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RESUMO 

 

Jean Baptiste Debret (1768-1848), pintor francês pertencente à Escola 

Neoclássica francesa, veio para a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1816, 

ajudar na criação de uma Academia de Belas Artes, nos moldes franceses, 

durante o governo de Dom João VI no Brasil. Desenvolvendo trabalhos de 

pintura e desenho nas ruas da capital do Império, Debret realizou um estudo 

minucioso sobre a vida da corte portuguesa nos trópicos, bem como as vidas 

de negros e negras de ganho que trabalhavam nos mais variados serviços; 

esse estudo vai dar origem à sua grande obra “Viagem Pitoresca e Histórica ao 

Brasil” . Esta pesquisa analisou uma de suas litografias, intitulada “Negras 

livres vivendo de sua atividades”, que se encontra no segundo tomo da 

“Viagem Pitoresca...”, buscando compreender a intenção deste pintor ao 

elaborar um discurso sobre como viviam as negras livres que trabalhavam na 

cidade do Rio de Janeiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Debret, Neoclassicismo, Litografia, Negras Livres   

 

ABSTRACT 

 

Jean Baptiste Debret (1768-1848), the French painter from the Neoclassical 

school, came to Rio de Janeiro city in 1816, to help creating an academy of fine 

arts, in the molds of the one in France, during the Dom João VI government in 

Brazil. Developing paintings and drawings in the streets of the empire’s capital, 

Debret carried out a detailed study about the Portuguese court’s life, as well as 

of the black men and women lives who worked in a wide range of services; this 

study will create his great work “Historical and Picturesque Voyage to Brazil”. 

This research analyzed one of his litographies, entitled “Free Negresses 

Earning a Living From their Works”, from “Historical and Picturesque Voyage...”, 

trying to understand the painter’s purpose to elaborate his discourse about how 

the free negresses that worked in Rio de Janeiro City lived. 

KEYWORDS: Debret, Neoclassicism, Lithography, Free Negresses 
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Apresentação 

Esta pesquisa tem como objeto a litografia realizada por Jean 

Baptiste Debret1 intitulada “Negras livres vivendo de suas atividades”, pintada 

durante sua estada no Brasil colonial entre os anos de 1816 e 1831. O objetivo 

é investigar como a obra apresenta elementos históricos e culturais do período, 

bem como relevantes questões de gênero. 

                                                                              

Fig. 01 Negras livres vivendo de suas atividades. Litografia de Jean Baptiste Debret. 
15,3 x 21,3 cm. Gravura inserida na prancha 32 do segundo tomo do álbum Voyage 
Pittoresque au Brésil, publicado em 1835. 

 

 Esta litografia de Debret, caracterizado no inicio do século XIX como 

“pintor de história”, é ainda hoje uma fonte documental para pesquisadores 

analisarem a representação, a construção pictórica e exótica que retratava a 

vivência de certos costumes da população brasileira nos oitocentos. 

 

                                                           
1
 Jean Baptiste Debret (1768-1848), pintor francês, veio a pedido de Dom João VI ao Brasil 

com a expedição francesa para propiciar conhecimento histórico sobre a chegada da família 
real portuguesa ao país. Soube aproveitar sua estadia em nossas terras e, como ninguém, 
imortalizou em suas telas as definições sobre índios e negros no século XIX, procurando 
construir em torno de sua iconografia as relações de cultura, poder e memória de um povo que 
estava se constituindo como nação.    
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A pesquisa investigou hipóteses sobre a posição da mulher negra 

retratada na litografia em estudo, analisando elementos visíveis em sua 

composição, como indumentária e objetos pessoais. Um dos focos centrais 

desta investigação está relacionado à estética apresentada na obra, que traz 

questões relevantes, como a da distinção social entre negras cativas e negras 

libertas, e outras relacionadas às heranças africana e afro-brasileira. 

A escolha desta imagem de Jean Baptiste Debret, e não de outro 

pintor da Missão Francesa2 no Brasil, não foi feita aleatoriamente: Debret, 

além de tornar-se pintor de um Rei e de dois Imperadores, seria, ao desenhá-

las, o artífice maior, como seu contraparente mais famoso, dos símbolos de 

uma nova nação que assistiu nascer – o Brasil3. 

Para vários historiadores, “as imagens vêm ganhando legitimidade 

ao longo dos anos como uma excelente fonte histórica” (BURKE, 2004. p.11). 

Sua análise pode contribuir para uma maior compreensão das relações sociais 

e culturais e das memórias que elucidem o cotidiano de um povo, bem como 

das suas relações com a sociedade vigente. 

 Propomo-nos pesquisar Debret e sua arte porque este procurou, 

não só através de litografias, mas também com aquarelas, gravuras em metal 

e desenhos, representar parte da memória e da cultura brasileira do inicio da 

monarquia e da formação do país, especialmente a da população negra que 

trabalhava na cidade e nas fazendas. Suas telas são fontes de evidência 

histórica, na medida em que podemos problematizar suas imagens, buscando, 

assim, respostas às nossas perguntas sobre a pluralidade brasileira.  

                                                           
2  A Missão Artística Francesa foi um grupo de artistas e artífices franceses que, deslocando-se 
para o Brasil no início do século XIX, revolucionou o panorama das Belas-Artes no país, 
introduzindo o sistema de ensino superior acadêmico e fortalecendo o Neoclassicismo que ali 
começava a surgir. O grupo era liderado por Joachim Lebreton e foi amparado pelo governo 
de Dom João VI, mas seu trabalho tardou a frutificar, tendo de enfrentar a resistência da 
tradição barroca firmemente enraizada, a escassez de recursos financeiros e uma série de 
intrigas políticas, que dissolveram boa parte do primeiro entusiasmo oficial pelo projeto. 
3 Para melhor discussão dessa temática, nos prendemos à análise realizada por Julio Bandeira 
e Pedro Correa do Lago em sua obra Debret e o Brasil – Obra Completa (1816-1831), que 
salienta de forma clara a importância da obra debretiana na compreensão dos costumes de 
nosso país e dos costumes que começaram a se instaurar no recém-formado Reino português.   
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Do contato direto com as imagens litográficas de Debret surgiram 

novas perguntas que aguçaram nossa curiosidade quanto ao papel da arte 

imagética na construção de opiniões, por vezes tornadas verdades absolutas. 

Depois de observar algumas obras do artista, reproduzidas em museus, 

exposições internas, livros didáticos, na abertura de novelas, em capas de 

compacts discs (cds), algumas questões foram nos inquietando: por que estas 

imagens se encontram tão presentes em nosso cotidiano? O que as fazem 

atravessar os tempos? Por que as imagens de Debret fazem-se consumidas e 

qual sua importância na construção de opiniões? 

Pretendeu-se ao longo desta dissertação problematizar estas 

memórias e culturas, providas que são de relações/mediações entre 

linguagens socialmente formuladas, bem como os enraizamentos culturais de 

seus códigos, nessa amplidão de evidências ilustrativas e constituição de 

sujeitos e memórias históricas elaboradas por este pintor nos idos 1800.  

Deste modo, podemos situar tais evidências e fragmentos do 

passado em suas formas de produção e de preservação, trazendo para a 

discussão, além dos processos pictóricos e gráficos da época, personagens, 

expectativas, crenças, relações experimentadas, um conjunto enfim de modos 

de vida e luta, cultura e memória, em imagens, em sujeitos e suas linguagens 

que adquirem sentido. 

