturalista em que as 
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figuras não tinham um tipo idealizado, embora 

representado de maneira realista, possuíam uma 

qualidade misteriosa espiritual. 

Segundo Dicionário Oxford de Arte (2007), em 1623 

Velázquez foi chamado a Madri pelo primeiro-ministro 

de Felipe IV, o conde-duque Olivares, também 

servilhano. O retrato que Velázquez pintou do rei 

agradou tanto a Filipe, que este o nomeou um dos 

pintores da corte. Declarando que a partir de então 

apenas Velázquez pintaria seu retrato. Assim, aos 24 

anos de idade, Velázquez se tornara o mais prestigiado 

pintor do reino da Espanha, conservando pelo resto de 

sua vida a posição de artista predileto do rei. 

Francisco de Goya (1746-1828), nascido na Espanha, foi 

pintor e gravador. Considerado um dos artistas europeus 

mais originais de sua época, trabalhou em Madri para o 

pintor da corte Francisco Bayeu. Dedicou grande parte 

de sua vida confeccionando cartões (muitos pertencentes 

ao Museu do Prado, Madri) e também produzindo 

retratos e cenas religiosas. Em 1789, foi nomeado pintor 

da corte do novo rei, Carlos IV. 
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Nas cenas de paisagens, a imaginação dos artistas é exaltada em meio à harmonia da 

arquitetura, da natureza e dos grandes acontecimentos como podemos observar em Le Soir, 

Veduta Di Castel e Ponte S. Angelo, Le Feu D`Artifice e Paysage Dans Le Morvan. 

 

 
Figura 11: Chintreuil / Imp. Cadart, Paris Le Soir. 26 x 29. 1. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Antoine Chintreuil foi pintor de paisagem, nasceu em 

Pont-de-Vaux (França) em 15 de maio de 1816 e faleceu 

em Septeuil (região de Île de France) em 7 de agosto de 

1873. Pertenceu à Escola Francesa. Foi aluno de Corot, 

sendo considerado seu discípulo mais marcante, 

transcrevendo o sentimento de seu mestre com 

personalidade. Iniciou no Salão de Paris em 1847, 

firmou-se como pintor de primeira ordem, suas obras não 

tinham nenhuma concessão à chamada arte comercial, 

sofrendo como consequência uma dura vida de miséria. 
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Figura 12: Barbault desin. /Francisco Barbazza sculpt. Veduta Di Castel e Ponte S. Angelo. Itália – séc. 
XVIII. Técnica: buril / água forte. 37.8 x 56.5. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Jean Barbault (1718-1762), foi pintor e gravador em 

buril. Pertenceu à Escola Francesa de arte. Na Academia 

de Belas Artes, ganhou uma bolsa de estudos e viajou 

para Roma, onde viveu a maior parte da vida. Sua obra 

caracteriza-se pela grande quantidade de gravuras em 

água-forte. 

Francisco Barbazza, gravador em buril, viveu no século 

XVIII, pertenceu à Escola Italiana de arte. Trabalhou em 

Roma até o final do século XVIII, gravou obras de 

Antonio Barbazza, Jean Barbault e Francesco Panini, 

grande partes delas vistas de construções romanas. 
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Figura 13: Inventé par P. L. Moreau / Dessiné d`après nature et gravé par J.M. Moreau. Le Feu D`artífice. 1782. 
Técnica: Buril / Água-forte. 52.3 x 78. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Jean Michel Moreau (1741-1814), pintor, desenhista e 

gravador. Sua obra caracteriza-se pelos detalhes, 

meticulosamente observados, da vida e dos costumes do 

período. O artista P. L. Moreau pertence à família de 

gravadores Moreau. 
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Figura 14: Hannoteau pinx. / Alexandre de Bar, sc./ Imp. Cadart, Paris. Paysage Dans Le Morvan. Técnica: Água-
forte. 20.6 x 29.2. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Hector-Charles-Auguste-Octave-Constance-Hannoteau, 

foi pintor de gênero, paisagista e retratista. Nasceu em 

Decize (França) em 25 de maio de 1823, faleceu em 

1890 em Briet, pertenceu à Escola Francesa. Entrou na 

Escola de Belas-Artes em 5 de maio de 1849, estudou no 

ateliê de Gigoux e se dedicou principalmente à pintura de 

paisagem. Expõs no Salão de Paris entre 1847 e 1882 e 

foi condecorado com a Légion d`Honneur em 20 de 

junho de 1870. 

Alexandre de Bar, pintor, desenhista e gravador, nasceu 

em 14 de julho de 1821 em Montreuil-sur-Mer. Expôs 

suas obras regularmente de 1845 a 1870, adotando o 

gênero de paisagem na maioria de seus trabalhos. Em 

1856 visitou o Egito como desenhista da Expedição das 
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Fontes do Nilo onde permaneceu por um ano. Foi um dos 

mais importantes ilustradores do segundo império e teve 

uma grande colaboração no Magasin Pittoresque no 

Museu das Famílias e no Tour du Monde. 

 

 

As cenas de costumes demonstram sutileza, poesia, retratam momentos de felicidade, 

como nas brincadeiras de criança, na alegria do matrimônio e nas conversas do cotidiano. São 

gravuras que representam uma época de busca de emoções e os sentimentos impressos 

transparecem a chegada de uma renovação desconhecida e inesperada que é o final do século 

XVIII. Assim observa-se em Le Jeu des Quatre Coins, La Mariée e Dessin au Crayon. 

 

 
Figura 15: N. Lancret pinx./De Larmessin sculp. Le Jeu des Quatre Coins. Técnica: Água-forte. 47.8 x 59.8. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Nicolas Lancret (1690-1743) pertenceu à Escola 

Francesa de arte. Trabalhou no ateliê de Pierre d`Ulin e 

posteriormente com Antoine Watteau. Reproduziu com 
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graça e exatidão nas suas obras o cotidiano da vida do 

século XVIII. Lancret inspirou grande parte de seus 

trabalhos nas obras de Watteau.  

De Larmessin é uma família de gravadores e editores do 

século XVII e XVIII, provavelmente pela data de 

nascimento de Nicolas Lancret, supõe-se que o membro 

da família de gravadores que abriu essa obra seja Nicolas 

de Larmessin IV, nascido em janeiro de 1684.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 16: Gravé par P. L. Debucourt La Mariée. 1786. Técnica: Água-forte. 51.4 x 63.8. 
 Fonte: Silva (2009). 

 

Philibert-Louis Debucourt, pintor e gravador, nasceu em 

Paris em 13 de fevereiro de 1755, pertenceu à Escola 

Francesa. Foi admitido na Academia de Arte em 1781 e 
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se tornou membro da Sociedade artística um ano depois. 

Estudou sob orientação de Vien. Em 1785 renunciou a 

pintura e se dedicou exclusivamente à gravura de água-

tinta, sendo considerado um dos grandes gravadores do 

gênero. Dentre as várias gravuras de sucesso que ele 

produziu estão Le menuel de la mariée e Les deux 

baisers (1786) e La fête de grand`maman (1788). 

Faleceu em Belleville em 22 de setembro de 1832. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17: H. Fragonard / Heliog J. Chauvet. Imp. Chaix Paris Dessin au 
Crayon lavé de sépia (Musée du Louvre). 28 x 21.5. 
Fonte: Silva (2009). 
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Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), pintor francês 

cujas cenas frívolas e galantes incluem-se entre as mais 

perfeitas expressões do espírito rococó. Foi aluno de 

Chardin e Boucher, em 1752 ganhou o Prix de Rome. De 

1756 a 1761 esteve na Itália mantendo-se distante da 

obra dos mestres reconhecidos da Alta Renascença, 

viajou e desenhou paisagens na companhia de Hubert 

Robert ficando impressionado com os jardins da Ville 

d`Este, em Tivoli, imagens dos quais apareceriam de 

forma recorrente em toda sua obra. Em 1765 tornou-se 

membro da Academia com sua histórica pintura, em 

grande estilo, de Coresco Sacrificando-se para Salvar 

Caliroe (Louvre, Paris). Porém, logo abandonou esse 

estilo, em favor das obras eróticas pelas quais é mais 

conhecido. Após casar-se, em 1769, pintou também 

crianças e cenas de família.  

O artista gravador Heliog J. Chauvet, no entanto, não foi 

identificado. 
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2.1 A coleção brasiliana 
 

 

Diante dos temas retratados, bem como, suas técnicas, gravadores e estilos, o estudo 

dedica especial atenção ao conjunto de gravuras brasilianas. As brasilianas remetem a um 

passado de diversidade e riqueza, símbolos marcantes da cultura nacional, revelando cenas do 

Brasil no século XIX. Fatores significativos na construção da memória visual e da identidade 

cultural do país. Essas obras compõem um rico acervo iconográfico apresentando cenas do 

cotidiano, costumes e paisagens de diversas cidades brasileiras como o Rio de Janeiro, Recife, 

São Luís e Salvador.  

As imagens foram construídas por artistas europeus, que chegaram ao Brasil em 

missão científica, acadêmica ou simplesmente pela curiosidade em descobrir lugares ainda 

não explorados. Muitos deles se fixaram por bastante tempo no país desenvolvendo extensos 

projetos de registros visuais. Ressalta-se que naquele momento uma parcela considerável da 

população não era alfabetizada, dessa forma essa produção visual contribui para que as 

pessoas possam conhecer lugares do seu próprio país antes desconhecidos. 

Esses artistas trouxeram um notável enriquecimento para a composição de um vasto 

acervo de imagens. Este reúne a produção de artistas-viajantes, bem como, de estrangeiros 

que nunca estiveram no Brasil, como é o caso dos litógrafos das maisons de impressões 

francesas que recebiam as imagens e desenhos, transmitindo de alguma forma suas 

percepções sobre aqueles registros. Assim, é necessário ressaltar que muitos desses foram 

além do registro da observação objetiva, transformando seus trabalhos em obras de arte. 

Nessa busca pelas paisagens desconhecidas, os artistas-viajantes reconheciam o 

efêmero das atividades cotidianas, captando imagens simbólicas e consequentemente fixando 

esses momentos para as gerações futuras. Foi um novo momento no registro visual do país, 

uma produção imagética que além das cenas do dia-a-dia das cidades, explorava a natureza 

virgem e exuberante, a vida nas pequenas províncias, as atividades nas fazendas de café e 

cana-de-açúcar, além do registro do trabalho escravo. 

Portanto, a pesquisa destaca as litografias impressas a partir das fotografias de Victor 

Frond, Franz Heinnrich Carls e Auguste Sisson, da mesma forma os desenhos de Manoel 

Ricardo Couto e Iluchar Desmons. A seguir um breviário sobre os referidos artistas. 
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2.1.1 Victor Frond 

 

 

A obra de Victor Frond apresenta-se como uma das mais expressivas do conjunto de 

gravuras brasilianas da Coleção Arthur Azevedo. Fotógrafo e pintor, Jean-Victor Frond 

(1821-1881) nasceu em Montfaucon na França. Possuiu estúdio na cidade do Rio de Janeiro 

entre 1858 e 1862. Foi um dos primeiros fotógrafos a se instalar no Brasil e conceber um 

projeto duradouro destinado a documentar a terra brasileira. Seu trabalho foi fundamental para 

definir os paradigmas da fotografia de paisagem no estado do Rio de Janeiro, popularizando 

paisagens como o Pão de Açúcar, os Arcos da Carioca, o Outeiro da Glória, os municípios de 

Vassouras, Campos dos Goytacazes e Petrópolis. 

Em 1858, os jornais da Corte noticiaram a inauguração do atelier de Victor Frond no 

Rio de Janeiro, enaltecendo a perfeição da sua arte, a excelência da sua clientela, a deferência 

do Imperador que se faz por ele fotografar, conferindo ao estrangeiro apoio material e aval 

simbólico, sendo considerado desde então, fotógrafo autorizado do Império brasileiro. Ele 

enfatizou em suas obras a cidade como capital do império, privilegiando nas séries 

fotográficas, um eixo simbólico entre o palácio e o porto, alinhando, na apresentação do 

Brasil, a potencialidade econômica do país à ordem do império. As imagens apresentam uma 

nova configuração da cidade, enaltecendo seu poder colonizador e suas características de 

centro administrativo. 

Frond produziu o primeiro livro de fotografia realizado na América Latina, Brésil 

Pittoresque, lançado em 1859. O álbum de fotografias litografadas, realizado entre 1858 e 

1860 foi editado pela Maison Lemercier em Paris, e vem acompanhado de textos escritos por 

Charles Ribeyrolles. Sobre Brèsil Pittoresco, Vasquez (2000) observa que a sua abrangência e 

intensidade com que trata os temas, o torna um dos mais ambiciosos trabalhos fotográficos 

realizados no país durante o século XIX. A partir de então, Frond ganha renome local como 

fotógrafo e se consolida profissionalmente como editor, tornando-se conhecido nos ateliês 

litográficos e nas casas de edição.  

Diferentemente da maior parte dos fotógrafos da cidade, dedicados às salas de pose e 

aos retratos sob encomenda, Frond interessa-se, desde o início, em associar o ato fotográfico 

ao empreendimento editorial. As suas preocupações sugerem outro plano de discussão em 

torno da construção biográfica nos oitocentos.  
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Seu primeiro projeto no Brasil, que se desenha das notícias de época, é o de realizar 

uma galeria brasileira de retratos, a exemplo de inúmeros álbuns afins publicados na Europa. 

O título de Galeria classifica nos catálogos bibliográficos um tipo de álbum que focaliza um 

coletivo público, contrário às séries domésticas. Essa plasticidade no nome sugere práticas de 

leitura e usos diferenciados dessas estampas. Apresentam-se como parte de um volume 

seriado e também como quadro destacado, decorativo, a ser visto nas paredes das casas, por 

entre as pinturas a óleo.  

O registro dessas imagens apontam, sobretudo, o intuito do artista em pontuar as 

representações do presente e consequentemente apontar novos caminhos no futuro. Ao 

retornar à França em 1862, passa a trabalhar na grande casa de impressão Lemercier, e produz 

novas versões de suas imagens feitas do Império brasileiro.  

As imagens, a seguir, captadas pelo artista descrevem a paisagem natural do interior 

do Rio de Janeiro, o cotidiano da cidade e do trabalho escravo nas plantações das fazendas. 

Todas elas fazem parte do álbum Brèsil Pitoresque, que compõem o acervo de gravuras 

brasilianas da Coleção Arthur Azevedo. 
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Figura 18: Victor Frond Photog / Aubrun Lith. Panorama do Rio de janeiro (Castello et Hospital Militaire). 
1858. Técnica: Litografia. 22 x 34. 
Fonte: Silva (2009). 

 
Na imagem, Frond retrata a cena urbana do Rio de 

Janeiro, com os casarões coloniais e igrejas no plano de 

fundo à direita, a paisagem de marinha com diversas 

embarcações e o Pão de Açúcar ao fundo. A litografia é 

de Jacques Aubrun, pintor e litógrafo – nascido em Paris, 

pertenceu à Escola Francesa, expôs em diversos salões 

da Europa – e que transferiu para pedra litográfica 

diversas fotos de Victor Frond. 
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Figura 19: Victor Frond Photog / Eug. Ciceri lith. Cascade D`Itamaraty a Pétropolis.1858. Técnica: 
Litografia. 28 x 39. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Na imagem observa-se a vista da Cascata de Itamaraty, 

com uma sequência de três quedas d‟água acompanhadas 

de uma vegetação deslumbrante e inteiramente 

preservada. Nota-se que naquela época a Cascata já era 

ponto de lazer dos habitantes e visitantes da região, como 

podemos identificar ao fundo, na parte superior esquerda 

da imagem, um pequeno quiosque de madeira e algumas 

pessoas desfrutando da exuberante paisagem.  