É importante salientar, no entanto, que, ao se estudar a obra de arte 

abordada em nossa pesquisa, teve-se o cuidado de não cair em afirmações da 

representatividade “real” do período histórico colonial, e sim observar aquilo 

que o historiador indica: “as imagens trazem porções de verdade, traços, 

aspectos, símbolos, representações, dimensões ocultas, perspectivas, 

induções, códigos, cores e formas nela cultivadas” (PAIVA, 2004, p.33). 

Debret nos legou esses elementos, pois trouxe em sua bagagem 

artística os moldes do Neoclassicismo, que ganharia no Brasil novos 

contornos. Segundo Freitas: 

“(...) Existia na arte dos oitocentos, um 
projeto político-ideológico gestado pelos 
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artistas na construção da imagem que 
gostariam de projetar da população e, 
consequentemente, do Brasil – existem 
questões aparentemente exteriores ao 
mundo da estética que são fundamentais 
para que se compreenda a gênese dos 
valores estéticos e a (in)exclusão que eles 
operam (...).” (FREITAS, 2002, p.44) 

 

Foi na perspectiva de criar uma imagem pedagógica na nova nação 

que Debret veio ao Brasil com um grupo de artistas organizado por Joachim 

Lebreton (1760-1819), ex-Secretário Perpétuo da Classe de Belas Artes do 

Instituto da França, para fundar uma Academia de Belas Artes no Rio de 

Janeiro. Chegou nesta cidade, então sede da monarquia portuguesa, em 

março de 1816, e imediatamente começou a trabalhar com a representação de 

costumes locais, bem como com a vida do Príncipe Regente, Dom João VI. 

Debret teve, porém, alguns contratempos em seu trabalho: como a pintura a 

óleo demorava a secar e tinha que ser enviada à Europa para lá receber os 

acabamentos finais, percebeu que esta técnica, além de demorada, poderia 

pôr seu trabalho a perder pelo caminho, uma vez que os naufrágios eram 

constantes naquela época. Ao perceber a inviabilidade de continuar sua obra 

por este meio, começa a trabalhar com litografia, iconografia, aquarelas e 

desenhos4. 

Debret se vale da arte litográfica para ajudá-lo na produção de seu 

trabalho no Brasil. Sobre este momento importante em sua vida artística no 

país, Lima salienta sua intenção ao mudar de técnica: 

“(...) ao dar as suas aquarelas a forma 
litográfica, Debret tem consciência de seu 
poder de divulgação (...) parece haver 
compreendido que publicá-la na forma de 
livro de viagens iria garantir o interesse de um 
mercado já constituído, além de possibilitar 

                                                           
4  Conforme Naves, “iconografia” é um termo que significa a imagem registrada e a 
representação por meio da imagem. Esta técnica de pintura, desenvolvida entre o final do 
século XVIII e inicio do século XIX, dá-se com tintas trabalhadas diretamente sobre o papel. 
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explorar a iconografia que dispunha (...).” 
(LIMA, 2008. p.25)    

 

Ao dar “vida” a seus personagens através da litografia, observando o 

fluxo continuo de negros e brancos na ebulição diária da cidade do Rio de 

Janeiro, Debret procurou imprimir em sua obra uma nova concepção artística, 

desenvolvendo o Neoclassicismo dentro dos parâmetros locais. Suas 

referências são francesas, mas com base brasileira, e, apesar de aprimorar 

sua arte a partir de sua nova realidade de artista nos trópicos, continuava a ser, 

dentro de sua formação acadêmica, um “pintor histórico”. 

O projeto de Debret era ambicioso: tratava de reordenar através da 

arte a nova realidade pelo qual passava a cidade do Rio de Janeiro através 

desta capacidade mental e criativa de representar o mundo segundo 

determinados parâmetros. Para muitos historiadores de sua obra,   

“(...) os recém-chegados construíram 
também, a seu modo, um imaginário sobre o 
Brasil, que perdurou após sua estadia nessas 
terras. Esta percepção sensível do espaço se 
traduziu de imediato em distintas formas de 
representá-lo, através de narrativas e 
imagens carregadas de significado.” 
(PESAVENTO, 2005. p.55) 

 

É importante perceber a presença do escravo na litografia nacional e 

as mudanças provocadas pela sua grande quantidade na cidade do Rio de 

Janeiro: esse fato impactou nosso artista e, poderia afirmar, foi fator decisivo  

na arte de Debret, em especial na confecção de litografias que serviriam como 

projeto para feitura do segundo tomo de sua obra. Ele se encontrava a serviço 

do recém-empossado Rei de Portugal, Dom João VI, nestas terras para realizar 

trabalhos de ordem artística sobre a família real, como quadros e desenhos, e 

ajudar no projeto de construção de uma Escola de Belas Artes. 

Essa presença constante de negros e negras nos afazeres 

cotidianos da cidade diferenciava o Rio de Janeiro de uma cidade europeia, e 
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dava base para os artistas estudarem o comportamento daqueles em suas 

vidas cotidianas. Segundo Naves (1996), de um total de 79.321 pessoas, 

45,6% trabalhavam como escravos no Rio de Janeiro. 

Esses dados se confirmam se levarmos em conta a grande 

presença de negros e negras nos dos oitocentos: 

“(...) pode-se afirmar que a presença 
estruturadora da escravidão e aquela 
desestruturante dos negros e mulatos 
libertos oferecem a chave para 
compreendermos a dinâmica das relações 
entre escravidão, cultura e poder no Brasil 
oitocentista (...).” (FREITAS, 2007. p.10) 

 

Acostumado à corte de Napoleão, em que as artes eram 

desenvolvidas com muito mais requinte e entendimento por parte dos 

espectadores, no Brasil Debret se deparou com uma realidade que lhe 

impunha uma nova dinâmica de trabalho, pois nem reis, nem ricos, pobres, 

pretos ou brancos ofereciam uma base em que se apoiasse o formalismo 

moralizador do movimento neoclássico. 

Esse contato direto com escravos, negros e negras libertos que 

trabalhavam pelas ruas da cidade, trouxe, no entanto, novas reflexões para o 

próprio Debret. Este percebeu que o escravo era peça fundamental na 

construção do Império e, ao representar em suas litografias a vida cotidiana 

desses homens e mulheres, nos apresenta a relação cultura/poder, que ganha 

contornos no processo de aculturação, ao qual estava intrinsecamente 

relacionada, em curso na vida cotidiana das mulheres negras e brancas, com 

suas roupas, marcas que denotavam sua origem étnica, posição do cabelo, 

entre outros fatores, bem como a aculturação que sofriam no contato direto 

com suas sinhás e seus senhores. 

Vendendo suas cocadas no tabuleiro, lavando a roupa no rio que 

cortava a paisagem urbana, as negras representadas na iconografia debretiana 

mostram ao público não só sua rotina de trabalho, mas também a condição 
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social na qual a figura feminina cativa se encontrava. Quando fala da 

realização de uma historia social das mulheres voltada para a memória de 

grupos marginalizados do poder, Dias elucida a importância de se estudar a 

vida das mulheres negras e mesmo brancas no século XIX a partir de seu 

trabalho:  

“(...) Os observadores contemporâneos 
também descreveram negras de tabuleiro 
sentadas nas calçadas (...) durante o dia ou à 
noite, sob a iluminação fumacenta dos rolos 
de cera escura, pregados nos tabuleiros ou 
socados nos turbantes, quando caminhavam 
lentamente, jogando sombras pelo caminho.” 
(DIAS, 1995. p.23) 

 

Não mais presas apenas à sua condição de cativas, estas negras 

permaneciam presas também à cultura dominante imposta no cotidiano da 

vida. 

Debret tentou, através da litografia “Negras livres vivendo de suas 

atividades”, demonstrar como as escravas que tinham contato direto com seus 

senhores e senhoras iam “civilizando-se” aos poucos, aos moldes europeus. 

Esses traços são mostrados nas roupas, nos adereços e adornos femininos, 

que ganhavam espaço em sua obra. 

Debret compõe, através de sua obra, uma paisagem social e uma 

paisagem sensível da cidade do Rio de Janeiro, desenhando e pintando tipos 

humanos, comportamentos sociais e modos de ser que afirmam valores. Ao 

termos contato com esta obra, podemos perceber que o olhar do viajante 

europeu do século XIX não é neutro e vem carregado dos conhecimentos 

científicos e dos registros sensíveis do seu tempo, que se traduzem 

frequentemente em preconceitos, classificações e atribuições de valor 

formuladas de forma apriorística.  

Mas é justamente na tradução do visto in loco em imagens 

expressivas, acompanhadas por vezes de um discurso explicativo, que cabe 

refletir acerca do impacto da experiência visual do pintor e desenhista com o 
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seu arquivo de memória, saturado de imagens e referências, que dá ao Brasil 

uma conotação de terra em movimento direcionada ao mais perfeito grau 

civilizatório, imposto pelo Príncipe Regente, bem como acerca da arte, fosse 

ela de cunho político ou não. 
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CAPÍTULO 1 – QUESTÕES POLÍTICAS E ECONÔMICAS: A 
MUDANÇA DA FAMÍLIA IMPERIAL PARA O BRASIL  

                                 

              “Eu me propus seguir, nesta obra, um plano ditado pela                                                                         

lógica: o de acompanhar a ‘marcha progressiva da civilização no Brasil’”.5 Esta 

frase, escrita pelo pintor francês Jean Baptiste Debret (1768-1848), se 

encontra no segundo tomo de sua maior obra, intitulada “Viagem Pitoresca e 

Histórica do Brasil”, considerada por vários historiadores da arte e 

pesquisadores do Neoclassicismo6, como Bandeira (2009), a “obra que melhor 

elucida os costumes da corte portuguesa e o cotidiano dos brasileiros” no 

então Brasil colonial do inicio do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro.           

             Mas o que faria um pintor francês em terras brasileiras nessa época, 

mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro? Como sai da França pós-

napoleônica e se torna professor de pintura de história na recém fundada 

Escola de Belas Artes fluminense o artista que pintou o Imperador Napoleão I, 

que causou a vinda da monarquia portuguesa para sua colônia de 

exploração? Para encontramos essas respostas, temos que voltar nosso olhar 

para as mudanças artísticas, políticas e econômicas na Europa do final do 

século XVIII, em especial de dois países europeus: França e Portugal. 

             A França ampliava visivelmente seu território sob o comando de 

Napoleão Bonaparte (1769-1821), com suas várias vitórias sobre muitos 

países europeus. Ele pensava que, através de acordos, derrubaria a 

hegemonia do Império inglês, que então dispunha da maior frota naval da 

época e que não havia sucumbido às tropas napoleônicas. Em 22 de 

                                                           
5 Debret, Jean Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Ed. Itatiaia Limitada; São 
Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1989. (Coleção reconquista do Brasil. 3. Série 
especial; vols. 10, 11 e 12). 
6 Arte produzida na Europa e na América do Norte aproximadamente de 1750 até as primeiras 
décadas do século XIX, marcada pela emulação de formas greco-romanas. Mais do que 
apenas uma revivificação da Antiguidade, o neoclassicismo esteve ligado a eventos políticos 
contemporâneos. Artistas neoclássicos buscaram substituir a sensualidade e a trivialidade do 
rococó por um estilo que fosse guiado pela lógica, solenidade, e de caráter moralizante. 
Quando movimentos revolucionários republicanos se estabeleceram na França e na América, 
os novos governos adotaram o neoclassicismo como o estilo para sua arte oficial, em virtude 
de sua associação com a democracia da Grécia Antiga. Depois, quando Napoleão subiu ao 
poder na França, o estilo foi modificado para servir as suas necessidades propagandísticas, 
eventualmente se tornando um maneirismo repetitivo e inanimado. 
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novembro de 1806, o Bloqueio Continental7 foi posto em pratica, com o 

objetivo de atingir a economia britânica. Com a derrota em Trafalgar, 

a França não teria mais condições de contestar o domínio inglês dos mares 

nem a possibilidade de invadi-la com uma expedição de tropas transportadas 

via marítima. Depois da incursão naval inglesa na Dinamarca de agosto 

de 1807, o bloqueio foi estendido também aos portos do mar Báltico e, em 

novembro e dezembro do mesmo ano, foi radicalizado com os dois Decretos 

de Milão. 

Com o primeiro, de 23 de novembro de 1807, foram listadas 

algumas mercadorias, entre elas as provenientes das colônias, que seriam 

consideradas a priori como provenientes do Reino Unido. Além disso, 

qualquer navio, não apenas britânico, vindo de um porto do Reino Unido, que 

atracasse num outro sujeito ao bloqueio, teria sua carga confiscada. Com o 

segundo, de 17 de dezembro de 1807, estabeleceu-se que os navios neutrais 

provenientes de pontos britânicos seriam considerados sem nacionalidade e, 

portanto, passíveis de captura em alto-mar por parte de navios franceses. 

Depois de tais decretos, a Rússia do czar Alexandre I também adotou o 

bloqueio, e convenceu a Áustria a fazer o mesmo. 

Todavia, o Bloqueio Continental foi pouco respeitado, 

principalmente devido à corrupção mediante suborno dos oficiais franceses 

que deveriam fiscalizar a aplicação de todos os decretos – o de Berlim e os de 

Milão. 

Mas Portugal, através de seus reis, e agora com Dom João VI, 

mantinha há muito tempo acordos com a Inglaterra, tendo em seu país vários 

ingleses como residentes, bem como representantes ingleses em Lisboa e 

representantes portugueses em Londres. Neste momento, as colônias de 

exploração já haviam sido divididas, e não poucos países quiseram se 

apossar do Brasil devido às especiarias e à existência de ouro, já comprovada 

em solo brasileiro. Até então, o Brasil era uma das grandes colônias de 

exploração do reino português. 
                                                           
7 O Bloqueio Continental foi a proibição proposta pelo então Imperador Napoleão I da França, 
com a emanação, a 22 de novembro de 1806, do decreto de Berlim, que consistia em impedir o 
acesso a portos dos países então submetidos ao Domínio do Primeiro Império Francês(1804-
1814) a navios do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. 
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Em 1807, Napoleão chama o ministro português residente em 

Paris, Dom Lourenço de Lima, para enviar ao Príncipe de Portugal seu 

decreto de que o país deveria escolher ser leal a França, encerrando qualquer 

contanto com a Inglaterra. Segundo a historiadora Lilia Schwarcz, o decreto 

era claro:  

“O ministro português residente em Londres 
deveria se retirar para Portugal o quanto 
antes, assim como se ordenava a saída do 
ministro inglês de Lisboa, os portos estariam 
fechados aos navios ingleses, e, por fim os 
ingleses residentes em Portugal seriam 
presos, e suas propriedades confiscadas.” 
(SCHWARCZ, 2008. p.160). 