Nesse sentido, Taunay apud Martins (2000) acentua que: 

 
a Cascata de Itamaraty é a de maior vulto de quantas se notam nas 
vizinhanças de Petrópolis. Para encontrá-la se segue a antiga estrada 
de Minas, e cortando à direita, por uma picada infelizmente assaz 
ruim e atolada. Mas a admiração faz esquecer o incômodo ao avistar 
essa maravilhosa cachoeira formada por três cataratas sobrepostas, 
sendo preciso ocupar sucessivamente três alturas diferentes para 
desfrutar todas as suas grandiosas belezas. 
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A obra foi litografada por Eugène Ciceri, pintor de 

paisagens e litógrafo, que nasceu em Paris em 27 de 

janeiro de 1813. Pertenceu à Escola Francesa de arte, era 

filho e aluno de Pierre-Luc-Charles Cicéri. Em 1851 

começou a expor no Salão de Paris, no ano seguinte 

ganhou uma medalha de terceira classe. Ele decorou com 

diversas pinturas a Sala de espetáculo de Mans. Cicéri 

foi considerado um excelente paisagista, suas telas de 

Fontainebleau, na beira do rio Sena, dentre outras, são 

compostas de todo um sentimento pela imagem retratada. 

Ele também litografou um número considerável de 

estudos de paisagem e ganhou diversos prêmios em 

Salões da Europa e nos Estados Unidos. 
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Figura 20: Victor Frond Photog / Ph. Benoist Lith. La sieste à la roca (plantation). 1858. Técnica: Litografia. 
22 x 34. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Na obra, Frond apresenta pela primeira vez um registro 

fotográfico do trabalho escravo e da vida rural no país. 

Os escravos foram focalizados por diversos fotógrafos, 

em virtude da curiosidade que a escravidão provocava 

entre os estrangeiros que visitavam o país, certamente 

gerando repugnância e interesse em captar a exploração 

do homem. Vasquez (2000) observa que apenas dois 

fotógrafos procuraram registrar a escravidão de forma 

diferente, com um olhar de contestação e denúncia, 

mostrando os escravos empenhados no trabalho nas 

grandes fazendas, foram eles Victor Frond e Marc 

Ferrez. 
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2.1.2 – Franz Heinrich Carls 

 

 

Franz Heinrich Carls, desenhista, fotógrafo e artista gráfico alemão, chegou ao Brasil 

em 1859, mais precisamente na cidade do Recife, onde se encantou pelas paisagens 

pernambucanas e em pouco tempo passou a assinar como Francisco Henrique Carls. Vasquez 

(2000) relata que no século XIX existia uma tendência dominante para o abrasileiramento dos 

nomes próprios, incorporadas pelos fotógrafos. Porém, não havia um consenso sobre as 

grafias dos nomes dos fotógrafos estrangeiros, que ora aparecem num livro com a versão 

europeia ou norte-americana de seus primeiros nomes, ora com a versão portuguesa.  

Carls fundou dois anos depois de sua chegada o que viria a ser a quarta casa de 

litografia de Pernambuco, a Casa Litographica, a fim de aplicar a técnica de gravura em pedra 

calcária. Além de suas próprias obras, publicou também trabalhos de outros gravadores, como 

F. Kauss e Luis Adam Cornell Krauss. Deu, ainda, nova feição gráfica ao jornal Correio do 

Recife ao utilizar pioneiramente litografias na imprensa. Carls trabalhou na impressão de 

diplomas, letras de câmbio, mapas e foi responsável pela publicação da planta da Cidade do 

Recife e seus Arrabaldes, do engenheiro José Tibúrcio Pereira Magalhães, em 1870. No 

entanto, a obra que marcou sua presença em Pernambuco foi o Álbum de Pernambuco e seus 

Arrabaldes em 1878, um projeto de vários anos, que chegou a reunir mais de cinquenta 

litografias com a colaboração do já citado Luis Adam Cornell Krauss. 

Vasquez (2000) observa ainda que a Alemanha teve bem cedo interesse pelos países 

recentemente descobertos. Foi, em primeiro lugar, sobre aquelas regiões do globo que chegou 

a notícia trazida pelos navegadores portugueses. Assim, o Brasil logo apareceu nos mapas-

múndi dos impressores da época. No início, e durante muito tempo, os artistas vieram como 

viajantes, cujas missões eram documentar o que estavam apreciando, as belezas da natureza 

exuberante e a vida da gente do imenso país, em boa parte ainda virgem. Foi sem dúvida o 

lado bem exótico que os atraiu, com sua grande riqueza de animais selvagens, plantas e flores 

de espécies, em sua maioria desconhecidas no seu país. 

Sobre o período de desenvolvimento da litografia em Pernambuco, destaca-se o ano 

de 1859, mesmo ano da chegada de F. H. Carls na cidade do Recife, como o momento de 

abertura do primeiro jornal recifense ilustrado com litografias – o Diário de Pernambuco. 

Segundo Ferreira (1994), os proprietários do jornal compraram uma tipografia e mandaram 
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vir da Europa uma oficina litográfica completa, que foi dirigida por dois hábeis artistas 

estrangeiros contratados, um francês encarregado dos desenhos e um alemão para fazer as 

impressões, eram eles, respectivamente, Alphonse Besson e Franz Carls.  

Sobre Carls, Ferreira (1994) preconiza, ainda, que ele foi o melhor impressor-

litógrafo de toda a história da litografia pernambucana. Fundou o seu estabelecimento em 

1861 e soube dotá-lo dos mais modernos e aperfeiçoados maquinismos, do melhor material 

possível e de habilíssimos profissionais, de forma a torná-lo uma casa de primeira ordem, 

cujos trabalhos, em todos os gêneros, em nada deixavam a desejar os melhores produzidos 

nos estabelecimentos congêneres da Europa. 

 

 
Figura 21: Lith. F. H. Carls. Largo do Livramento (Recife – Pernambuco). 1887. Técnica: Litografia. 28 x 34. 
Fonte: Silva (2009). 
 

A litografia de Carls retrata o Largo do Livramento, 

região hoje conhecida como o centro histórico da cidade 

do Recife. A paisagem representa a movimentação do 

comércio da época e os homens deslocando-se a cavalo, 

assim como, as linhas de bonde, meio de transporte 

bastante utilizado naquele período. Ao fundo identifica-
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se a Igreja de Nossa Senhora do Livramento, umas das 

mais antigas da cidade, edificada no século XVIII. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Lith. F. H. Carls. Ponte do Recife (Pernambuco). 1884. Técnica: Litografia. 28 x 34. 
Fonte: Silva (2009). 
 

As obras de Franz Carls caracterizam-se pela abordagem 

das paisagens urbanas, a movimentação das pessoas nas 

ruas, destacando as imagens das regiões centrais da 

cidade do Recife e das marinhas, como disposto na 

imagem acima. Ele focaliza a Ponte do Recife, 

inicialmente construída em madeira, que foi fundada no 

ano de 1643. Posteriormente foi denominada de Ponte 

Sete de Setembro, quando a sua antiga estrutura foi 

substituída por uma de metal, conforme a litografia 

apresenta. Atualmente é conhecida como Ponte Maurício 

de Nassau, sendo considerada a mais antiga da América 
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Latina e servindo de ligação entre os bairros do Recife e 

de Santo Antônio.  

 

 

 
Figura 23: Lith. F. H. Carls. Rua do Imperador (Pernambuco). 1884. Técnica: Litografia. 28 x 34. 
Fonte: Silva (2009). 
 

A Rua do Imperador foi a primeira que surgiu no bairro 

de Santo Antônio na cidade do Recife, no início século 

XVII. Inicialmente eram três ruas, de São Francisco, 

Cadeia Nova e do Colégio, com a passagem do 

imperador Dom Pedro II pelo local, ganhou seu nome. 

Segundo historiadores, era conhecida como rua dos 

jornais e da boemia. Um dos lugares preferidos de 

jornalistas e intelectuais da época. Além do intenso 

movimento com repartições públicas e estabelecimentos 

bancários.  

Encontra-se localizado na Rua do Imperador a Capela 

Dourada da Ordem Terceira de São Francisco, construída 
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em 1697, é uma das mais expressivas representantes da 

arte barroca nas igrejas brasileiras. Seu interior todo 

revestido em ouro, remonta a uma época de riquezas e 

ostentação. Também destacam-se os painéis de azulejos, 

as pinturas e os trabalhos em talha dourada. Num prédio 

anexo localiza-se também o Museu Franciscano de Arte 

Sacra. 

 

 

2.1.3 Sebastien Auguste Sisson 

 

 

Sebastien Auguste Sisson (1824-1898) retratista e litógrafo francês, foi aluno de 

Lemercier, expôs nos salões de Paris em 1843. Chegou ao Brasil em 1852 e estabeleceu-se em 

1855 no Rio de Janeiro como retratista, trabalhando também como ilustrador nas revistas 

L`Iride Italiana e O Brazil Illustrado. Foi o artista que concorreu mais de perto com Victor 

Frond em torno de uma representação do nacional em álbuns ilustrados de luxo. 

Sua obra é enorme, contando mais de duzentas relacionadas, entre as quais o Álbum do 

Rio de Janeiro moderno, com doze cromolitografias. Ilustrou, entre outras, a obra 

Apontamentos Biographicos para a história das campanhas do Uruguay e Paraguay, e, 

sobretudo a obra Galeria dos brasileiros ilustres: os Contemporâneos, essa que foi 

considerada sua obra-prima. Foi comercializada em fascículos que começaram a circular em 

1857 contendo retratos dos homens mais ilustres do Brasil copiados do natural e litografados 

por Sisson acompanhados de suas respectivas biografias. Nesse sentido, Segala (1999, p. 5) 

declara: 

 
A Galeria, desde os seus primeiros momentos, adquire processualmente outros 
contornos. Alarga-se, incluindo os homens mais ilustres do Brasil na política, 
ciências e letras desde a guerra da Independência até nossos dias. Sisson destaca 
através dos portraits uma história oficial celebrativa, em clara consonância com uma 
certa visão pragmática da história, cultivada no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (IHGB) e no patrocínio imperial, interessado em "filtrar exemplos e 
modelos do passado" para pontuar as representações do presente e os planos de 
futuro. Os retratos de cada personalidade são acompanhados de um autógrafo e de 
uma nota biográfica, garantindo larga visibilidade ao nome como bem simbólico, 
desdobrando da imagem a história vivida.  
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Sisson enfatizou em suas obras, além das diversas litografias, paisagens, 

principalmente da cidade do Rio de Janeiro e as regiões ao entorno da então capital do 

Império, o que se pode chamar de retratos arquitetônicos. 

 

 

 
Figura 24: Lith. de S.A. Sisson, Editor, Rua do Cano 45. Estação da Estrada de Ferro de D.P.II. s/d. Técnica: 
Litografia. 28 x 34. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Na litografia, observa-se ao fundo a Estação da estrada 

de ferro de D. Pedro II, homens a cavalo, charretes e 

pessoas transitando. Devido à sua importância no 

desenvolvimento do país naquele momento, as ferrovias 

foram alvos de contemplação dos artistas-viajantes. A 

Companhia de Estrada de Ferro D. Pedro II foi um 

projeto do governo do Império que visava promover, a 

partir da cidade do Rio de Janeiro, uma completa 

integração do território brasileiro sobre trilhos, tendo 
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como objetivo inicial a construção de uma estrada que 

ligasse o Rio de Janeiro a Belém do Pará. Foi então que 

em 1855, o governo imperial firmou contrato com o 

engenheiro inglês Edward Price para a construção da 

primeira seção da estrada de ferro. 

 

 

 

Figura 25: Lith. de S.A. Sisson, Editor, Rua do Cano 45. Igreja da Ordem 
Terceira do Carmo. s/d. Técnica: Litografia. 28 x 34. 
Fonte: Silva (2009). 

 

A imagem traz a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, 

localizada no Rio de Janeiro desde o século XVII. A 

Ordem decidiu-se pela construção de uma nova igreja em 

1752, no entanto, as obras se estenderam de 1755 a 1770. 
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As torres atuais, com suas cúpulas cobertas de azulejos, 

só foram construídas entre 1847 e 1850 pelo arquiteto 

Manuel Joaquim de Melo Corte Real, professor de 

desenho da Academia Imperial de Belas Artes. A sua 

fachada é composta de belos portais, janelões e um 

frontão contracurvado típico do estilo barroco. A fachada 

é única entre as igrejas coloniais do Rio de Janeiro por 

ser totalmente revestida com pedra, sem o contraste entre 

a cantaria e o reboco branco, característica da maioria 

das igrejas coloniais brasileiras.  

 

 

2.1.4 Manoel Ricardo Couto 

 

 

Artista português que produziu registros em diferentes cidades brasileiras, dentre elas: 

São Luís, Maceió e Salvador. Sua produção artística estende-se por diversas províncias do 

Nordeste e Norte do Brasil, pequenas cidades que posteriormente tornaram-se capitais e 

importantes polos culturais. Seus desenhos, posteriormente litografados, fazem parte do 

álbum Anthropologie du Carnaval: La Ville, la Fête et l'Afrique à Bahia de Michel Agier. 

A seguir, observa-se Maranhão – cidade de São Luís, única obra de Couto presente na 

Coleção Arthur Azevedo, porém de merecido destaque no acervo, pois retrata de forma 

expressiva a cidade de São Luís e todo o seu conjunto de belezas naturais e arquitetônicas, 

repleto de casarões em estilo colonial e igrejas. 
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Figura 26: Manoel Ricardo Couto/T.H. Muller e Gluck. Maranhão (Cidade de São Luís) – Vista da Ponta de S. 
Francisco. Imp. par Lemercier. Paris.1864. Técnica: Litografia. 36.3 x 88.0. 
Fonte: Silva (2009). 

 

Em Maranhão – cidade de São Luís há uma mescla de 

paisagem urbana e paisagem natural. O trecho de cidade 

apresentado corresponde a uma parte da área urbanizada 

em meados do século XIX. Na vista panorâmica Couto 

opõe um primeiro plano composto de elementos típicos 

de paisagem fluvial em região tropical. O artista revela o 

gosto pelas formas retorcidas das raízes aéreas – 

características da vegetação de mangue ou margem de 

rios sujeitos a cheias e vazantes diárias. 

Na litografia, observa-se o Cais da Sagração, onde 

atualmente encontra-se a Avenida Beira-Mar, na extrema 

direita da imagem a região do Forte de São Luís, onde 

naquela época já se encontrava o Palácio dos Leões, sede 

do Governo do Estado e residência do Governador. A 

imagem retrata ainda, respectivamente da direita para a 

esquerda, as igrejas da Sé, igreja Nossa Senhora do 

Carmo, igreja Nossa Senhora do Rosário, igreja de Santo 

Antonio e a igreja de Nossa Senhora dos Remédios tendo 
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ao seu lado o sobrado ocupado hoje pela reitoria da 

Universidade Federal do Maranhão. Todas estão 

localizadas na região do centro histórico de São Luís, 

cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. A obra foi 

litografada por Theodore Muller – litógrafo e gravador, 

nascido em Strasbourg em 1819, fez parte da Escola 

Francesa de arte. Gravou panoramas e vistas, tendo 

muitas de suas obras adquiridas pelo Gabinete de 

estampas de Strasbourg – e por Louis-Théodore Eugène 

Gluck – pintor de história, de gênero e de paisagem, 

nasceu em Altkirch, comuna francesa na região de 

Alsace, em 22 de abril de 1820, também pertenceu à 

Escola Francesa. Entrou na Escola de Belas Artes em 

outubro de 1844, foi aluno de Gabriel Guérin e de L. 

Cogniet e participou do Salão de Paris de 1847 a 1880. 

 

 

2.1.5 Iluchar Desmons 

 

 

Segundo Stickel (2004), Iluchar Desmons nasceu na França em 1803, chegou ao 

Brasil em 1840, fixando-se no Rio de Janeiro em 1843 como professor de desenho. Regressou 

à França em 1854 para publicar sua obra Panorama de la Ville de Rio de Janeiro, em Paris no 

ano seguinte. A obra continha treze gravuras sobre desenhos próprios, sendo considerado 

atualmente um álbum muito raro e concorrido entre os colecionadores.  

O Rio de Janeiro foi, ao lado de Paris, a cidade mais retratada durante o século XIX, 

quando se disseminou uma multiplicidade de vistas que tentavam revelar, seja seus aspectos 

puramente urbanos, seja a peculiaridade de sua situação topográfica. A geografia acidentada 

da cidade, seu litoral recortado, a presença marcante das montanhas circundadas favoreceram 

especialmente o modelo da vista panorâmica.  

Dentre as inúmeras tomadas panorâmicas do Rio de Janeiro, as mais frequentes foram 

as vistas circulares desenhadas do centro da baía de Guanabara, do alto do morro do Castelo, 
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do Morro de Santo Antonio ou ainda de cima do Corcovado. Todas essas paisagens são 

características nas obras de Desmons, como podemos observar a seguir. 
 

Figura 27: Dessiné d`après nature par Desmons / Lith. par Tirpenne. Imp. Lemercier à Paris. Panorama da 
Cidade do Rio de Janeiro (Tomado do Morro de St. Antonio a vôo de Pássaro). 1845. Técnica: Litografia. 31.5 x 
48.5. Fonte: Silva (2009). 
 

A vista panorâmica da cidade do Rio de Janeiro 

apresenta o Aqueduto da Carioca, popularmente 

conhecido como os Arcos da Lapa, utilizado no 

transporte de água do morro do Desterro, atual bairro de 

Santa Teresa ao morro de Santo Antônio. Identifica-se a 

Igreja Nossa Senhora da Glória num plano superior. Da 

mesma forma, observa-se o morro do Pão de Açúcar na 

parte superior esquerda e a imponente vista Baía de 

Guanabara. 

Na parte inferior da litografia, porém, acima das 

identificações de autor, casa de impressão e litógrafo, o 

autor informa a localização das ruas, vistas e edificações, 



68 

 

na seguinte ordem da esquerda para direita: Igreja da 

Lapa, Pão de Açúcar, Igreja da Glória, Rua das 

Mangueiras, Rua de Santa Teresa, Arcos da Carioca, Rua 

dos Arcos e Capela de Santa Teresa. 

A litografia foi aberta por Jean-Louis Tirpenne, litógrafo, 

pintor e dramaturgo, nascido na cidade de Hambourg em 

26 de agosto de 1801, filho de pais franceses (Ec. Fr.). 

Foi aluno de Bouton, de Daguerre e de Remond. Ele 

iniciou no Salon de 1831, trabalhou a ilustração de obras 

sobre escultura e arquitetura. Foi com Devéria e Victor 

Adam autor de La Méthode Tirpenne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Dessiné d`après nature par Desmons / Lith. par Eug, Cíceri (Imp. Lemercier à Paris). Panorama 
da Cidade do Rio de Janeiro (tomado do passeio público). 1845. Técnica: Litografia. 31.5 x 48.5. 
Fonte: Silva (2009). 
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Na imagem Desmons há uma vista composta de fatores 

diferenciados. Nos aspectos de paisagem, o artista 

destaca como na litografia anterior o Pão de Açúcar, o 

morro de Santa Teresa, inserindo as pequenas 

embarcações, na parte superior central, a capela e a praia 

da Glória e o morro de Botafogo. Nas representações 

sociais da época apresentam-se no primeiro plano, o 

terraço de passeio público onde observa-se três moças 

negras, e duas senhoras com criança, todas trajando as 

vestimentas típicas do período.  

 

 

Figura 29: Dessiné d`après nature par Desmons / Lith. par Aubrun – Imp. Lemercier à Paris). Panorama da 
Cidade do Rio de Janeiro (Tomado do Morro de St. Antonio a voo de Pássaro). 1845. Técnica: Litografia. 
31.5 x 48.5. 
Fonte: Silva (2009). 
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Nessa vista panorâmica o artista prioriza os planos 

inferiores da imagem, de forma a descrever a arquitetura 

e a geografia do local. Desse modo, observa-se na parte 

esquerda o Hospital de Santo Antônio, à direita o 

Castello, ao centro a Rua do Porto, o Portão de Santo 

Antonio logo abaixo e o Convento dos Capuchinhos. No 

plano central um casal, cujas vestimentas simbolizam a 

aristocracia da época, seguidos de uma moça negra e 

uma mulher com criança.  

 

Assim, o estudo evidencia a representatividade do conjunto de gravuras brasilianas a 

partir das obras desses cinco artistas, observando que naquele período já havia em diversas 

cidades brasileiras a presença de estrangeiros e artistas locais, que montaram ateliês e oficinas 

litográficas dando início aos registros visuais. 

Algumas dessas cidades tiveram destaque no mercado editorial da época como é o 

caso de São Luís. Nesse sentido, Mindlin apud Lauerhass, Jr. (2007) informa que as primeiras 

tipografias em São Luís foram as dos editores José Maria Corrêa de Frias e Belarmino de 

Mattos. Ambos produziram uma enorme quantidade de livros com elevados padrões técnicos 

e estéticos, tornando a produção editorial do Maranhão uma das melhores do país na segunda 

metade do século XIX. Para se ter ideia da importância do mercado editorial maranhense no 

período, Mindlin observa que Les Misérables de Victor Hugo, foi publicado em São Luís em 

1862, mesmo ano da publicação do original. 

 

 

2.2 Litografia 

 

 

A Coleção Arthur Azevedo é constituída, na sua grande maioria, de obras litográficas, 

um acervo que atualmente conta com cerca de 3.000 imagens. Assim, o presente estudo 

discorre sobre o processo de desenvolvimento dessa técnica, bem como, o seu diálogo com a 

fotografia. 
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Descoberta por Alois Senefelder em 1797, a litografia surgiu como uma técnica 

baseada na impressão plana que utilizava a pedra calcária como suporte de gravação que 

recebia a imagem. Utilizando-se uma tinta gordurosa para em seguida ser feito o desenho. Tal 

técnica representou um importante avanço, sobretudo, para os meios de comunicação da 

época. Sobre o tema Costella (2006, p. 94) discorre: 

 
Senefelder não era um gravador, nem genericamente um artista plástico. Era ator e 
autor de peças de teatro. Interessado em fazer cópias de textos teatrais, acabou 
aproximando-se dos assuntos referentes à impressão e tornou-se aprendiz em uma 
tipografia. Cogitou, daí, lançar mão de algum outro processo de impressão. Pensou 
em usar o cobre. Como lhe faltasse dinheiro para comprar metal tão caro, começou a 
buscar outras alternativas que se revelassem mais baratas. A partir de 1796, atacou 
com ácido, metais menos nobres e pedras calcárias. Acabou por perceber, em 1797, 
que o texto podia ser copiado da pedra em papel, mesmo que aquela não tivesse 
relevo, ou seja, chegou à litografia.  

 

Esta nova forma de produção imagética foi ocupando novos espaços, ao mesmo tempo 

em que criou outras necessidades para seu uso. O universo de imagens em circulação no país 

no final do século XVIII e nas primeiras décadas do século seguinte passou a ser ampliado 

pela litografia, gerando imagens que se espalhavam pelo cotidiano da população: rótulos de 

produtos, cartazes, jornais e revistas ilustradas, paisagens avulsas, álbuns e retratos. Assim, 

Benjamin (1983, p. 105) coaduna: 

 
Com a litografia, as técnicas de reprodução marcaram um progresso decisivo. Esse 
processo, muito mais fiel – que submete o desenho à pedra calcária, em vez de 
entalhá-lo na madeira ou de gravá-lo no metal – permite pela primeira vez às artes 
gráficas não apenas entregar-se ao comércio das reproduções em série, mas produzir 
diariamente, obras novas. Assim, doravante, pôde o desenho ilustrar a atualidade 
cotidiana. E nisso ele tornou-se íntimo colaborador da imprensa.  

 

A gravura nesse momento já era vista como um artefato significativo na formação da 

imprensa, disseminando conhecimento através do trabalho editorial, contribuindo para o 

desenvolvimento das ciências e da cultura em geral, fazendo com que a informação visual 

começasse a circular pelo mundo.  

No entanto, segundo Chiarelli (2005), essa nova cultura visual ampliada pela litografia 

não alterou o estatuto da arte erudita no Brasil. Apesar da presença destas novas imagens, e de 

sua influência no cotidiano da sociedade, elas não pareciam, nem remotamente, invadir aquele 

território consagrado. O máximo de proximidade que a litografia podia ter com a pintura era 

no papel de “auxiliar” ou de “divulgadora” dela.  
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Por certo, observa-se que a litografia atribuiu-se de novos valores, chegando ao século 

XX como uma arte que adentrou as grandes galerias, ganhando assim o status de “arte 

democrática”. Passou a ser uma arte popularizada, seu parentesco com a arte gráfica e a 

agilidade de uma reprodução em maior quantidade e menor custo a torna mais acessível, lhe 

dá a capacidade de decorar ambientes, de estar presente nos livros e poder ser colecionada. 

Assim, Fabris (2008, p. 12) preconiza: 

 
 [...] a litografia representa um ponto culminante na definição de um novo estatuto 
da imagem, precedida pelo retrato em miniatura, pela silhueta, pelo fisionotraço – o 
baixo custo e a reprodutibilidade proporcionam rapidez de execução, preço módico, 
produção em série, não se pode esquecer que também as pesquisas químicas tentam 
fornecer soluções capazes de satisfazer o novo consumo icônico.  

 

A partir da litografia, a gravura atingiu um ponto importante enquanto suporte para as 

imagens de reprodução e consumo, viabilizando “uma série de demandas e exigências geradas 

pela revolução industrial” (FABRIS, 2008, p. 12). No processo litográfico, o desenho original 

e o desenho impresso eram quase que idênticos, surgindo então a informação visual de 

primeira mão. A sua facilidade de execução, o menor custo dos equipamentos, a recuperação 

das pranchas e o arquivamento da imagem no papel foram fatores preponderantes. 

Segundo Fabris (2008), levando-se em conta que no século XIX uma parcela 

considerável da população era analfabeta, a necessidade de informação visual era grande e 

crescente, principalmente para a propaganda política e para a publicidade comercial. Esses 

foram fatores que levam muitos estudiosos a considerar que a partir de então a imagem 

impressa atingiu sua maioridade.  
 

O processo de produção industrial é determinante para esta maioridade, na medida 
em que estabelece uma diferença crescente entre as modalidades e os ritmos de 
produção da imagem e aqueles dos bens materiais. Face a uma demanda cada vez 
maior, a produção de imagens vê-se obrigada a pautar-se por novos requisitos: 
exatidão, rapidez de execução, baixo custo e reprodutibilidade (FABRIS, 2008, p. 
12). 

 

Dessa forma, observa-se a técnica litográfica como fator preponderante na difusão do 

conhecimento e propagação da informação, estando diretamente relacionada ao crescimento 

da indústria no século XIX e consequentemente no século XX. 
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2.2.1 Litografia e a fotografia no século XIX 

 

 

Concomitante à expansão do processo litográfico, iniciaram-se na França e na 

Inglaterra experiências para fixar imagens e obter superfícies sensíveis à luz desde o final do 

século XVIII, utilizando sais de prata. “Esses processos, associados à câmara escura, lançam 

as bases do princípio da fotografia” (FABRIS, 2008, p. 13). 

Porém, a fotografia e seus usos vêm na esteira da disseminação da imagem litográfica, 

a litografia apresenta-se como uma abertura para o início do processo fotográfico, de forma 

que os usos da fotografia, quando de fato se disseminam no país, sobretudo, dos anos de 1850 

a 1860, encontram um campo já estruturado. 

A história do elemento fotográfico é constituída de dois personagens pontuais, 

Daguerre, pintor de cenários e Niepce, litógrafo. A partir de um cenário imagético cada vez 

mais ávido naquele momento, ambos tentam novas formas de produzir imagens, dando início 

a uma série de experiências, chegando à daguerreotipia. 

O daguerreótipo proporcionou uma representação precisa e fiel da realidade, retirando 

da imagem a hipoteca da subjetividade; a imagem, além de ser nítida e detalhada, forma-se 

rapidamente; o procedimento é simples, acessível a todos, permitindo uma ampla difusão. 

Assim, preceitua Fabris (2008, p. 13-14): 

 
O procedimento permite a decomposição e a racionalização da produção das 
imagens numa série de operações técnicas ordenadas, sucessivas, obrigatórias e 
simples. O ato quase místico e totalizador da criação manual da imagem cede lugar a 
uma sucessão de gestos mecânicos e químicos parcelados. O fotógrafo não é o autor 
de um trabalho minucioso, e sim o espectador da “aparição autônoma e mágica de 
uma imagem química”.  

 

Dessa forma, a litografia e a fotografia assemelham-se pela rapidez na reprodução das 

imagens e no baixo custo. Ambas as técnicas permanecem dialogando com intensidade até o 

início do século XX, de modo que muitos fotógrafos utilizaram a fotografia como registro e 

posteriormente as mandavam para as casas de impressão para serem litografadas. Como 

disposto no presente estudo pelas obras dos artistas-viajantes que fotografaram o Brasil e 

transformaram suas imagens em álbuns litográficos. 

A chegada da fotografia no Brasil coincide com o II Império que então se iniciava, e 

com o projeto de arte brasileira da academia que, com o príncipe D. Pedro II, ganha 
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perspectivas concretas de realização. Ele que seria considerado o primeiro fotógrafo brasileiro 

e o grande colecionador de fotografias no Brasil.  

O gosto de D. Pedro II pela fotografia demonstra também seu interesse por uma 

produção visual pautada na objetividade e centrada em temas ligados à representação do 

entorno. Interesse que também influenciou na importância dada à pintura de paisagem. Esta 

predileção colocava o realismo fotográfico e a pintura de paisagem no mesmo patamar dos 

gêneros mais tradicionais da pintura, como os temas históricos.  

Essa preferência de Dom Pedro II pela objetividade, clareza e captação do entorno, e 

também pela pintura de paisagem, ajudou o grupo de artistas ligados ao Imperador, dentre 

eles Victor Frond, a considerarem a fotografia de maneira diferente da que consideravam a 

litografia. Afinal, todo este interesse do imperador podia servir de índice do gosto geral da 

elite brasileira da época, fato que não podia ser negligenciado. 

Segundo Chiarelli (2005), Victor Meirelles, um dos principais pintores brasileiros do 

século XIX ligado à Academia Imperial, em texto sobre a presença da fotografia na “II 

Exposição Nacional”, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1866, traça aquela que talvez seja a 

primeira história da fotografia escrita no Brasil, colocando para a fotografia o papel de 

“importante auxiliar”, tanto para as ciências quanto para as artes. Este papel, ao mesmo tempo 

em que reconhece alguma significação para a fotografia, prudentemente deixa-a ao lado da 

litografia e não ao lado da pintura. Como a segunda, a primeira estaria a serviço da pintura ou 

das “artes”. 