 

Dessa forma, Napoleão começava a colocar em ação seu plano, 

tentando desestruturar a economia inglesa, ao mesmo tempo em que 

ampliava a francesa tendo livre acesso desta forma aos portos dos países 

subjugados ao seu poder. Essa realidade de estar entre as duas grandes 

potências da época, uma vez que a França “abocanhava” boa parte da 

Europa com suas tropas por terra e a Inglaterra se mantinha invencível por 

mar, fez com que o Império português tomasse uma decisão que alteraria a 

história de nosso país. No entanto, a decisão da família real de vir ao Brasil foi 

postergada inúmeras vezes: Dom João VI tentava ao seu modo conduzir a 

situação da forma mais pacífica possível, sendo que o prazo para sua tomada 

de decisão entre França e Inglaterra se findava.  

            O reino português estava passando por um momento 

delicado no que tange à vida na monarquia: o Rei de Portugal, Dom Pedro III, 

havia falecido não fazia muito tempo, tal como seu outro filho, o primogênito 

Dom José, ambos de cólera. Enlouquecida pela dor da perda de seu marido e 

de seu primeiro filho, a Rainha Maria I não tomava mais qualquer decisão 

sobre o seu país. Em 1788, devido ao falecimento do irmão, Dom João VI se 

torna herdeiro do trono; tendo sua mãe, a Rainha, enlouquecido, ele toma 

posse das decisões de seu reino como Príncipe Regente do trono português. 

Em 1789, a Revolução Francesa alcançou o seu ápice com a Queda da 
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Bastilha, e com a prisão e execução de Luis XVII e de Maria Antonieta em 

1793, as principais monarquias europeias estremeceram com a possibilidade 

dos reinos ruírem.   

        Não tendo sido criado para ser Rei de Portugal, Dom João VI 

pegaria um país que se encontrava numa situação deplorável. Por ocasião da 

morte de Luís XVI em 1793, Portugal se aliou à liga de Inglaterra e Espanha 

contra a república francesa. Uma divisão portuguesa combatia no Rossilhão 

ao lado dos espanhóis, tornando-se muito distinta. Apesar disso, a Espanha 

resolveu fazer a paz com os franceses, e abandonou Portugal.  

A situação do país ficou extremamente complicada. Sem o auxílio da 

Espanha, desprezados pela Inglaterra, prejudicados gravemente no comércio 

pelos corsários franceses, o governo português resolveu solicitar a paz à 

República Francesa. O Diretório Republicano8, no entanto, não estava 

disposto a concedê-la, e só mais tarde é que propôs um tratado de paz, que 

não era muito desvantajoso para Portugal, mas o governo português não quis 

ratificá-lo, para não desagradar a Inglaterra.  

               Napoleão Bonaparte, muito indignado com a presença de uma 

esquadra portuguesa no Mediterrâneo, fez com que a corte de Madri 

declarasse guerra a Portugal em 1801. Tropas francesas e espanholas, 

comandadas por Dom Manuel Godoy (1767-1851), o “Príncipe da Paz”, 

atacaram Portugal: tomaram Olivença e entraram no Alentejo. Com seu 

exército em um estado miserável, e sem poder resistir, teve o governo 

português que aceitar um tratado de paz humilhante, feito na cidade de 

Badajoz, que tem a data de 6 de junho, sendo ratificado pelo governo 

português no dia 14, e pela Espanha no dia 21, tudo nos mesmos mês e ano.  

Mas Napoleão já havia decretado o dia que Portugal deveria colocar 

em prática as ações do bloqueio: 1º de setembro de 1807. Colocar todas as 

exigências do Imperador Napoleão em ação equivaleria a declarar guerra à 

Inglaterra; enquanto a guerra se aproximava e o tempo de Dom João VI 
                                                           
8 O Diretório (1794 a 1799) foi uma fase conservadora na Revolução Francesa, marcada pelo 
retorno da Alta Burguesia ao poder e pelo aumento do prestígio do Exército apoiado nas 
vitórias obtidas nas Campanhas externas. 



~ 27 ~ 

 

terminava, ministros portugueses se reuniam em torno do Príncipe para 

mediar a situação da forma mais tranquila possível. A intenção era continuar 

dialogando com os dois países, sem, no entanto, tomar qualquer partido 

individual.   

Em 19 de agosto de 1807, Dom João VI havia se reunido com seus 

ministros e conselheiros em Mafra para discutir a intimação de Napoleão e a 

reposta que o reino português deveria dar. Logo após esse encontro, 

comissários foram enviados à França para informar a Napoleão que Portugal 

iria aderir ao Bloqueio Continental, fechando seus portos a navios e 

mercadorias ingleses, mas não prenderia nem expulsaria nenhum inglês do 

território português, bem como não confiscaria os bens de ingleses que 

residissem no país. 

O plano de Dom João VI e seus ministros era evitar a todo custo uma 

guerra, uma vez que Portugal estava com a economia instável, e, caso 

acontecesse a guerra, escolher o lado que mais beneficiasse o reino 

português. A realidade era que agradar a França sem desagradar a Inglaterra 

era uma tática extremamente fictícia.  

No dia 26 de agosto, uma segunda reunião se realizou ainda em 

Mafra; a discussão girava desta vez sobre dois temas: o primeiro era 

apaziguar a situação junto a França de Napoleão, enviando novamente 

emissários, desta vez com a afirmação de que Portugal iria se unir aos outros 

países que haviam aderido ao bloqueio, colocando em prática também outras 

medidas que haviam sido impostas pelo Imperador francês. No entanto, diante 

dessa mudança de tática, o governo português não esquecia de informar ao 

governo inglês todas as decisões tomadas em seu território: a tática de 

agradar França e Inglaterra ao mesmo tempo perpetuava como eixo central as 

negociações com ambos os países. Segundo Schwarcz, o plano de Dom João 

VI beirou a encenação: 

“O visconde de Strangford Percy Clinton 
Sydney, enviado de seu governo em 
Lisboa, escreveu sobre o resultados dessa 
reunião para o superior dele em Londres, 
George Canning – secretário de Estado 
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dos Negócios Estrangeiros. Dizia 
Strangford que Portugal não tinha como se 
esquivar de Bonaparte e que a guerra com 
a Inglaterra seria declarada, mas como 
manipulação. E para dar um ar de 
veracidade ao caso, Dom João autorizava 
o governo britânico a capturar todos os 
seus navios de guerra que operassem 
contra os ingleses. Portugal propunha uma 
guerra “para francês ver.” (SCHWARCZ, 
2008. p. 161). 