Assim, reconhecer a autonomia de expressão da fotografia é reconhecer também a 

autonomia de expressão que pode atingir as outras técnicas de produção e reprodução de 

imagens, o que não deixa de ser um avanço dentro do debate sobre arte e fotografia naquele 

período.   
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2.2.2 Litografia no Brasil 

 

 

Diferente das demais técnicas de gravação, a litografia chega rapidamente ao Brasil, 

trazida pelo francês Arnaud Julien Pallière em 1817, ele que foi um dos mais antigos 

litógrafos estrangeiros a se fixar no Brasil, chegando em 5 de novembro de 1817, um ano e 

meio depois dos integrantes da Missão Francesa.  

Logo em seguida a técnica passou a ser utilizada pelos órgãos públicos para confecção 

de impressos comerciais, como faturas, letras de câmbio e diplomas, além da impressão de 

partituras musicais e mapas. Sobre a chegada dessa técnica ao país, Ferreira (1994, p. 313) 

informa: 

 
A história do processo litográfico no país admite três diferentes preâmbulos, tão 
delimitados e livres de influências recíprocas ficaram as atividades dos três 
primeiros ateliês cuja existência no Rio de Janeiro ficou em diferentes graus 
assinalada: um, amadorístico e efêmero, com atividade quase secreta e de que não se 
conhece nenhum produto, a não ser de ouvir dizer; outro, profissional, com duração 
de alguns anos e pouco distinto, pertencente a uma artista, com algumas estampas 
conhecidas; e finalmente o terceiro, oficial e de longa vida, embora sempre 
periclitante, e cujos trabalhos tiveram ampla divulgação. 

 

A litografia no Brasil e em grande parte do mundo teve uma história bem mais 

abrangente e definida do que a xilografia e a gravação em metal. Não que essas técnicas sejam 

consideradas menores, porém como já foi evidenciado anteriormente, a lito viabiliza uma 

série de fatores e da abertura para outros inventos imagéticos que até então apresentavam 

restrições ou não existiam. 

Contudo, a complexidade da arte brasileira do século XIX somente pode ser captada, 

se forem pensadas as conexões necessárias entre as “culturas da modernidade” – entendendo-

se como tais, o naturalismo, o realismo, e as novas tecnologias da imagem – e o projeto 

conservador da Academia Imperial. 
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2.3 Percurso histórico da Coleção Arthur Azevedo 

 

 

Ao longo de um século, desde sua aquisição, a Coleção Arthur Azevedo fez um 

extenso trajeto, parte dele ainda desconhecido pelos historiadores e pesquisadores. 

Certamente esse acervo de gravuras chegou ao seu destino inicial e parte das obras foram 

penduradas em paredes, assim como as demais armazenadas em caixas, gavetas e baús.  

A fim de estabelecer um itinerário do acervo, observa-se que, com o falecimento de 

Arthur Azevedo em outubro de 1908, a família do teatrólogo foi obrigada a se desfazer da 

Coleção devido à difícil condição financeira em que se encontravam. Nesse período, o escritor 

e amigo de Azevedo, o então Deputado Federal Coelho Neto faz um discurso na tribuna da 

Câmara Federal pedindo a incorporação da Coleção ao Patrimônio Artístico Nacional, pedido 

esse que foi negado. 

O então Governador Luiz Antonio Domingues da Silva, sensibilizado com a situação e 

ciente da importância de tão valioso acervo resolve adquiri-lo, publicando então no Diário 

Oficial de 14 de abril de 1910 (ANEXO 4) e de acordo com a Lei nº 554 a autorização para 

compra do acervo: “[...] adquirir as collecções de quadros e obras de d`arte que pertenceram a 

Arthur Azevedo, podendo efectuar o pagamento de uma só vez ou em prestações conforme 

ajustar com a viúva do laureado escriptor maranhense.” Em 04 de outubro de 1910 o acervo 

foi comprado e passou efetivamente a fazer parte do patrimônio cultural do Estado do 

Maranhão. 

A Coleção esteve inicialmente no Palácio dos Leões, sede do Poder Executivo do 

Estado, momento em que algumas gravuras e óleos sobre tela foram destacados do acervo 

para formar a Pinacoteca do Palácio dos Leões. Portanto, o restante da Coleção passou maior 

parte do tempo sob a guarda da Biblioteca Pública Benedito Leite. Fato que segundo Marques 

(2008) gerou uma quebra da unidade da Coleção, ficando os livros separados dos quadros e 

gravuras. 

Os apontamentos de César Augusto Marques (2008, p. 347) no Dicionário Histórico-

Geográfico da Província do Maranhão evidenciam esse longo trajeto da Coleção Artur 

Azevedo como podemos observar a seguir: 

 

 



77 

 

[...] depois de ter figurado na exposição maranhense de 1912 na ocasião da 
passagem do 3º Centenário da Nova França Equinocial, foi entregue à Biblioteca 
Publica, onde em alguns anos sofreu as conseqüências de sucessivas mudanças e 
condições de instalações precárias. Além das perdas causadas por esses fatos, 
enfrentou outras circunstâncias que contribuíram para a sua deterioração.  
O prejuízo ao acervo é incalculável, bastando dizer que de 93 telas, que possuía a 
Coleção, restam 53. A Coleção como o Estado recebeu, tinha 11.492 estampas, 
3.256 litografias e gravuras sobre madeira; 360 desenhos, águas fortes e 
fotogravuras; 7.544 retratos de homens notáveis; 25 águas-fortes antigas; 93 quadros 
a óleo de artistas notáveis como J. Dossier, Tavares da Rocha, Aurélio de 
Figueiredo, Cavallero, Morcaux, G. Puliere, G. Portto, Eduardo Sá, J. Taverol, 
Médard, G. Formenti, Ribet, dentre outros; além de bustos de Rafael Bordalo 
Pinheiro, Eça de Queiroz; Molière, bronze; estatuetas de Ariosto, Joseph Haydn e 
Felix Mendelssohn-Bartholdy; porta cartão, relógio, bronze dourado a fogo, mangas 
e jarras antigas; 506 peças de teatro e obras completas de vários autores dramáticos; 
723 volumes de obras diversas. Portanto, o confronto com essa relação e o que resta 
hoje revela que o desaparecimento foi grande. 

 

Na gestão do Governador Paulo Martins de Sousa Ramos os quadros foram limpos e 

retocados pelo pintor brasileiro Euclides Fonseca. Muitas obras foram emolduradas 

contribuindo para a sua preservação. Posteriormente o Governador Sebastião Archer da Silva 

iniciou um projeto de preservação e catalogação do acervo. O pintor húngaro André Werder 

ficou então responsável pela classificação das gravuras, estampas e litografias. 

Ao final da década de 80 as obras estiveram sob a guarda do Arquivo Público do 

Estado e posteriormente no Museu de Artes Visuais, onde permaneceram por 

aproximadamente 15 anos. Em 05 de fevereiro de 2003, de acordo com o disposto no Decreto 

19.354, a Coleção Arthur Azevedo é transferida do Museu Histórico e Artístico do Maranhão, 

órgão da Secretaria de Estado da Cultura, para a Curadoria de Bens Culturais do Palácio dos 

Leõs, juntamente com todos os seus registros técnicos (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO, 2003). 

Contudo, é uma tarefa difícil definir o trajeto dessas obras. Por certo, com o passar do 

tempo elas ganharam uma cor sépia, sofreram deteriorações de fungos e traças, mas ainda 

assim resistiram e continuam a exibir uma beleza especial acrescida pelo tempo. Na Coleção 

Artur Azevedo encontram-se obras de grande valor histórico e material, o bastante para se 

compreender o valor desse patrimônio reunido com paciência e argúcia por um grande 

maranhense.  

 

 

 

  



78 

 

2.4 Exposições e preservação da coleção 

 

 

As primeiras intervenções, no sentido de preservar algumas gravuras da Coleção 

foram feitas pelo próprio Arthur Azevedo e sua esposa a Sra. Carolina Lecouflé. Antonio 

Martins Araújo (2005, p. 26), um dos grandes estudiosos da obra teatral de Arthur Azevedo, 

observa que: 

 
Dona Carolina Lecouflé Azevedo, esposa do teatrólogo, descendente da antiga 
fidalguia de Piraí (RJ), viveu vários anos na França, onde aprendeu a lidar com 
litogravuras de toda espécie, sem supor que um dia iria utilizar as técnicas 
aprendidas, ao conservar e restaurar as do amado esposo. 

 

Em 1912 uma exposição no Palácio do Governo do Maranhão marca a primeira vez 

em que parte do acervo da Coleção Arthur Azevedo foi exposto. Na ocasião, o então 

Governador do Maranhão Luís Antonio Domingues da Silva comemorou o 3º Centenário da 

fundação da Nova França Equinocial. Domingos de Castro Perdigão, Manuel Vieira Nina, 

Augusto Olímpio de Morais Guimarães, Ricardo Barbosa, os irmãos José e Alfredo 

Mendonça Lima dentre outros foram responsáveis pela organização do evento. Nesse sentido, 

Marques (2008, p. 461) discorre: 

 
Organizaram uma exposição interessante inaugurada no dia 12 de set. no Palácio do 
Governo e durou até 1º de nov. do mesmo ano. Tinha seções agrícola, pecuária, de 
produtos naturais, de várias indústrias e de artes liberais, com perto de 200 objetos 
ao todo; sem contar os da Coleção Artística Artur Azevedo então adquirida pelo 
Estado e, pela primeira vez, exposta ao público maranhense. 

 

No ano de 1966, realizou-se a Exposição das telas da Coleção Artística Artur Azevedo 

da Pinacoteca do Palácio dos Leões. Foi organizado um catálogo, que se restringiu ao acervo 

de pinturas da Coleção. Acervo este composto de importantes nomes da pintura nacional e 

estrangeira como Belmiro de Almeida, Henrique Bernadelli, João Batista Castagneto, Antônio 

Parreiras, Gustavo Dall`Ara, Elyseu d`Angelo Visconti, Augusto Off e Victor Meirelles. 

Na Biblioteca Pública Benedito Leite, a Coleção passou pelos primeiros processos e 

tentativas de preservação e catalogação, em meados da década de 1970. Em 1977, a 

museóloga Célia Corsino e o artista plástico e gravador Antônio Thyrso coordenaram um 

projeto de tombamento, catalogação e restauro da Coleção Arthur Azevedo (ANEXO 5), 
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conforme a museóloga relata em entrevista concedida para a elaboração do presente estudo. 

Assim, iremos perseguir o seu depoimento: 

 
Trabalhei com a Coleção de Gravuras Arthur Azevedo no ano de 1977, juntamente 
com o artista plástico e gravador Antonio Thyrso Pereira de Souza. O projeto tinha o 
objetivo de fazer a catalogação da Coleção e o treinamento das bibliotecárias da 
Biblioteca Pública Benedito Leite para a identificação das técnicas de gravura. O 
projeto foi proposto por Sergio Ferreti membro da Fundação Cultural do Maranhão, 
dirigida por Domingos Vieira Filho e apresentado ao Conselho Federal de Cultura 
que aprovou o repasse dos recursos para a Fundação. 
No primeiro momento, fizemos um diagnóstico da coleção e verificamos que o seu 
estado de conservação era muito precário. Nas antigas mapotecas de madeira da 
Biblioteca álbuns de litografias eram comidos por larvas, cupins e outros insetos.  
Optamos for fazer um tratamento de choque interditando a Biblioteca e pulverizando 
um forte veneno que imunizou as gravuras e a coleção de livros que as 
acompanhava. Após a desinfestação começamos os trabalhos de higienização das 
gravuras e a identificação das coleções, series e tipologia. Para cada gravura foi feita 
uma ficha de identificação básica e elas foram numeradas atrás com lápis.  
A coleção de livros referentes às gravuras que acompanhavam a Coleção foram 
fundamentais para a tarefa de identificação. Além do que, alguns livros 
apresentavam gravuras originais ou primeiras de artistas famosos como Goya. 
Encontramos livros datados do final do século XVIII e do século XIX. Orientamos 
para que fosse constituída uma coleção de obras raras e que uma biblioteca 
especifica deveria acompanhar a Coleção de gravuras.  
Além da identificação e inventário das gravuras, cerca de duas mil, fizemos a 
higienização e acondicionamos a Coleção em mapotecas de aço compradas 
especialmente para este fim. A higienização e inventário ficou sob minha 
responsabilidade, e a identificação, acondicionamento e formação de coleções ou 
conjuntos com o gravador Antonio Thyrso. 
Havia uma pequena quantidade de gravuras no Palácio dos Leões – nesse tempo já 
haviam publicado um catálogo – que se encontrava emolduradas e faziam parte da 
decoração do prédio público. 
Ao término do projeto tínhamos higienizado todas as gravuras, acondicionado a 
Coleção nas novas mapotecas, identificando por técnica cada gaveta, feito o controle 
de todas as gavetas e realizado mais de 200 fichas de identificação. A equipe estava 
qualificada para dar continuidade ao serviço de catalogação e inventário. 
Voltamos diversas vezes ao Maranhão, mas não mais trabalhamos com esta 
Coleção. Até o inicio da década de 80 ela estava ainda na Biblioteca Pública 
Benedito Leite. Conforme fui informada em uma de minhas viagens a São Luís, 
posteriormente a Coleção foi transferida para o Museu de Artes Visuais da Praia 
Grande (CORSINO, 2011). 

 
Em 1978, a Fundação Cultural do Maranhão, organizou o Catálogo das Gravuras da 

Pinacoteca do Palácio dos Leões, apresentando 78 gravuras. Esse que foi um importante 

documento, que inaugura um estudo mais aprofundado sobre alguns artistas que compõem a 

Coleção, bem como, informa sobre o trabalho de preservação e tombamento sistemático 

realizado no acervo que naquele momento ainda estava sediado na Biblioteca Pública 

Benedito Leite.  

No ano de 1996, é realizada outra grande pesquisa coordenada por Eliézer Moreira 

Filho e Maria Helena Duboc, que resulta no catálogo “Coleção Arthur Azevedo de Gravuras”, 
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onde são apresentados importantes registros sobre os artistas gravadores presentes na 

Coleção. Foram identificados aproximadamente 30% do total estimado da Coleção. Além do 

trabalho de identificação, Moreira revela passagens de documentos pessoais de Arthur 

Azevedo que evidenciam a aquisição de várias obras. 

No ano de 2006 realizou-se um projeto de catalogação, limpeza e acondicionamento 

do acervo. Todas as gravuras, estampas e recortes foram acondicionadas em envelopes de 

papel alcalino. Grande parte do acervo foi organizado num banco de dados informatizado e 

muitos livros que ainda continham elementos químicos venenosos, colocados a décadas no 

sentido de conter traças e demais insetos que pudessem deteriorar o acervo, foram 

higienizados e acondicionados em caixas de papel cartão. No mês de agosto do mesmo ano, o 

Governo do Maranhão, através da Curadoria do Palácio dos Leões promoveu o I Encontro 

Internacional de Preservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, momento em que 

profissionais de diversas partes do Brasil, e de outros países como Portugal e Estados Unidos 

conheceram a Coleção Arthur Azevedo, de forma que o acervo ganhou alguma visibilidade, 

ainda que, restrita aos profissionais da área. 

Em junho de 2008, ano do centenário da morte de Arthur Azevedo, a Curadoria de 

Bens Culturais do Palácio dos Leões em parceria com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

realizou a exposição “O Universo de Arthur Azevedo”. Essa que foi a maior mostra do acervo 

realizada até o presente momento.  

É necessário ressaltar que na Curadoria de Bens Culturais do Palácio dos Leões, órgão 

responsável pela guarda do acervo desde 2003, na gestão da Dra. Maria Helena Duboc, foram 

desenvolvidos os trabalhos mais expressivos de preservação e restauro sobre o acervo. 

Contudo, a Coleção de Gravuras Arthur Azevedo resiste às ações do tempo, aos maus 

tratos e descasos de administrações públicas e continua a ter uma fundamental importância na 

difusão da história da arte ocidental. Nesse sentido, o presente estudo preconiza a urgência em 

instituírem-se medidas que viabilizem uma política de preservação e restauro desse 

patrimônio artístico-cultural, formando um corpo de profissionais hábeis e independentes das 

alternâncias políticas do Estado, para que esse acervo possa estar presente para as demais 

gerações, prestando um valioso serviço em favor da democratização da arte. 
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3 BRASILIANAS: IDENTIDADE, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL – 

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES 

 

 

No século XIX, a expansão mercantilista dos países europeus, a importância dada ao 

conhecimento das ciências e o interesse pelas culturas primitivas e exóticas motivaram 

diversas viagens pelo mundo. O Brasil, com um vasto território em grande parte 

desconhecido, tornou-se simultaneamente destino dessas viagens e alvo dos interesses 

comerciais e científicos de uma Europa ávida pelo desconhecido. A esse período legou-se 

uma incalculável quantidade de publicações e imagens sobre o Brasil cuja produção ampliou 

de modo significativo o que é hoje conhecido por “brasiliana”. 

Esses registros iniciaram-se com a presença da coroa portuguesa no Rio de Janeiro de 

1808 a 1821, quando a ex-colônia se converteu em sede da monarquia; a abertura dos portos 

do Brasil ao comércio mundial, em 1808, e a independência, em 1822. Ocasionando 

mudanças importantes na política e na cultura brasileira.  

Durante esse período, o corpus de brasiliana se expandiu à medida que intelectuais, 

funcionários governamentais e visitantes estrangeiros conduziam seus negócios e enfrentavam 

novos desafios e oportunidades. Dessa forma, após a instalação da corte, viu-se a necessidade 

de possuir uma tipografia, criando-se então a Imprensa Régia para a publicação de 

documentos oficiais e também de uma quantidade significativa de trabalhos literários e 

científicos. Concomitantemente surgem os primeiros álbuns de imagens que retratam o país. 

Vejamos então, como Lauerhass recupera o pensamento de Mindlin:  

 
[...] antes disso havia representações visuais na forma de pinturas e livros ilustrados, 
mas ambas as modalidades tinham circulação restrita e eram em grande parte 
interpretações não confiáveis baseadas em descrições escritas em vez de 
observações pessoais. O público alfabetizado continuava a depender de textos 
impressos para ter contato com representações visuais nacionais e das terras 
estrangeiras e, certamente, muitas pessoas nem sequer sabiam ler. O mundo 
traduzido em imagens que hoje conhecemos ainda não existia (MINDLIN apud 
LAUERHASS JR., 2007, p. 131). 

 

Por sua vez, Martins (2000) preconiza que, a expressão “brasiliana” encerra em si a 

ideia de coleção referindo-se a livros, publicações e estudos acerca do Brasil. As primeiras 

publicações a usar esse título privilegiaram o estudo dos registros literários, como é o caso, 

por exemplo, da Bibliografia brasiliana de Rubens Borba de Moraes. Também o clássico 
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Visão do paraíso de Sergio Buarque de Holanda baseia-se nesses registros, embora sob o 

ponto de vista da construção de um imaginário sobre seu país. No entanto, foi somente a partir 

da publicação dos estudos de Gilberto Ferrez que se iniciou a sistematização do conhecimento 

de brasiliana a partir de suas fontes iconográficas. O imenso legado de Ferrez é ainda hoje a 

referência primeira, e em muitos casos única, sobre muitos dos artistas que contribuíram para 

a formação de um conjunto de imagens no Brasil.  

De maneira geral, associam-se as obras brasilianas principalmente aos artistas-

viajantes. Vale ressaltar, entretanto, que são muito sensíveis os limites que determinam a 

inclusão ou não de um artista na categoria genérica de “viajantes”. Comumente são 

considerados viajantes aqueles responsáveis pela produção iconográfica indispensável à 

complementação dos relatos de missões científicas ou diplomáticas, assim como estrangeiros 

em geral que estenderam seu país de origem, como é o caso dos contratados para a fundação 

de academias de belas-artes, e tiveram pela permanência e atuação, papel fundamental no 

incremento da vida intelectual e artística dos países aos quais se dirigiram, impulsionando a 

formação de novos artistas. Acompanha-se então o pensamento de Martins (2000, p. 21): 

 
As Coleções Brasilianas são parte de um universo iconográfico composto por 
pinturas, aquarelas, desenhos e gravuras que tratam de temas brasileiros, em sua 
maioria, datados do século XIX. Esse conjunto é em grande parte constituído não 
apenas por artistas estrangeiros, simples amadores de passagem pelo país, mas 
também por artistas de sólida formação acadêmica. Somam-se a esses alguns 
brasileiros de primeira e segunda geração – como Araújo Porto-Alegre e Agostinho 
José da Motta e outros que estabeleceram-se em definitivo no Brasil, reunindo 
retratos, paisagens, cenas de costumes e naturezas-mortas. 

 

Havia ainda aqueles independentes, curiosos e diletantes que, atraídos simplesmente 

pela divulgação dos relatos de outros viajantes ou mesmo pela simples aventura da viagem, 

passaram rapidamente pelo país.  

Sobre a definição de artistas-viajantes, Ades (1989) utiliza a expressão traveller-

reporter artists, evitando assim um recorte que defina esses artistas apenas por sua origem, 

deslocando-se seu foco de atenção para a produção dos viajantes, em que entrevê uma 

definição possível. Para a autora, a “produção viajante” situa-se no período entre 1810 e 1860 

e distingue-se por quatro eixos principais de atuação, em que certos artistas se combinam.  

Um primeiro eixo seria o científico, que contempla fenômenos do mundo animal e 

vegetal, assim como estudos dos habitantes locais. Em seguida um ecológico, focado na 

unicidade da topografia e das formações vegetais relacionadas às atividades humanas típicas 
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de cada lugar; um topográfico compreendendo as vistas de cidades e de locais de importância 

geográfica ou militar; e um social, concentrado na observação dos usos, costumes e 

vestimentas típicas, além de uma informalidade na maneira de retratar. 

O brasilianista Ludwig Lauerhass Jr. (2007) denomina esse período de rica produção 

iconográfica no país como “A época de ouro da documentação visual”, momento em que o 

Brasil tornou-se um ativo polo de exploração científica e análise social. Com o patrocínio do 

império, os observadores europeus vieram ao país estudar as paisagens exóticas, os recursos 

naturais e a diversidade étnica. Viajaram por boa parte do território e produziram um 

panorama descritivo das diferenças regionais e das particularidades nacionais. Relatos 

ilustrados das viagens e publicações científicas que há muito figuram entre as mais 

importantes contribuições do período para a geografia, a biologia e a antropologia. 

Contudo, independentemente da origem de cada artista, do país em que ele tenha 

executado sua obra e mesmo da motivação que o tenha levado a registrar o Brasil, cada um 

deles contribuiu para a formação de um conjunto grandioso de imagens que são as 

brasilianas. Lauerhass (2007, p. 137) novamente nos apoia: 

 
Todos eles se preocupavam tanto com a exatidão quanto com a qualidade artística de 
suas documentações visuais. Juntos, publicaram centenas de imagens reproduzidas 
na forma de notáveis gravuras e litografias em suntuosos álbuns ou atlas de formato 
grande. Certas imagens, com referências à natureza ou a pessoas, de temática social 
ou étnica, ou ainda alguns exemplos da flora e da fauna, são tão memoráveis que 
assumiram o papel de imagens inaugurais, depois perpetuadas nas várias 
composições de outros pintores, gravuristas e fotógrafos. Algumas dessas imagens 
alcançaram uma condição quase de símbolos ao comunicarem a identidade nacional. 
A força que as tornou memoráveis veio de seu contexto, associado ao sentimento de 
brasilidade – em temas recorrentes como o Pão de Açúcar, os escravos e as 
plantações de café – e também da sua maestria artística. Algumas alcançaram 
popularidade imediata e perene; outras retornariam de quando em quando, 
renovando-se em meio a interlúdios de obscuridade. 

 

A Coleção de gravuras brasilianas reflete muito do gosto de uma época, incorporando 

aspectos diversos desse período complexo da história da arte que viveu a contraposição 

constante entre tendências românticas e naturalistas.  

A iconografia dos viajantes oferece ainda uma história de pontos de vista, de 

distâncias e observações. Há uma densidade de representações composta de fatos e também 

de versões particulares de um olhar estrangeiro. O interesse que a contemporaneidade pode 

encontrar no reexame da contribuição dos artistas que passaram pelo Brasil é um 

reconhecimento de que eles escreveram páginas fundamentais de uma história que nos diz 
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respeito. Fato pelo qual se justifica a relevância em estudar o legado iconográfico, lançando 

um novo olhar sobre a história do país.  

Nesse sentido, o bibliófilo José Mindlin (apud Lauerhass, 2007, p. 81) discorre que “o 

corpus da brasiliana reflete mudanças, sempre reinterpretando a realidade coletiva do Brasil e 

sua identidade nacional. Definir a realidade cultural do país, tanto hoje como no passado, é 

um desafio”. 

O registro dos viajantes é uma possibilidade de retomada de um caminho, um retorno 

às coleções, buscando encontrar nossa imagem num acervo tão valioso e pouco conhecido 

como é o caso da Coleção Arthur Azevedo. Observa-se nesse contexto de brasilidade 

impresso nas obras, uma forma de diálogo e intercâmbio com instituições e demais 

pesquisadores do tema. Reitera-se a necessidade de ampliar a reflexão sobre esses acervos 

imagéticos e às diversas leituras que eles podem vir a propiciar. 

 

 

3.1 Identidade  

 

 

Originalmente a gravura era uma forma de registro, uma presença testemunhal, não se 

estabelecendo, inicialmente, como objeto estético. Ainda não havia relação com nenhum 

sistema de representação ou ostentava uma vontade artística, apenas um valor simbólico. 

Porém, mais tarde, o objeto gravado se enquadrou no universo dos objetos representativos, 

posicionou-se como uma expressão artística, um suporte que carrega em si uma série de 

significados e registros históricos que contribuem na formação das identidades culturais. 

Nesse sentido, é pertinente discorrer sobre a ideia de identidade e os diversos fatores 

que são imprescindíveis para a construção e manutenção da história de uma sociedade, bem 

como, a perpetuação das memórias culturais, que aqui são representadas pela arte da gravura. 

A noção de identidade se estabelece, num primeiro momento, sobre a ideia de 

permanência, de não transitoriedade, algo imutável sobre as transformações ocorridas. 

Portanto, essa ideia de imutabilidade parece um tanto quanto deslocada das práticas do mundo 

contemporâneo, pois, inúmeros fatores estão constantemente estabelecendo novos 

pensamentos e ações no cotidiano. Fatores esses que, segundo os estudiosos tem gerado uma 

suposta “crise das identidades”.  
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Essa “crise” segundo Stuart Hall (2001), estudioso das identidades culturais na 

contemporaneidade, é parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 

estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência 

que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. 

Ainda sobre essa perda de identidade, observa-se que o sujeito detentor de uma 

identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 

mas de várias identidades, que algumas vezes podem ser contraditórias. O próprio processo de 

identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 

provisório, variável e problemático. Essa transitoriedade advém, sobretudo, da multiplicação 

dos sistemas de significados e representações culturais, na medida em que, “[...] somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 

com cada uma das quais poderíamos nos identificar” (HALL, 2001, p. 13). 

Os significados e representações são fatores inerentemente instáveis, embora sempre 

apontem para um trajeto de fechamento ou fixação, nesse caso formando as identidades, 

acabam sendo, de alguma forma, subtraídos por significados suplementares dos quais não 

temos controle. Nesse sentido, os estudiosos propõem que em vez de se falar de identidade 

como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 

andamento. A identidade então não seria algo totalmente intrínseco do ser humano, ela se 

formaria a partir dos fatores externos. 

Abordar a questão da perda ou deslocamento das identidades no presente estudo faz-se 

necessário, visto que, os bens culturais estão passando por um processo contínuo de 

reavaliação sobre seus significados. A representatividade imagética das obras presentes na 

Coleção Arthur Azevedo visa para além da fruição, o caráter educacional e patrimonial, 

fatores relevantes nos processos identitários. Essas obras não dialogam somente como o 

período aos quais pertenceram, despertam também reflexões sobre as transformações, ou não, 

ocorridas no decorrer do tempo, oferecendo a possibilidade de interpretar e classificar a 

realidade a partir de suas representações. 

 
A identidade é uma espécie de foco virtual ao qual é indispensável nos referirmos 
para compreender e explicar certo número de coisas. Ela deixa de ser vista como 
uma propriedade de determinado grupo, assimilada por seus membros e passa a ser 
vista como a negociação entre grupos ou categorias que se enfrentam tanto num 
plano simbólico quanto no plano da interação social. Um dos resultados dessa 
negociação é a definição daquilo que deve ser considerado como patrimônio 
coletivo, elemento central de sua identidade social (CASTRO, 2008, p. 10). 
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A identidade está envolvida no processo de representação – escrita, pintura, desenho, 

fotografia e simbolizações através da arte. Assim, as relações de espaço-tempo no interior de 

diferentes sistemas de representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades 

são localizadas e representadas. 

Dessa forma, a Coleção Arthur Azevedo, enquanto acervo artístico-cultural, é passível 

de estudos e pesquisas a partir de suas imagens formando um conjunto de representações que 

partem da leitura visual. Analisar as possibilidades de interpretação dos textos imagéticos, 

fazer reflexões sobre as paisagens de época; a relação desses mesmos espaços na sociedade 

atual, formular questionamentos a respeito das transformações estéticas e sociais ocorridas 

são relevantes, estabelecendo-se um diálogo com as obras.  

Por certo, essas produções visuais sobre o Brasil, com seus dados factuais e 

interpretativos sobre as condições e o desenvolvimento, promovem de forma substancial uma 

consciência mais detalhada da identidade nacional brasileira. 

Sobre a importância representativa dos registros imagéticos, Bourdieu (1986), 

pontifica que a noção de trajetória é mais complexa que a ideia de objetivar lembranças 

qualificadas de percurso. Trata-se de compreender as posições sucessivamente ocupadas, em 

espaços sociais em permanente transformação. Mais do que uma dimensão sugestiva ou 

ilustrativa, interessam dessa história os sentidos e os valores operadores dessas passagens.  

Os estudos de Stuart Hall (2001) sobre as culturas nacionais preconizam que os 

conjuntos de valores e significados, sobretudo, as representações e identidades são essenciais 

na cultura de um povo. Os patrimônios culturais estão incluídos nesse contexto como fontes 

disseminadoras de conhecimento, seja pelos bens culturais móveis presentes nos museus, 

galerias, instituições culturais públicas e privadas com suas coleções ou através dos bens 

culturais imóveis, os conjuntos arquitetônicos, sítios arqueológicos, dentre outros. Além, do 

patrimônio cultural imaterial, que não cabe aqui fazer maiores considerações, porém, não 

menos relevante no contexto patrimonial.  

A linguagem visual expressa através das técnicas de gravura demonstra parte da 

cultura do país com as paisagens e personagens nela descritos e todo o contexto de época 

presente. Essa interação do observador com a obra gera, direta ou indiretamente, um 

sentimento de identificação do indivíduo com esses diferentes símbolos e representações. 

Sobre esse pensamento, Hall (2001, p. 51) observa: 
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As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “nação”, sentidos com os quais 
podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas 
estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com 
seu passado e imagens que dela são construídas. 