 

A segunda discussão girava em torno do translado do sucessor do 

trono português, o Príncipe da Beira, Dom Pedro, filho de Dom João VI, para o 

Brasil. Essa iniciativa poderia manter viva a monarquia portuguesa caso o pior 

ocorresse: deixando um descendente direto do trono português a salvo, se 

obteria a vitória simbólica sobre o inimigo francês. Essa questão foi 

extremamente discutida, e no dia 2 de setembro chegou a ser debatido o dia 

da partida do herdeiro do trono português, assim como os detalhes da viagem. 

Foram até mesmo liberados 240 contos do Erário Régio para que se 

organizasse a frota que traria o Príncipe da Beira ao Brasil. No entanto, 

paralelamente à idéia do translado da família imperial para o Brasil, Napoleão 

continuava incisivo no Bloqueio Continental; o prazo para Portugal aderir tinha 

ficado mais curto ainda: 1º de outubro. 

As negociações com a Inglaterra também prosseguiam: decretos 

foram sancionados para que os comerciantes ingleses retirassem todas as 

mercadorias da alfândega sem pagar taxas e despesas, medida que visava 

evitar a captura de bens pelos franceses, caso ocorresse uma invasão. Outra 

notícia tomava conta dos corredores e mesmo fora deles: a frota que 

transportaria o Príncipe da Beira já estava pronta. 

Com o fim de setembro se aproximando, a tensão era nítida em 

todo o país. Uma nova reunião entre Dom João VI e seu conselho foi 

realizada no Palácio da Ajuda no dia 30, um antes do término do prazo 

estabelecido por Napoleão. Decidiu-se nesta reunião manter a política de 

dissimulação ante às exigências francesas. No entanto, embaixadores da 

França e da Espanha, cumprindo as ameaças, pediriam seus passaportes, e a 
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situação tornou-se alarmante. As negociações com ambos os países no 

entanto persistiam. Segundo Schwarcz:  

“Dom João VI dava diante a essa situação 
plenos poderes para que seu ministro 
sediado em Londres, D. Domingos de 
Sousa Coutinho, tratar secretamente com 
a Inglaterra os termos de uma 
compensação pelo fechamento dos portos, 
ato que não devia tardar. Esta 
representava uma quase e desesperada 
saída portuguesa, e, impaciente, o governo 
inglês provocava perguntando se o 
príncipe regente teria tempo de se retirar 
como soberano ou fugitivo.” (SCHWARCZ, 
2008, p. 162) 

  

Em outubro novamente o conselho se reuniu, dessa vez sem a 

presença de Dom João VI. Os partidos se dividiam entre aqueles que 

defendiam a ideia de se estabelecer um vinculo com Napoleão, aderindo 

imediatamente às suas exigências, e os que estavam dispostos a armar o 

porto para o caso de ocorrer uma invasão, ou mesmo para a fuga da família 

imperial. 

As discussões demonstravam o total desespero do conselho 

administrativo real diante da ameaça concreta do inimigo. O conselho 

desejava de Dom João VI uma ação rápida e definitiva; a maioria, no entanto, 

acenava positivamente para uma transferência da família real e de sua corte 

para o Brasil. Neste contexto, as especulações sobre a vinda da família 

imperial para sua colônia já há muito ultrapassara os corredores dos palácios. 

A movimentação nos portos dava o tom de veracidade aos mais diversos 

comentários que circulavam pela cidade: o Príncipe do trono português 

deixaria seu reino e se refugiaria com toda sua família no Brasil? Haveria um 

ataque franco-espanhol contra a cidade do Porto? Todas essas indagações 

eram discutidas nas ruas e nas casas, o medo e a insegurança pairavam no 

ar. Um aviso real de que toda a prata das províncias e cidades fosse 

depositada em determinadas igrejas para ser inventariada só piorou a 
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situação: missas, procissões e preces públicas sinalizaram que o povo deveria 

se voltar aos céus em busca de esperança. 

Nos fins de outubro, o conselho novamente se reuniu. Preocupado 

com a ira de Bonaparte, resolveu acelerar os procedimentos: enviou um 

documento a Dom João VI com os termos exigidos pelo Imperador francês no 

palácio de Mafra. O edital publicado em Portugal em 22 de outubro é claro: 

todos os portos seriam fechados a embarcações britânicas e Portugal se 

uniria à França e à causa continental. Com tais decisões, o governo português 

acreditava que acalmaria Napoleão, convencendo-o de que havia, com essas 

medidas, tomado a decisão correta. 

O que ainda persistia sem o conhecimento de todos é que o diálogo 

com o reino inglês continuava. No mesmo dia 22, em Londres, o ministro Dom 

Domingos de Sousa fez ser assinado um tratado secreto: Portugal fecharia 

seus portos, mas garantiria o direito da Inglaterra de ocupar a ilha da Madeira 

e ainda abriria um porto em qualquer parte do Brasil onde as mercadorias 

inglesas entrariam na colônia com impostos facilitados. Em troca, a Inglaterra 

levaria em segurança a família real para o Brasil caso fosse necessário, e só 

reconheceria como Rei de Portugal o legítimo herdeiro da casa dos Bragança. 

Essas decisões, tanto para tentar atenuar a ira de Napoleão, quanto para 

favorecer secretamente a Inglaterra, serão delineadoras dos próximos 

acontecimentos.  

Com tais decisões tomadas, teriam essas notícias chegado ao 

ouvido de quem realmente interessava? Napoleão teria se dado conta de que 

Portugal havia por fim tomado a decisão de unir-se a ele? Temos, com 

Schwarcz, um minucioso estudo de como funcionavam os correios naquela 

época, nos mostrando que isso seria impossível:  

“(...) no inicio do século XIX, os correios 
Paris-Lisboa mais velozes por via terrestre 
levavam dez ou onze dias de viagem. 
Entre o envio de uma correspondência e o 
recebimento da respectiva resposta se 
contava praticamente um mês. Lisboa-
Londres por via marítima também 
consumia tempo: sete dias. Assim a 
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defasagem no diálogo entre as nações era 
ainda agravada pela demora dos correios.” 
(SCHWARCZ, 2008. p.164)   

 

  Com esse problema estrutural de comunicação, Portugal 

compreendeu que não era o único a tomar decisões em segredo. Em 1º de 

novembro, o reino português se deu conta das exigências drásticas feitas por 

Napoleão no dia 15 de outubro, em conferência com o embaixador português, 

Dom Lourenço de Lima, em Fontainebleau. Ao chegar a Portugal, Dom 

Lourenço transmitiu o breve recado: “Se Portugal não acatasse as decisões 

impostas pelo Imperador francês, Napoleão Bonaparte, a Casa dos Bragança 

não reinará mais na Europa em dois meses”.9 

Só havia uma saída, que já havia sido por demais adiada: declarar 

guerra à Grã-Bretanha, não sem antes sequestrar os bens dos ingleses e 

prendê-los, embora pouquíssimos vivessem em Portugal neste período. 

Também deveriam ser retirados de solo português conselheiros britânicos e 

deveria ser enviado o quanto antes Dom Lourenço a Paris, com as novas 

decisões tomadas. No entanto, mais uma vez os calendários entre França e 

Portugal se chocaram, e Napoleão se adiantou colocando em pratica seu 

plano de divisão do reino português.   