 

Atentar para a importância de conhecer e recuperar as identidades de uma sociedade é 

uma forma de adentrar o presente e avançar para o futuro de forma consciente sem ocultar ou 

desconhecer os fatos da história. Sem um sentimento de identificação nacional o sujeito 

moderno experimentaria um profundo sentimento de perda. 

A narrativa de uma nação, conforme é contada e recontada nas histórias e nas 

literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular, fornece uma série de estórias, imagens, 

panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais que simbolizam as experiências 

partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação. Como membros 

dessa “comunidade imaginada” nos vemos como que compartilhando dessa narrativa. Ela dá 

significado à nossa existência, conectando nossas vidas cotidianas com um caminho que 

preexiste a nós e continua existindo após a nossa morte. 

 
A identidade nacional é representada como primordial – está lá, na verdadeira 
natureza das coisas, algumas vezes adormecida, mas sempre pronta para ser 
“acordada” de sua “longa, persistente e misteriosa sonolência”, para reassumir sua 
inquebrável existência. Os elementos essenciais do caráter nacional permanecem 
imutáveis, apesar de todas as vicissitudes da história (GELLNER, 1983, p. 48). 

 

Segundo Hall (2001), as culturas nacionais são tentadas, algumas vezes, a se voltar 

para o passado, a recuar defensivamente para aquele “tempo perdido”, são tentadas a restaurar 

as identidades passadas. Este constitui o elemento regressivo, da estória da cultura nacional. 

Mas frequentemente esse mesmo retorno ao passado oculta uma luta para mobilizar as 

pessoas para que purifiquem suas fileiras, para que expulsem os outros que ameaçam sua 

identidade e para que se preparem para uma nova marcha para frente. 

A Coleção de Gravuras Arthur Azevedo, nas particularidades de seu acervo, faz um 

resgate das identidades e dos aspectos relevantes da cultura brasileira, alertando sobre a 

importância da preservação dos objetos culturais e consequentemente da memória que neles 

estão contidas. Da mesma forma, relatar como se deu a expansão do trabalho iconográfico e o 

desenvolvimento dos meios de comunicação por meio da gravura. 
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3.2 Memória 

 

 

A memória é o modo como dialogamos com outras temporalidades, devendo ter na sua 

preservação o exercício do diálogo entre os vários interlocutores para que se possa estabelecer 

o bem patrimonial, cujo valor deve ser repassado às futuras gerações. Sendo que, a nós é 

atribuída a responsabilidade de preservá-lo e de traduzir o seu significado. 

A preservação da memória cultural tem como fator preponderante a necessidade de 

que sejam dados às populações afastadas da discussão patrimonial, os meios para participação 

desse processo, gerando assim o seu comprometimento com a preservação dos bens culturais, 

pois qualquer iniciativa de modernização será em vão se não houver um reconhecimento da 

memória e da cultura.  

É vital a discussão sobre os atuais significados que o patrimônio histórico pode 

traduzir para as populações, trazendo-as como parceiras na definição dos usos, tombamentos e 

preservações do que venha a representar sua memória, logo não devem ser afastadas desse 

processo pelo fato de não reconhecerem os significados e sutilezas. “Devemos, de qualquer 

maneira, garantir a compreensão de nossa memória social preservando o que for significativo 

dentro do nosso vasto repertório de elementos componentes do patrimônio cultural” (LEMOS, 

1981, p. 29). 

Sobre o tema Canclini (1997) informa que a relação entre patrimônio e uso social na 

América Latina está destituída de conteúdo, caracterizando-se mais pela ausência e vazio. Daí 

que o patrimônio histórico latino-americano ficou na competência de especialistas como 

restauradores, arqueólogos e museólogos, que quase compõem um corporativismo de acesso 

restrito e elitizado, a constituir normatizações e deliberando sem o envolvimento maior das 

comunidades quais bens serão preservados, condenando assim os demais ao esquecimento.  

Diante o exposto, Le Goff (1984, p. 123) preconiza da seguinte forma: “[...] o que 

sobrevive como memória coletiva de tempos passados não é o conjunto dos monumentos e 

documentos que existiram, mas o resultado de uma escolha efetuada pelos historiadores e 

pelas forças que operaram em cada época histórica”. 

No entanto, a memória está em voga não somente como tema de estudo entre os 

especialistas, também como suporte dos processos de identidade e reivindicações. O Estado 

por intermédio dos organismos de proteção ao patrimônio cultural, assim como as entidades 



89 

 

privadas, empresas, imprensa, escolas e assim por diante, todos têm procurado destilar sua 

autoimagem, porém raramente propõem-se de alguma forma promover a imagem da 

sociedade como um todo por intermédio dos bens culturais.  

Nesse sentido, a memória, como construção social, é formação de imagem necessária 

para os processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e nacional. 

Meneses (1994) acentua que a memória é uma operação ideológica, um processo psíquico-

social de representação de si próprio, que reorganiza pelas legitimações que produz, 

fornecendo quadros de orientação, de assimilação do novo, códigos para classificação e para 

intercâmbio social. Nessa perspectiva, o estudo da memória ganharia muito se fosse 

conduzido no domínio das representações sociais.  

Enquanto representação, a memória está viva no meio social e de alguma forma 

atuante, porém isso não significa que há uma estabilidade ou uma situação de equilíbrio. Pelo 

contrário, seu status é extremamente problemático, de modo que os estudiosos identificam 

uma verdadeira crise da memória na sociedade contemporânea. 

Sem dúvida, a melhor forma de preservar se inicia pelo esclarecimento e o diálogo 

sobre o valor histórico e cultural do bem patrimonial e seu tombamento, de forma a não 

reduzir o número de patrimônios que carregam algum significado.  

Porém, poucas são as iniciativas que atingem resultados consideráveis para a 

preservação da memória e da cultura. Na maioria das vezes o que há é uma preocupação 

estética, sem que seja feito um legítimo trabalho de significação dos bens culturais aos 

espaços que eles estão integrados. “[...] insere-se toda uma sorte de significados de fácil 

identificação para o público, metamorfoseando os espaços em não lugares, assimilados pelo 

homogêneo turismo globalizado” (PINHEIRO, 2004, p. 157). 

Perseguindo esse pensamento, Choay (2006) preceitua que o patrimônio histórico 

adquiriu uma dupla função: as obras que propiciam conhecimento e prazer, postas a 

disposição do público, também se transformam em produtos culturais, fabricados, 

empacotados e distribuídos para serem consumidos. A engenharia cultural modifica o valor de 

uso dos bens culturais em valores econômicos, tornando-os empreendimentos públicos e 

privados, a serviço dos profissionais da comunicação e dos mediadores culturais, sendo 

explorados por todos os meios, a fim de multiplicar desordenadamente o número de 

visitantes.  
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Tais fatores antes descritos coadunam de alguma forma aos trabalhos, ou não, de 

preservação, restauro e divulgação da Coleção Arthur Azevedo, na medida em que, ao longo 

de um século após sua aquisição pelo Governo do Maranhão, poucos foram os projetos e 

iniciativas de conservação. Observando-se o percurso do acervo no último século, fica 

evidente que as ações nesse sentido foram fragmentadas. A Coleção ficou a sorte de gestões 

que ora lançaram-lhe um olhar de descaso, e em alguns momentos fizeram algumas tentativas 

de preservá-la e divulgá-la. Com pesar, o que se vê na cidade de São Luís e em todo o estado 

do Maranhão é quase que um completo desconhecimento sobre as gravuras, pinturas e objetos 

de arte que Arthur Azevedo colecionou. 

A continuidade dos trabalhos de pesquisa e preservação dos acervos culturais é 

fundamental para a perpetuação das memórias, reafirmando e fortalecendo a necessidade de 

conhecer o passado. As imagens retratadas nas litografias dos artistas-viajantes são 

importantes documentos sobre a memória histórica das cidades e sem dúvida objetos de 

interesse não só para os historiadores como para o público em geral.  

Por certo há um forte interesse popular pelas memórias históricas, no entanto, deve 

haver propostas que possibilitem o acesso da população aos bens culturais de forma integral, 

sem que esse patrimônio seja disponibilizado de forma isolada e descontextualizada. “Esse 

interesse provavelmente é uma reação à aceleração das mudanças sociais e culturais que 

ameaçam as identidades, ao separar o que somos daquilo que fomos” (BURKE, 2005, p. 88). 

Reafirmando os valores apontados por Burke (2005), o conjunto de gravuras 

brasilianas da Coleção Arthur Azevedo, nos oferece imagens que ilustram expressivamente a 

relevância dos bens culturais enquanto produtores de sentido para as identidades e memórias 

nacionais. Para melhor precisar essa questão podemos então nos reportar para esses dados 

imagéticos: 
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Figura 30: Victor Frond Photog / PH. Benoist lith. Ancien Collége des Jésuites a Bahia, 1858. Técnica: 
litografia. 34.5 x 22. 
Fonte: Silva (2009). 

 

A imagem apresenta uma parte do patrimônio histórico-cultural da cidade de Salvador 

que é o Terreiro de Jesus diante da igreja dos Jesuítas, atual Catedral Basílica do Colégio dos 

Jesuítas que posteriormente tornou-se a Faculdade de Medicina da Bahia. Sobre a obra, 

Vasquez (2003) observa que o fotógrafo e o assistente presentes na versão litográfica não 

existem na fotografia original e que o horizonte estava um tanto inclinado, essas alterações 

foram feitas pelo litógrafo Philippe Benoist. 

Revitalizarmos a discussão sobre preservação da memória e dos bens culturais é 

fundamental, sem que haja, portanto, um distanciamento de sua aplicação em prol de um novo 

olhar para os princípios da modernidade. Para que isso possa se efetivar, é preciso nos 

afastarmos dos processos que estabelecem teoria versus prática; local versus universal; 

modernidade versus tradição; iniciando uma nova fase de concepção do nosso cotidiano que 

associe todas as possibilidades e estabeleça novos diálogos. 
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3.3 Educação patrimonial – diálogos interdisciplinares 

 

 

É necessário dissertar objetivamente a ideia de patrimônio, a partir do seu contexto 

histórico, com a finalidade de alargar e melhor entender o sentido das práticas e estudos sobre 

os bens culturais.  

As línguas românicas utilizavam termos derivados do latim patrimonium para se 

referir à propriedade herdada do pai ou dos antepassados. Os alemães usam o termo 

denkmalpflege, que significa “o cuidado dos monumentos, daquilo que nos faz pensar”, 

enquanto o inglês adotou heritage, na origem restrita “aquilo que foi ou pode ser herdado”, 

mas que, pelo mesmo processo de generalização que afetou as línguas românicas e seu uso 

dos derivados de patrimonium, também passou a ser usado como uma referência aos 

monumentos herdados das gerações anteriores.  

Pedro Paulo Funari (2006) informa que em todas essas expressões há sempre uma 

referência à lembrança, moneo (em latim, “levar a pensar”, presente tanto em patrimonium 

como em monumentum), Denkmal (em alemão, denken significa “pensar”) e aos antepassados 

implícitos da “herança”. 

Por sua vez, Castro (2008) informa que a difusão do cristianismo e o predomínio da 

igreja a partir da antiguidade tardia e, em especial, na Idade Média, foi acrescentando ao 

caráter aristocrático do patrimônio a noção de patrimônio religioso, dotado de uma dimensão 

simbólica e coletiva. Foram elevados à categoria de valores sociais elementos materiais e 

espirituais que eram importantes não só para a elite da igreja, mas também para pessoas 

comuns – o culto dos santos, os rituais religiosos coletivos e a valorização das relíquias. O 

predomínio do valor aristocrático, no entanto, permaneceu sendo a monumentalização das 

igrejas, com a construção de catedrais. 

Com o Renascimento houve uma mudança de perspectiva em relação aos objetos e 

registros do passado. A partir das críticas à Idade Média advindas do período renascentista, 

desenvolveu-se uma tradição antropocêntrica, em contraposição ao teocentrismo medieval. 

No entanto, na medida em que isso se deu através da valorização da antiguidade greco-

romana, acessível apenas a uma elite letrada, continuaram preservados os valores 

aristocráticos associados à ideia de patrimônio. 
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Destaca-se então, duas práticas pontuais que foram se desenvolvendo no 

Renascimento. Houve uma preocupação com a coleta e catalogação de tudo que restou de 

antigo: moedas, vasos de cerâmica, inscrições em pedra, estátuas, ruínas de edifícios, e os 

demais objetos de registro do passado. Nesse sentido, surgiram os colecionadores de 

antiguidades que existem até hoje. O segundo fator relevante foi a invenção da imprensa, 

permitindo que se multiplicassem as edições de obras antigas, tanto na língua original (grego 

ou latim) como em traduções.  

Castro (2008) preceitua ainda que houve uma importante ruptura da versão 

aristocrática de patrimônio, foi a transformação das sociedades modernas com o surgimento 

dos estados nacionais e o fim dos antigos regimes monárquicos de direito divino, baseados na 

identificação da nação com a Casa Real. Nesse sentido, toma-se a França como caso 

emblemático de instituição de um estado nacional moderno, a partir da Revolução de 1789. 

Os franceses, independentemente de status ou de riqueza, transformaram-se, de súditos do 

reino, em cidadãos do país. Vale ressaltar, não por acaso, que foi na França que se 

desenvolveu o moderno conceito de patrimônio, associado a um estado nacional, e não mais, 

como no antigo regime, a uma ordem privada e aristocrática. 

Com a criação da nova República, tornou-se necessário efetivar o ideal de cidadania 

para todos os seus habitantes. Um papel decisivo foi assumido pela escola laica e pública, 

instrumento de criação e difusão de valores, de costumes e de uma língua comum. 

Desenvolveu-se então o moderno conceito de patrimônio, não mais aristocrático e restrito ao 

âmbito privado ou religioso das tradições antigas e medievais, mas extensivo a todo um povo. 

A ideia de patrimônio nacional atingiu o ápice no período que vai de 1914 a 1945, 

quando duas guerras mundiais ocorreram impulsionadas por nacionalistas de diversas ordens. 

Neste período, o patrimônio era entendido, acima de tudo, como um bem material concreto: 

monumentos, edifícios e objetos considerados como dotados de um significativo valor 

simbólico para a identidade de uma nação. Difundiu-se, assim, a criação pelos Estados 

nacionais, de instituições e de legislação voltadas à proteção do patrimônio. 

A partir da criação de instituições culturais, museus e centros culturais, bem como de 

legislações e critérios de classificação dos bens culturais, distribuiu-se os objetos e os signos 

em lugares específicos, os objetos do passado em museus de história, os de sentido estético 

em museus de arte. Porém, houve uma classificação rigorosa das coisas e das linguagens que 

falam delas, uma organização sistemática dos espaços sociais em que devem ser consumidas. 
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Essa ordem estrutura a vida dos consumidores e prescreve comportamentos e modos de 

percepção adequados a cada situação. 

Essa prescrição de comportamentos limita a forma de conhecimento e o diálogo da 

sociedade com os bens culturais. Faz com que os indivíduos não estabeleçam relações mais 

estreitas com esses bens de forma a trazê-los para as suas realidades e para o seu cotidiano.  

Diante disso, tomemos os bens artístico-culturais não somente como registros do 

passado, com também instrumentos educacionais. Desse modo, a Educação Patrimonial visa 

promover o diálogo da sociedade com seus bens artístico-culturais, da mesma forma com todo 

o conjunto de bens materiais e imateriais que compõem o meio social. Preconiza-se então 

como essa área do conhecimento pode oferecer um novo olhar sobre esses valores de 

identidade e memória cultural. Assim, Funari apud Soares (2007, p. 11) declara: 

 
A Educação Patrimonial é uma metodologia que busca a valorização dos bens 
culturais a partir das manifestações culturais, viabiliza a formação das identidades, 
aumento da auto-estima e o processo de sensibilização da sociedade para com o seu 
patrimônio.  
 