Convencendo-se que não conseguiria nunca que o Príncipe 

Regente de Portugal cedesse ao Bloqueio Continental, fechando os portos às 

embarcações inglesas, o Imperador francês tomou, em conjunto com o Rei 

espanhol, a decisão de riscar o reino português da carta política da Europa, 

selando assim um tratado em Fontainebleau, a 27 de Outubro de 1807. Esse 

tratado dividia Portugal em três Estados: a Lusitânia do Norte – entre o Douro 

e Minho –, que pertenceria ao Rei da Etrúria; o Alentejo com os Algarves, que 

pertenceria ao “Príncipe da Paz”, valido de Carlos IV, que tomaria o título 

de Rei dos Algarves; e o terceiro Estado ficaria em poder da França até a paz 

geral. Reino da Etrúria foi o nome que teve por algum tempo o grão-ducado 

da Toscana, quando em 1801 foi tirado à casa da Áustria e erigido em reino a 

                                                           
9 FILHO, Enéas Martins. O conselho de Estado português e a transmigração da Família Real 
em 1807. Editora Zahar. 2007. Pag. 16.  
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favor de Luís, Príncipe hereditário de Parma. Por morte deste Príncipe, em 

1803, passou a ser governado por Maria Luísa, filha de Carlos IV, de 

Espanha. Esse reino desapareceu no fim de 1807, em consequência de um 

tratado com a Espanha, ficando incorporado na França, e reapareceu como 

grão-ducado da Toscana em 1809. Para a execução do tratado de 

Fontainebleau, Napoleão mandou marchar para Lisboa com a maior rapidez 

um exército comandado pelo general Junot. 

Dessa forma, podemos perceber que Napoleão também fazia seu 

jogo: por um lado, abria espaço para um possível diálogo; por outro, tomava 

decisões de ameaça. Dessa forma, detinha o Príncipe Regente em Lisboa 

enquanto tropas avançavam rumo a Portugal. Nesse meio tempo, a decisão 

pelo translado da família imperial ao Brasil já havia sido tomada no mais 

sigiloso segredo; no entanto, mantinha-se a política de reter as tropas de 

Napoleão até o último momento.  

No dia 5 de novembro, o conselho português ainda tentava um 

diálogo com Bonaparte, ordenando finalmente a prisão de todos os ingleses 

em Portugal, bem como o sequestro de todos os bens destes. Essa decisão 

não foi tomada sem o aviso prévio aos representantes ingleses ainda 

residentes em solo português para que saíssem do país. Como se pode 

perceber, Dom João VI ia tomando decisões e medidas que poderiam em um 

primeiro momento “agradar” a Napoleão; aquele, no entanto, não se dava 

conta de que soldados francesas marchavam rapidamente para Lisboa e que 

o destino de Portugal já havia sido traçado: o reino seria invadido. 

Paralelamente a esses acontecimentos envolvendo os reinos 

francês e português, a Inglaterra, desconhecendo o que ocorria em Lisboa 

dois dias antes, decretou ordens para que a frota inglesa capturasse a 

portuguesa e bloqueasse a capital, caso os portugueses não cumprissem 

imediatamente os termos da convenção secreta de 22 de outubro. E mais: se 

o Príncipe Regente se negasse a seguir para o Brasil, Lisboa seria 

bombardeada. 
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Diante desses acontecimentos, o que se viu em Lisboa foi uma 

total desordem: falatórios sobre uma eminente guerra com Napoleão 

ganhavam destaque na boca da população; orações, missas e inúmeras 

novenas se faziam presentes nas igrejas e fora delas; somado a tudo isso, 

começou a faltar comida, como salienta o historiador Rossi: 

“(...) carne e trigo estavam sumindo do 
cardápio português a ponto de a 16 de 
novembro o governo português promulgar 
um edital regulando o uso da farinha única 
e exclusivamente para a produção de 
pães.” (ROSSI. 1949, p. 9)  

 

O plano de aderir ao Bloqueio Continental, fechando os portos a 

embarcações inglesas, criou no Império inglês uma profunda desconfiança. O 

ministro sediado em Londres, Dom Domingos de Sousa Coutinho, estava tão 

temeroso destes últimos acontecimentos que enviava notícias à corte 

portuguesa dando informações precisas das “saudáveis intenções” da 

Inglaterra para com a proteção da família imperial: caso esta decidisse partir 

para o Brasil, a esquadra inglesa já se encontrava preparada para a missão. 

Esse mesmo ministro, no entanto, não se esqueceu de informar que esta 

mesma esquadra se voltaria contra Lisboa, caso realmente fosse confirmada a 

adesão de Portugal à França através de tratados com Napoleão Bonaparte.   

Dom João VI, como percebemos, estava totalmente alheio ao fato 

de que o Tratado de Fontainebleau10 havia despedaçado seu reino, e que 

Portugal, a partir deste tratado, já não existia. Em uma sessão extraordinária 

no dia 8 de novembro, no entanto, os conselheiros reais decidiram enviar 

emissários à França para cumprimentar Napoleão e dar a entender mais uma 

                                                           
10 Em 1806, após ter fracassado na tentativa de invadir a Inglaterra, Napoleão Bonaparte 
decretou o Bloqueio Continental. Portugal, tradicional aliado da Inglaterra, negou-se a acatá-lo. 
Após intensa pressão diplomática, sem que obtivesse um claro rompimento das relações luso-
britânicas, Napoleão decidiu invadir o território de Portugal. Para isso, em termos de logística, 
as tropas napoleônicas necessitavam avançar por terra em território espanhol até ao território 
português, dado que os mares eram controlados pelas embarcações da Royal Navy. Desse 
modo, a 27 de outubro de 1807, o ministro espanhol Manuel de Godoy - o "Príncipe da Paz" -, 
e Napoleão Bonaparte firmaram um tratado secreto em Fontainebleau, na França, por cujos 
termos estabelecia-se a divisão de Portugal conquistado e suas dependências por ambos os 
signatários. Complementarmente, era permitida a passagem de tropas francesas pelo território 
espanhol a fim de invadir Portugal. 
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vez que Portugal se unira a ele, colocando em prática suas exigências. O que 

os conselheiros não sabiam, muito menos o Príncipe Regente, era que, no dia 

11 do mesmo mês, em Paris, havia sido impresso um jornal com o Tratado de 

Fontainebleau, tornando pública a decisão do Imperador francês de destronar 

a Casa dos Bragança. 

Esses acontecimentos ocorriam sem nenhuma das partes se dar 

conta dos planos um do outro. O governo inglês percebeu que a instabilidade 

do Príncipe português poderia pôr em jogo seus planos de levar a família 

imperial para o Brasil, bem como os diversos acordos que seriam feitos 

mediante essa “ajuda” do translado. Sendo assim, mesmo sem a autorização 

do reino português, esquadras inglesas zarparam rumo ao Porto, chegando 

em território português no dia 16 de novembro. O governo inglês percebia 

claramente que Napoleão Bonaparte não se deixaria ludibriar por esse tipo de 

manobra política. Enquanto todos esses acordos tomavam forma por meio de 

cartas e decisões precipitadas, o general Junot marchava com seu exército 

rumo a Portugal; a intenção era clara: destronar o Príncipe Regente e colocar 

em prática as ordens de Napoleão.      

              Seu exército entrou em Abrantes no dia 24 de novembro, com 4.000 

ou 5.000 homens. Não havia mais saída. Com o exemplar do jornal francês 

que continha informações do Tratado de Fontainebleau cuidadosamente 

levado pelos ingleses e entregues nas mãos de sua alteza real, já estando 

esta a par da entrada de Junot na cidade de Abrantes, Dom João VI reuniu 

seus conselheiros e deu ordens emergenciais para se preparasse tudo o que 

fosse necessário para o translado da família imperial. 

Uma junta foi criada para substituir o Príncipe Regente em sua 

ausência; o próprio Dom João VI redigiu uma carta que deveria ser lida para a 

população quando ele estivesse partindo. No dia 27 de novembro de 1807, a 

família imperial embarcou em uma nau inglesa que os levaria para longe da 

guerra e das artimanhas de Napoleão Bonaparte. Depois que Dom João VI 

subiu em sua embarcação, ministros, servidores, fidalgos, nobres e amigos 

íntimos começaram também a subir rumo à aventura de atravessar o atlântico. 
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Evidentemente, o translado de uma monarquia não se faria 

despercebido pelos portugueses, que ficavam desprotegidos e entregues à 

própria sorte; para os súditos o Príncipe Regente Dom João VI deixou suas 

últimas palavras: “O Exército francês deveria ser bem abrigado, pois é uma 

tropa de ‘passagem’, e que deveria reinar sempre a boa harmonia entre as 

nações, uma vez que os dois países estavam unidos pelo mesmo 

continente”.11 

              No dia 29 de novembro, finalmente, o exército francês entra em Lisboa 

com dois regimentos compostos de soldados pálidos, fracos, com uniformes 

rasgados e espingardas arruinadas. A família real portuguesa, a corte e muitos 

dos vassalos que quiseram acompanhá-la, embarcaram para o Rio de Janeiro 

numa madrugada turbulenta, sob a proteção de uma esquadra inteira. 

A viagem foi difícil: com os navios superlotados, não havia espaço para 

todos se acomodarem. Muitos viajaram com a roupa do corpo, pois nem tudo 

pôde ser embarcado, já que a capacidade dos navios há muito estava 

superada. Água e alimentos foram racionados. A higiene era de tal forma 

precária que houve um surto de piolho nos navios, obrigando as mulheres a 

rasparem a cabeça, entre elas a princesa Carlota Joaquina e as demais damas 

da família real e da corte. 

Para complicar a situação, quando a esquadra portuguesa estava 

próxima à ilha da Madeira, uma forte tempestade a dividiu, sendo que metade 

das embarcações, inclusive a que levava o Príncipe Regente, foi parar no 

litoral da Bahia. Preocupado em evitar maiores problemas, Dom João VI 

ordenou que todos parassem no porto mais próximo antes de seguir viagem 

para o Rio de Janeiro. A esquadra portuguesa, com o Príncipe Regente, 

aportou, assim, em Salvador, em 22 de janeiro de 1808, após 54 dias de 

viagem. 

                Ao largo da disputa política entre Portugal e França, uma nova 

concepção de arte se fazia presentes nos salões franceses, concepção esta 

                                                           
11 A integra da declaração pode ser lida em Francisco Adolfo de Varnhagen, História Geral do 
Brasil, pp. 58-9. 
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que trazia em sua essência o retorno das visões grega e romana sobre o belo, 

o heróico e o amor à nação. Segundo alguns autores, esta nova arte tinha uma 

essência política, com traços do movimento da revolução francesa:  

“O elogio da virtude sublinha a                             
identidade entre a disposição para o bem e 
a defesa do interesse comum e da 
igualdade” (NAVES, 1996, p. 41). 
 

              Mas o cenário artístico francês era outro, e grandes artistas se 

destacavam neste novo movimento. Apoiados pelo então Imperador Napoleão 

Bonaparte, que conquistava cada vez mais territórios para França, traziam, 

através de seus pincéis, uma sequência de grandes quadros exaltando suas 

vitórias. 

               Neste cenário, onde disputas territoriais faziam parte do cotidiano da 

sociedade francesa, o pintor acadêmico Jacques-Louis David (1748-1825)12, 

que foi o iniciador do Neoclassicismo, e que passara há pouco tempo pela 

conhecida e conturbada Revolução Francesa, assim como muitos outros 

artistas, é o que melhor divulgava o pensamento dessa escola. Pintor exímio 

de Luis XVI, David viu a Revolução Francesa ceifar as vidas de seu mecenas 

e sua mulher, Maria Antonieta, na guilhotina. 

           Apreciador do cerne da Revolução Francesa, e partilhando do ideal 

revolucionário de uma nação igualitária e mais nobre – o que seria 

comprovado depois no ideal de suas obras –, foi amigo de um dos principais 

expoentes da Revolução Francesa, o revolucionário Marat, que mais tarde 

seria imortalizado em uma das suas principais obras.13 Louis viu, com o fim da 

Revolução Francesa e a ascensão de Bonaparte ao poder, o terreno fecundo 

para expor suas obras nos salões das escolas de belas artes, assim como a 

                                                           
12 Jacques-Louis David (Paris, 30 de agosto de 1748 – Bruxelas, 29 de dezembro de 1825) foi 
um pintor francês, o mais característico representante do Neoclassicismo. Controlou durante 
anos a atividade artística francesa, sendo o pintor oficial da corte francesa e de Napoleão 
Bonaparte. 
13 A tela “Marat assassine” foi realizada por David em 1793. A pintura retrata Jean-Paul 
Marat, revolucionário francês, assassinado em casa em 13 de julho por Charlotte Corday. A 
inscrição À Marat, David, que aparece na caixa de madeira, cuja forma sugere uma pedra 
tumular, indica que se trata de uma homenagem a Marat, que o pintor conhecia pessoalmente 
e que teria visto na véspera de sua morte, tal como foi representado. Essa obra se encontra 
exposta no Museu Royaux des Beaux-Arts de Belgique, em Bruxelas. 
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defesa do Neoclassicismo como um retorno a uma arte histórica. A feitura da 

maioria de seus quadros tem por finalidade a apresentação de momentos 

históricos importantes na França. Essa concepção e ideal artísticos da arte a 

“serviço da história” deixariam marcas em seu primo Debret.              
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1.1 A Escola Neoclássica: desdobramentos do academicismo 
francês na trajetória artística de Jean Baptiste Debret 

 

“Sempre conservei a ideia fixa de me tornar o historiador do 

Brasil”.14 Essa frase, escrita por Jean Baptiste Debret em 1837 para seu ex-

aluno e colega Porto-Alegre, nos sugere uma reflexão sobre a obra deste pintor 

francês que, se auto-intitulando “pintor de história”, veio ao Brasil colocar em 

prática seu trabalho a serviço da Monarquia Portuguesa, ajudando a fundar 

uma Escola de Belas Artes. Como já sabemos, a maioria dos artistas que 

vieram na Missão Francesa era ligada à Escola Neoclássica: Debret, Taunay e 

outros tinham como base acadêmica as técnicas ditadas pela referida escola. 

Refletiremos sobre como o trabalho de Jean Baptiste Debret foi influenciado 

pela mesma, e como a litografia em estudo, “Negras livres vivendo de suas 

atividades”, é uma obra de arte que mostra a dinâmica do trabalho do pintor, 

que percebeu na realidade palpável do Brasil Colonial a oportunidade de 

desenvolver sua obra histórica. 