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 

patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecendo individual e 

coletivo. Podendo ser vista como fator de desenvolvimento intelectual e psicológico, afetivo e 

cognitivo, ativando a memória individual e seus mecanismos de registro. A partir desse 

processo ativo da percepção, um novo olhar pode ser gerado diante do vasto universo que nos 

cerca.  

A Educação Patrimonial procura fomentar não só o desenvolvimento, como a busca do 

saber no que diz respeito ao patrimônio, seja ele histórico, cultural ou natural. Servindo de 

subsídio para que a comunidade em geral desperte para uma reapropriação de seus bens, 

sugerindo uma retomada de valores culturais relativos à sociedade. Essa proposta educacional 

visa principalmente a conscientização da população para com o patrimônio e a necessidade de 

resgate e valorização de suas identidades. 

A metodologia da Educação Patrimonial busca além de estimular a conservação física 

de lugares históricos, como monumentos, praças, acervos artísticos, entre outros, o 

reconhecimento da sociedade nesses bens culturais enquanto patrimônios de uma 

coletividade. Instituindo-se dessa maneira uma relação de afeto entre os cidadãos e seus 
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patrimônios, provocando uma aproximação e consequentemente gerando um sentimento de 

pertencimento.  

Horta (1999) observa que, o diálogo que está implícito nesse processo educacional 

estimula e facilita a comunicação e interação entre as comunidades e os agentes responsáveis 

pela preservação e estudo dos bens culturais, a troca de conhecimento e a formação de 

parcerias para a proteção e valorização desses bens. 

Tal metodologia pretende envolver, sobretudo, a comunidade escolar e todos que tem 

uma relação de pertença com a sua cultura, para que sejam perpetuadores e disseminadores da 

identidade e da memória cultural de suas regiões, locais, regionais ou nacionais. Gerando em 

cada indivíduo o interesse de identificar-se com o patrimônio. 

A Educação Patrimonial no Brasil é bastante recente, inclusive nas universidades, que 

se veem frente a uma nova etapa na conscientização, valorização e retomada de valores 

perdidos ou substituídos pela cultura homogênea que lhes é imposta. Na contramão dessa 

homogeneização, a Educação Patrimonial trabalha e procura se desenvolver, visando não o 

todo de uma população, mas suas particularidades, trazendo valores básicos de uma 

sociedade. Esse resgate é fundamental para que não se perca a identidade e os patrimônios de 

uma região, a fim de se estender nas futuras gerações. 

Horta (1999) discorre ainda que, a aplicação da metodologia da Educação Patrimonial 

pode ser baseada em quatro etapas:  

- Observação: refere-se ao que está sendo visto. São feitas as perguntas ao objeto que 

está sendo analisado para que se obtenha o máximo de informações a seu respeito. 

- Registro: neste momento, os estudantes demonstram, de forma escrita, oral ou por 

meio de desenhos, o que perceberam de mais significativo a respeito do objeto analisado. 

- Exploração: consiste na análise do problema, levantamento de hipóteses, discussão 

em grupo, pesquisa em outras fontes, bem como, as dúvidas e opiniões sobre o objeto. 

- Apropriação: é o momento de expor as impressões e o significado que ficou para 

cada um dos participantes a respeito do bem cultural analisado. 

Contudo, todas as modificações feitas por uma sociedade na paisagem para melhorar 

suas condições de vida, bem como todas as formas de manifestação socialmente 

compartilhadas, fazem parte do patrimônio. Tais ações enfatizam que cabe a todos os 

cidadãos apropriarem-se de suas heranças culturais. 
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Na pluralidade de fatores que compõem o patrimônio, diversos são os signos 

transmissores de informações, tornando o desenvolvimento da educação patrimonial 

extremamente interdisciplinar. Ofertando aos professores de diferentes áreas a possibilidade 

de apropriação e valorização do patrimônio cultural como uma alternativa consistente para o 

trabalho nas salas de aula e nos espaços públicos.  

Fazenda (2002) preceitua que, a interdisciplinaridade possibilita outras formas de 

aproximação da realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das 

comunidades humanas. Trata-se de uma nova atitude diante da questão do conhecimento, de 

abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente 

expressos, colocando-os em questão. Exige, portanto, na prática uma profunda imersão no 

trabalho cotidiano.  

Várias áreas do conhecimento dialogam entre si, da Geometria à Economia, das Artes 

Plásticas à Geografia; da Matemática à Biologia, todas se entrelaçam num enriquecedor 

processo de aprendizado que reforça a importância da percepção do mundo de formal integral.  

A percepção enquanto forma essencial no desenvolvimento da prática educacional é 

fator fundamental no ensino que não pode ficar retido às salas de aula e ao conhecimento 

teórico, é necessário que teoria e prática estejam imbricadas nesse processo. Essa interação 

leva a refletir sobre o quanto é importante no mundo contemporâneo um olhar para o todo e 

não somente para determinados nichos da sociedade. Nesse sentido, o desenvolvimento da 

percepção vem ao encontro dessa perspectiva de enriquecimento na forma de ensinar e 

aprender.  

“Todo o nosso conhecimento provém da nossa percepção do mundo externo (a 

sensação) ou do exame da atividade de nossa própria mente (a reflexão)” (JOHN LOCKE 

apud CARDIM, 2009). 

A cultura material é posta, muitas vezes, em oposição à cultura do espírito, mas essa 

separação é mais de cunho didático do que teórico ou epistemológico, pois o espírito não 

existe sem a materialidade, e a apropriação humana dos objetos também só tem sentido como 

algo subjetivo, espiritual.  

As práticas metodológicas como pesquisas socioculturais, oficinas de artes, 

organização de exposições, visitas a sítios arqueológicos, reservas técnicas de acervos, 

produção de livros, cartilhas, vídeos e fotografias exemplificam a eficiência desse processo. 
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Contudo, nota-se que numa sociedade tão desigual, como a brasileira, ainda bastante 

patriarcal, a Educação Patrimonial encontra grandes desafios para sua efetiva implantação. E 

um desses grandes desafios é justamente como incorporar os valores da diversidade cultural 

na prática pedagógica relacionada ao patrimônio.  

As propostas voltadas para a cultura e a educação no país tramitam em segundo plano 

nas discussões políticas, ficando à sorte de programas ou investimentos, na maioria das vezes, 

da iniciativa privada. Os investimentos em projetos que visem ao desenvolvimento de ações 

de valorização, conscientização e resgate do patrimônio são extremamente importantes para 

que se tenha uma retomada de valores em nossa sociedade, visando não só à busca dos bens 

materiais, como também todo o conjunto de fatores que servem como identidade. 

Reafirma-se então a necessidade de investir firmemente na educação voltada para os 

bens culturais e suas diferentes formas representativas, por meio de políticas públicas que 

viabilizem a inserção dessa proposta nos currículos das escolas de ensino fundamental, médio 

e até mesmo que passem a fazer parte de disciplinas nos cursos universitários, da mesma 

forma em programas pedagógicos em que todos os níveis sociais da população possam ter 

acesso, aprender, valorizar e preservar o patrimônio. Por certo, somente com essas medidas de 

“alfabetização cultural” é que a comunidade poderá dialogar efetivamente com seu 

patrimônio.  

 

 

3.3.1 Sobre os Bens Culturais 

 

 

Os bens culturais apresentam-se como fonte de ativação da memória social. É 

necessário reconsiderar a questão do patrimônio, a partir dos objetos contidos no seu universo 

imediato, tais como: a própria casa, a comunidade e o município. Por meio da memória 

pessoal e familiar, resgata-se o passado e uma nova abordagem quanto a importância dos bens 

que permeiam nosso cotidiano, tanto culturais como naturais.  

Desenvolver um trabalho de conscientização e valorização dos bens culturais é uma 

forma de fortalecer as memórias de um povo. A salvaguarda desses bens está, portanto, 

orientada para a valorização do ser humano, para a garantia e para a melhoria das condições 

sociais, culturais e ambientais que permitem sua permanência. Os monumentos históricos, os 
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acervos culturais, os restos arqueológicos, por exemplo, são portadores de mensagens, e por 

sua própria natureza material, são usados pelos atores sociais para produzir significado, em 

especial ao materializar conceitos como identidade nacional e diferença étnica.  

A partir desse entendimento sobre os bens culturais e suas tradições, sugere-se então 

que eles sejam fatores complementares para a construção das ideias, formando um 

pensamento concreto e abrangente sobre uma série de sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31: Victor Frond Photog / Bachelier Lith. Grand Théâtre a Bahia. 1858. Técnica: 
litografia . 34.5 x 22. 
Fonte: Silva (2009). 

 
 

A obra retrata o teatro São João, na cidade de Salvador, construído a partir de 1806, 

foi erguido seguindo o modelo instituído pelo Marquês de Pombal quando da reconstrução de 

Lisboa e pela constituição de teatros públicos. Sua construção deu-se no governo de João de 

Saldanha da Gama Melo, mesmo antes da transferência da Corte Real para o Brasil, em 1808, 

data em que começou a funcionar. O Teatro foi o local onde as camadas da sociedade tinham 

seu lazer, e foi palco não somente de apresentações teatrais, como de momentos históricos 
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importantes da cidade. Em 1913 o teatro foi destruído em um incêndio, diante de tal 

acontecimento o registro feito por Victor Frond colabora para perpetuação da imagem desse 

grande monumento histórico da cidade de Salvador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Victor Frond Photog / Champagne Lith. Nègresses 
après le travail. 1858. Técnica: litografia . 34.5 x 22. 
Fonte: Silva (2009). 

 

A obra acima revela o pensamento do artista que se traduz na própria imagem, 

observa-se a sua reflexão feita sobre o trabalho escravo, como o próprio título aponta “Negros 

após do trabalho”. Frond explora os registros das condições de cativeiro nas fazendas de cana 

de açúcar e café na província fluminense, instigando as discussões em torno do trabalho 

escravo, da mestiçagem e da nova colonização. 
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Segundo Vasquez (2003), Victor Frond foi pioneiro na abordagem do trabalho escravo 

no Brasil, sendo patente – em virtude da apresentação em forma de litografia – a semelhança 

de suas imagens com as gravuras de Rugendas e Debret. A diferença básica entre seu trabalho 

nesse campo e o destes célebres artistas predecessores é a ausência de movimento e de cenas 

do interior.  

Para Frond era impossível captar o movimento, em virtude das limitações do 

equipamento e dos materiais fotossensíveis por ele empregados, e em parte pela censura dos 

fazendeiros que o receberam, certamente pouco interessados em autorizá-lo a fotografar um 

escravo sendo açoitado ou sofrendo outro tipo de crueldade. Dessa forma, o fotógrafo 

apresentou retratos de escravos ou registros de atividades diversas de trabalho, como é o caso 

do descanso dos escravos após o almoço na roça.  

Assim, reitera-se que os bens artístico-culturais são fontes de ativação da memória e 

de reflexão sobre os diversos temas que a imagem pode proporcionar, seja pelo aspecto 

antropológico, seja pelos fatores históricos da construção da imagem ou pelo sentido estético 

da obra. 
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Figura 33: Victor Frond Photog / PH. Benoist lith. Avant Le Depart Pour La Roca. 1858. Técnica: litografia. 
34.5 x 22 
Fonte: Silva (2009). 
 

Na imagem, deparamos novamente com um relato de exploração do trabalho humano 

e a situação de miséria. Frond mais uma vez extrapola o mero “fazer artístico”. A imagem 

destaca-se também pela sua atualidade, pois guardadas as transformações sociais ocorridas ao 

longo de quase dois séculos, as práticas de trabalho escravo ainda hoje são presentes em 

alguns lugares e consequentemente tema de discussão.  

Faz-se necessário informar que os temas sobre a escravidão dispostos em diferentes 

imagens é recorrente nas obras brasilianas, sobretudo, nos trabalhos de Frond. Dessa forma, o 

estudo preconiza as referidas imagens e a relevância social do tema. 

Vasquez (2000) observa ainda que fator motivador da escravidão no Brasil foi o 

plantio da cana-de-açúcar, atividade privilegiada no século XVI em virtude do alto preço do 

açúcar na Europa e pelo fato de a cana (de origem asiática) se adequar perfeitamente às 

características do clima e do solo brasileiro.  

A necessidade de prover mais braços para a agricultura, numa época em que a 

ocupação de origem europeia era ainda muito rarefeita, fez com que o primeiro governador-
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geral, Tomé de Sousa, intercedesse ao rei Dom Manuel III, solicitando autorização para a 

importação de escravos da África, os chamados “negros de Guiné”. Com a permissão obtida, 

o primeiro contingente de cativos chegou em 1532, dando início a página mais vergonhosa da 

História do Brasil, só encerrada três séculos mais tarde. 

A introdução do plantio de café no país, em 1727, contribuiu ainda mais para aumentar 

o uso do trabalho escravo, com a criação de gigantescas fazendas que mantiveram durante 

longo tempo o Brasil na condição de maior exportador mundial do produto. 

Ao contrário do que se propalou, os escravos de origem africana não eram mais 

conformados com a própria sorte do que aqueles de origem indígena, razão pela qual seriam 

mais caros e requisitados. Eram preferidos apenas porque já dominavam a atividade agrícola e 

faziam prova de maior habilidade na extração aurífera e diamantina. Na verdade, os escravos 

sempre se rebelaram contra a própria sorte, apelando com frequência para o suicídio 

(normalmente pela ingestão de terra), para a magia negra, para o envenenamento dos brancos 

escravocratas, para a sabotagem (quebra de instrumentos de trabalho, incêndio das senzalas), 

ou então se entregando a um tipo de peculiar de prostração mórbida conhecida como banzo. A 

forma de revolta mais comum era a fuga, seguida da organização para a resistência nos 

chamados quilombos, dos quais se originaram numerosas cidades da atualidade. 

A contribuição da cultura negra para o Brasil foi imensa e muito variada, passando dos 

aspectos religiosos – com o candomblé e seus diferentes orixás – aos culinários, com o prato 

nacional feijoada (cuja criação é atribuída aos escravos), e outras iguarias, como vatapá, 

caruru e acarajé. A capoeira, misto de dança e luta, cuja a prática chegou a ser proibida e 

punida, hoje é objeto de referência da cultura nacional, sendo exportada para abertura de 

escolas na Europa e Estados Unidos. 

Portanto, nota-se a multiplicidade de elementos abordados nas gravuras brasilianas, 

além da diversidade de autores (pintores, desenhistas e litógrafos) que até agora não haviam 

sido identificados nos estudos sobre a Coleção Arthur Azevedo e que vem a somar aos demais 

artistas, ressaltando-se os estilos, assuntos e níveis de aprimoramento estético que podem ser 

encontrados.  

Nesse sentido, reconhecer os códigos e maneirismos, decodificar convenções 

pictóricas buscando uma compreensão que ultrapasse o assunto estrito da gravura são 

procedimentos intrínsecos ao estudo do século XIX. Procura-se aqui visualizar em cada 
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trabalho não apenas o registro iconográfico, mas, sobretudo o contexto cultural em que a obra 

foi produzida.  

 Questões relacionadas aos monumentos históricos e ao registro do trabalho escravo 

apontam caminhos para uma diversidade de outros fatores como, as questões geográficas, 

políticas, culturais, psicológicas e até mesmo sobre a história da culinária brasileira. 

Uma educação que usufrui dos bens culturais se propõe justamente em abrir espaço 

para um amplo diálogo, aguçando as percepções sobre o universo presente em nosso entorno, 

de forma que o aprendizado não mais se restrinja às teorias. A razão deve dialogar com as 

experiências e com os sentidos. O suporte imagético, aqui apresentado, torna-se interlocutor 

de um pensamento estético, filosófico e social. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Cabe-nos reafirmar o legado de Arthur Azevedo, um exemplo de trabalho em prol da 

cultura brasileira, promovendo a consciência de um compromisso histórico não só com sua 

geração, mas também com as gerações que o sucederem. Ele que demonstrou em suas 

atividades como jornalista, contista, escritor e colecionador, que devemos criar condições para 

que a cultura não permaneça passiva diante dos impasses e problemas do país, chamando 

atenção para necessidade de buscar cada vez mais a democracia cultural que permita inclusão 

e cidadania. 

Durante a pesquisa, constatou-se que dentre os estudos realizados sobre a vida e obra 

de Arthur Azevedo, sejam eles sobre suas peças de teatro, seus artigos, contos, poesias e 

livros, poucos incluíram a faceta de colecionador que ele manteve durante toda vida, reunindo 

mais de vinte mil obras de arte e formando um conjunto artístico-cultural valioso para o país.  

O estudo trouxe então, algumas considerações sobre a vida e obra de Arthur Azevedo, 

sua produção literária, os textos teatrais e sua contribuição para o meio artístico-cultural 

brasileiro. Além de documentos de época, como jornais e manuscritos em que ele estabelece 

contato com artistas, gravadores, pintores e amigos, tornando-se possível evidenciarmos a sua 

atuação como crítico de arte e o desenvolvimento da sua prática de colecionador.  

Apresentou-se um panorama da Coleção Arthur Azevedo, sua diversidade de artistas e 

temas, expondo algumas obras com temáticas diferenciadas, como as figuras mitológicas, os 

retratos, as cenas de paisagem e do cotidiano. Posteriormente, enfatizou-se o conjunto de 

gravuras brasilianas, obras as quais foram feitas descrições sobre seus respectivos artistas, 

litógrafos, pintores, desenhistas e fotógrafos ampliando assim o espectro de informações sobre 

as imagens e os artistas. De modo a demonstrar o potencial representativo dessas imagens, 

tornando-as portadoras de registros da memória cultural. 

O estudo dissertou ainda sobre a litografia, visto que essa técnica foi preponderante 

para o processo editorial, tornando-se suporte para a constituição do elemento fotográfico no 

século XIX. Destacou-se a chegada dessa técnica no Brasil, e sua utilização na imprensa 

oficial do país.  
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Posteriormente, elaborou-se um relato do percurso histórico do acervo, desde a sua 

aquisição pelo Governo do Maranhão, passando por diversos órgãos públicos do Estado e os 

trabalhos de preservação, exposições e estudos realizados nas últimas décadas.  

Analisou-se, ao final, a noção e o contexto histórico de brasilidade, fundamentada nas 

obras dos artistas-viajantes do século XIX, e os registros de imagem que se tornaram objetos 

de contemplação e estudo das identidades e memórias visuais brasileiras. Destacou-se então o 

seu papel como fator substancial na constituição da cultural nacional, bem como, a 

importância da preservação da memória através do patrimônio cultural para constituição 

desses fatores identitários. Ademais, trazemos à luz da Educação Patrimonial, metodologia 

que tem nos bens culturais um transmissor de conhecimento para diversas áreas do saber, uma 

proposta de aprimoramento e expansão do processo educacional.  

Salientou-se a possibilidade efetiva de que tais obras venham a contribuir para a 

construção de um ensino, em que se estabeleça diálogo entre diversos campos de estudos. 

Nesse sentido, elencaram-se exemplos de leituras das litografias, evidenciando seu poder de 

transmissão de conhecimento em diferentes contextos.  

Por certo, quando, em 1910, o Governo do Maranhão adquiriu esta Coleção 

certamente passou a ser guardião de uma parte da história da arte, representada em obras de 

arte sobre papel. A observação das imagens permite a percepção dos fatos do cotidiano, da 

arquitetura, dos gostos, modos de agir, das vestimentas e do imaginário artístico e social, 

revelando então aspectos culturais de um povo e sua época, podendo atuar como objeto 

disseminador da história das civilizações.  

Logo, esse patrimônio artístico-cultural só poderá cumprir sua finalidade de 

disseminador do conhecimento se preservado e devidamente acessível a estudos. Cabe, então, 

ao poder público detentor de sua guarda propor novas políticas culturais que viabilizem a sua 

conservação, restauro e visibilidade, pois trata-se de um acervo pouco divulgado para a 

população.  

A partir da riqueza iconográfica presente na Coleção de Gravuras Arthur Azevedo, 

marcada pela ampla diversidade de técnicas, artistas, temáticas e períodos históricos, 

chamamos atenção para a relevância desse bem cultural inexplorado, intensificando seu valor 

como objeto de reflexão e expansão do conhecimento. Assim, apresentamos uma parte 

relevante sobre a historiografia da Coleção, no entanto, por se tratar de um tema tão 
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abrangente, não há uma pretensão de esgotá-lo, mas de preceituar a importância em dar 

continuidade a esse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Fundo Arthur Azevedo. Jornal Correio do 
Ceará. Antonio Salles. 01 de agosto de 1927. 
 
 
ADES, Dawn. Art in Latin America. Londres: The South Bank Center, 1989. 
 
 
ARAUJO, Antonio Martins. O universo de Arthur de Azevedo. In: DUBOC, Maria Helena. 
(Cood.). Gravuras: Coleção Arthur Azevedo, Palácio dos Leões. São Luís: Curadoria de 
Bens Culturais, 2005. 
 
 
______. Acervo pessoal: foto de Arthur de Azevedo. 1 fot. p&b. Rio de Janeiro, 2011. 
 
 
ARQUIVO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Carta a Peres. Seção Histórica do Arquivo 
Nacional. Rio de Janeiro, 23 de Maio de 1900. Não paginado. 
 
 
BÉNÉZIT, Emmanuel. Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, 
Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d`écrivains 
spécialistes français et étrangers. Nouvelle Édition entièrement refondue, revue et corrigée 
sous la direction des héritiers de E. Bénézit. Tome Premier; Deuxième; Troisième. Librairie 
Gründ, 1976. 
 
 
BENJAMIN, Walter. Textos escolhidos. In: Walter Benjamin, Max Horkheimer, 
Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas; traduções de José Lino Grünnewald ... [et al.]. – 2. 
Ed. – São Paulo; Abril Cultural, 1983 (Os pensadores). 
 
 
BOURDIEU, P. "L'illusion biographique". Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
Paris, Minuit, 1986. 
 
 
BURKE, Peter. O que é história cultural? Tradução: Sérgio Goes de Paula. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2005.  
 
 
CANCLINI, Nêstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 
Tradução: Heloísa Pezza Cintrão, Ana Regina Lessa. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 1997. 
 
 



108 

 

CARDIM, Leandro Neves. Contrastando o empírico e o transcendental, Merleau-Ponty coloca 
em relevo uma visão alargada da razão. Revista Filosófica: Ciência e Vida. A Razão entre o 
empirismo e o intelectualismo. São Paulo: Ed. Escala, ano III, n. 31, 2009. ISSN 1809-9238. 

 
CASTRO, Celso. Pesquisando em arquivos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 
 
 
CHIARELLI, Tadeu. História da arte: história da fotografia no Brasil – século XIX: algumas 
considerações. Revista ARS, n. 6. Departamento de Artes Plásticas, ECA/USP. São Paulo, 
2005. 
 
 
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução: Luciano Vieira Machado. 3 ed. 
São Paulo: Estação Liberdade. UNESP, 2006. 
 
 
CORSINO, Celia. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<f_fred80@yahoo.com.br> em 10 fev.2011. 
 
 
COSTELLA, Antonio F. Introdução à gravura e à sua história. Campos do Jordão, SP: 
Editora Mantiqueira, 2006. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ESTADO DO MARANHÃO. Centenário de 
nascimento de Coelho Neto. Maranhão, 1964. 
 
 
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO. 14. abr. 1910. Não paginado. Arquivo -
Público do Estado. 
 
 
______. 05. fev. 2003. Não paginado. Arquivo Público do Estado. 
 
 
DICIONÁRIO OXFORD DE ARTE / Editado por Ian Chilvers; tradução Marcelo Brandão 
Cipolla; revisão técnica Jorge Lúcio de Campos. – 3º Ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
 
DIVISÃO DE PERIÓDICOS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. Jornal do 
Brasil. “Lembranças de Arthur Azevedo”. Caderno B, 1984.  
 
 
_______. Jornal O Paiz. Coluna Palestra. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1896a. Não 
paginado. 
 
 



109 

 

_______. Jornal O Paiz. Coluna Palestra. Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1896b. Não 
paginado. 
 
 
_______. Jornal Diario de Notícias. Coluna De Palanque. Rio de Janiero, 1º de fevereiro de 
1887. Não paginado. 
 
 
DIVISÃO DE MANUSCRITOS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. Cartão 
Postal a Henrique Bernardelli. Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 1904a. Não paginado. 
 
 
_______. Carta a Jorge Shimidt. Rio de Janeiro 21 de Janeiro de 1904b. Não paginado. 
 
 
_______. Carta a Tancredo Paiva. Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 1905. Não paginado. 
 
 
DUBOC, Maria Helena. Gravuras: Coleção Arthur Azevedo, Palácio dos 
Leões/Coordenação editorial Maria Helena Duboc. São Luís: Curadoria de Bens Culturais, 
2005. 
 
 
FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funções no século XIX. 1. ed. reimpr. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 
 
 
FAZENDA, Ivani. (Org.). Dicionário em construção: interdisciplinaridade. São Paulo: 
Cortez, 2002.  
 
 
FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e letra: introdução à bibliologia brasileira: a 
imagem gravada. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994. (Texto & 
Arte; v. 10). 
 
 
FILHO, Domingos Vieira. Catálogo da Exposição da Coleção Artística Artur Azevedo. 
Palácio dos Leões. São Luís, 1966.  
 
 
FUNARI, Pedro Paulo Abreu; PELEGRINI, Sandra. Patrimônio. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2006. 
 
 
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MARANHÃO. Catálogo das Gravuras da Pinacoteca do 
Palácio dos Leões. São Luís, 1978. 
 
 



110 

 

GELLNER, Ernest. Nations and nationalism. Oxford: Blackwell, 1983. 
 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.  Tradução: Tomaz Tadeu da 
Silva, Guaracira Lopes Louro. 5. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
 
 
HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. 
Guia básico de educação patrimonial. Brasília: IPHAN, Museu Imperial, 1999. 
 
 
JÚNIOR, Raimundo Magalhães. Arthur Azevedo e sua época. Ed. Saraiva. Rio de Janeiro, 
1952. 
 
 
KELLY, Celso. O álbum de Arthur de Azevedo. Jornal da Manhã, 19 jan. 1926. 
 
 
LAUERHASS JR, Ludwig; NAVA, Carmen. (Org.). Brasil: uma identidade em construção. 
São Paulo: Ática, 2007. 
 
 
LEITE, José Roberto Teixeira. A gravura brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Ed. 
Expressão e Cultura, 1966. 
 
 
LEITE, José Roberto Teixeira. Modesto Broccos. In: Pintores Espanhois no Brasil. 
Catálogo. São Paulo: Espaço Cultural Sergio Barcellos, 1996.  
 
 
LE GOFF, J. Memória. Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional, 1984. 
 
 
LEMOS, Carlos. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
 
 
MARQUES, César Augusto. Dicionário histórico-geográfico da Província do Maranhão. 
Notas e apuração textual de Jomar Moraes. 3. ed. São Luís: AML, 2008. 
 
 
MARTINS, Carlos. Revelando um acervo. São Paulo: Bei Comunicação, 2000. (Coleção 
Brasiliana). 
 
 
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Do teatro da memória ao laboratório da História: a 
exposição museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista. História e 
Cultura Material, São Paulo, n. 3, 1994. 
 



111 

 

 
MONTELLO, Josué. Uma palavra depois de outra: notas e estudos de literatura. Rio de 
Janeiro: Instituto nacional do livro, 1969.  
 
 
MOREIRA FILHO, Eliézer. Coleção Arthur Azevedo de Gravuras. Catálogo. São Luís, 
1996. 
 
 
PERDIGÃO, Domingos de Castro. O Maranhão na Exposição Nacional de 1908. 
Maranhão: Imprensa Oficial, 1910. 
 
 
PINHEIRO, Marcos José de Araújo. Museus, memória e esquecimento: um projeto da 
modernidade. Rio de Janeiro: E-Papers Serviços Editoriais, 2004. 
 
 
REVISTA DA ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS. Volume II. Arquivo Público 
do Estado do Maranhão. Imprensa Oficial: Maranhão, 1919. 
 
 
REVISTA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA DO MARANHÃO, Ano I, nº1, dezembro de 
1946.  
 
 
SEGALA, Lygia. O retrato, a letra e a história: notas a partir da trajetória social e do enredo 
biográfico de um fotógrafo oitocentista. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo. 
v.14, n. 41, out. 1999. 
 
 
SEIDL, Roberto. Artur Azevedo ensaio bio-bibliográfico. São Paulo: Editora ABC,1937. 
 
 
SILVA, Frederico Fernando Souza. Fotografias do acervo da coleção Arthur de Azevedo. 
2009. Kodak AF. Coloridas.   
 
 
SOARES, André Luis Ramos. (Org.). Educação Patrimonial: teoria e prática. Santa Maria: 
Ed. UFSM, 2007.  
 
 
STICKEL, Erico J. Siriuba. Uma Pequena Biblioteca Particular: Subsídios para o Estudo 
da Iconografia no Brasil / Erico J. Siriuba Stickel; prefácio Emanoel Araújo. – São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. 
 
 
SUANO, Marlene. O que é museu. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Ed. Brasiliense, 
1986. 



112 

 

 
VASQUEZ, Pedro Karp. Fotógrafos alemães no Brasil do século XIX. Deutsche Fotografen 
des 19. Jahrhunderts in Brasilien. Tradução: Übersetzung Wolfgang & Ulrike Pfeiffer. São 
Paulo: Metalivros, 2000. 
 

______. O Brasil na fotografia oitocentista [pesquisa e texto]. Reproduções fotográficas 
Cesar Barreto, Rosa Gauditano. São Paulo: Metalivros, 2003. 
 

VISCONTI, Eduardo. Teatrólogo Arthur Azevedo, retratato por modesto brocos. 1 fot. col. 
Copyright, 2005. Não paginado. Disponível em: 
<http://www.eliseuvisconti.com.br/teatro_primeiroato.htm>. Acesso em: 06. mar. 2011. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



113 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

ANEXO 01 

 

 

(Jornal O Paiz, coluna Palestra, 20 de setembro de 1896 – Divisão de periódicos da 

Fundação Biblioteca Nacional) 
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ANEXO 02 

 

 

Carta a Peres, 23 de maio de 1900 (Seção Histórica do Arquivo Nacional – Rio de 

Janeiro) 
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ANEXO 03 

 

 

- Carta a Jorge Shimidt, 21 de Janeiro de 1904 (Divisão de manuscritos da Biblioteca 

Nacional):  
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ANEXO 04 

 

Diário Oficial do Estado do Maranhão, 04 de outubro de 1910 (Arquivo Público do 

Estado) 
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ANEXO 05 

 

 

Projeto de Tombamento da Coleção Arthur Azevedo (disponibilizado pela museóloga Célia 

Maria Corsino) 
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