A arte no século XVIII sempre esteve ligada aos interesses do 

Estado, e o Neoclassicismo foi um movimento de retorno a temas como honra, 

respeito e amor incondicional pela nação, condizentes                                        

com o interesse de reis e conquistadores como Napoleão Bonaparte. Como 

toda escola de pintura, a neoclássica tinha regras e indicações de como 

deveriam atuar seus seguidores. Os elementos norteadores poderiam quase 

ser enumerados, como salienta Schwarcz: 

“O primeiro elemento fundamental a essa 
escola era o retorno à Antiguidade e ao 
passado, nomeadamente de Poussin e 
Rafael, para realização de belas cópias. 
Além desses artistas, cultuavam-se os 
primitivos italianos e os mestres 
holandeses, cuja virtuosidade técnica era 
muito imitada: Rembrandt e seu sfumato, 
Rubens e suas composições consideradas 
dramáticas”. (SCHWARCZ, 2008, p.54). 

 

                                                           
14 Correspondência de Jean Baptiste Debret a Manuel de Araujo Porto-Alegre, BNRJ/ Seção de 
Manuscritos. 
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Essa noção de cópia dada por Schwarcz não deprecia o elemento 

estético formulado pelo Neoclassicismo: não se trata de simplesmente copiar 

uma imagem ou esboço – trata-se de buscar inspiração. Para o academicismo 

francês, a Antiguidade deveria ser imitada, e não necessariamente copiada, e é 

justamente esse retorno ao ideal do mundo antigo que permeará toda a 

produção dos artistas, dentre eles Debret, que usara esses conhecimentos 

adquiridos para retratar a vida da corte no Rio de Janeiro e o dia-a-dia de 

negros e negras na sede do Império. Para muitos historiadores, é justamente o 

estilo defendido pelos seus conhecimentos neoclássicos que vai, de certa 

forma, oferecer obstáculos à sua produção artística aqui realizada nos idos dos 

1800 (NAVES, 1996). 

Mas, independente das dificuldades encontradas pelos pintores e 

demais artistas em solo brasileiro, o Neoclassicismo foi dominante na arte 

ocidental durante basicamente cem anos, e a ele vários artistas dedicaram sua 

vida e seus valores. Mais que uma técnica, o Neoclassicismo era uma 

concepção de arte forjada em aspectos morais e políticos. No século XIII, o 

mesmo já aparece como um movimento que contrapunha o Rococó ao 

Barroco; a intenção era clara: constituir um novo “renascimento” no universo 

das artes. 

Foi a França que saiu na frente neste estilo, tornando-se um 

centro de produção de artes com essas características. Já nos anos do apogeu 

de Luis XIV,15 o movimento se fazia presente, contestando os padrões 

palacianos então em moda, como a frivolidade da corte e os cupidos rosados. 

Todos esses “erros” deveriam ser corrigidos aos olhos dos precursores 

neoclássicos pela austeridade que fazia parte da estrutura pregada pelo novo 

movimento. 

Devemos compreender, porém, que esse movimento artístico não 

se limitava ao campo da pintura e da arquitetura, mas pretendia abarcar tudo: a 

                                                           
15 Luís XIV de Bourbon (em francês Louis XIV; Saint-Germain-en-Laye, 5 de Setembro de 1638 
- Versalhes, 1º de Setembro de 1715), conhecido como "Rei Sol", foi um monarca absolutista 
da França, no poder de 1643 a 1715. A ele é atribuída a famosa frase: "L'État c'est moi" (em 
português: “O Estado sou eu”), apesar de grande parte dos historiadores achar que isso é 
apenas um mito. Construiu o Palácio dos Inválidos e o luxuoso Palácio de Versalhes, perto de 
Paris, onde faleceu em 1715. 
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política, a família e mesmo o cotidiano. Esse ideal, que impregnava a arte 

neoclássica e se manifestava nas obras francesas e nos salões reais, nos 

possibilitará compreender a atitude de Debret na confecção de sua obra 

“Negras livres vivendo de suas atividades”, e os caminhos empregados na 

composição desta litografia. 

Dentre os grandes mestres da arte neoclássica, podemos citar o 

nome de Louis David (1748–1825), primo de Debret e seu mestre em seus 

primeiros anos de aprendizado. É com David que Debret fará sua viagem a 

Roma para ter contato direto com a arte local e também com quem vai expor 

suas primeiras obras em salões palacianos e competições de arte. 

Louis David havia tido formação na Academia de Roma e teve 

com seus mestres o contato com a linha clássica no campo das artes; a 

convivência com as ruínas da cidade romana e o classicismo lhe darão base 

para sua produção neoclássica. Ao retornar à França, David expõe suas obras 

em concursos, o que lhe rende o apreço de críticos de arte e o consentimento 

para morar no Louvre. Ali, seu nome começa a ser sempre mais mencionado 

tanto por seus quadros, que ganham destaque por apresentar ao público 

apreciador de sua arte as características fundamentais do neoclássico, como 

pela quantidade de aprendizes que se fazem presentes a seu ateliê. 

Debret consegue se tornar aprendiz e, entre os anos de 1784 e 

1785, empreende uma viagem com seu mestre para Roma. Louis David tinha 

uma ideia muito clara de como deveria exercitar o que havia de melhor em 

seus alunos, aos levá-los à cidade onde ele mesmo havia adquirido os seus 

conhecimentos: ele tinha a clara noção de que o aprendizado dos futuros 

pintores neoclassicistas se fazia com o contato direto com o cerne que norteia 

o novo movimento, ou seja, a arte romana. 

Será em Roma que David ira realizar a tela “O juramento dos 

Horácios” (fig. 02). Mais tarde exposta nos salões de arte e ganhadora de 

prêmios, essa tela evidencia o patriotismo e o sacrifício do indivíduo diante do 

Estado. Tornou-se, como diz Lima: 

 “(...) o símbolo maior do amor à           pátria, 
sentimento cobrado à pintura histórica 
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enquanto instrumento para elevação moral da 
alma”.(LIMA, 2008, p.79). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 02 O Juramento dos Horácios. Óleo s/ tela de Louis David. Museu do Louvre. 1874. 

 

Essa tela, realizada por David em Roma no ano de 1874, nos 

possibilita perceber o fio condutor que forjava o ideal do pintor neoclássico: o 

resgate da tradição artística consagrada a Grécia antiga deveria ser sempre 

presente. A preocupação em modelar o corpo dos personagens, evocando 

sempre exemplos heróicos da Antiguidade, o esmero em garantir a 

simplicidade da obra eliminando qualquer detalhe desnecessário, isso era o 

ideal para todos os artistas dessa escola. 

No contato com a arte grega-romana, e participando ativamente 

da vida no ateliê de seu primo, Debret vai se desenvolvendo como artista e 

passa a receber certa predileção por parte de David. A relação entre os dois 

artistas, que ultrapassará a de parentesco e se manifestará na obra de Debret, 

deve ser observada com cuidado, já que David, como grande idealizador da 

Escola Neoclássica, deve ter deixado marcas na concepção de arte e no 

aprendizado de seu primo. Esse aprendizado mais tarde dará a Debret as 

bases para que realize sua obra no Brasil. 
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Entre 1789 e 1797, o contexto político francês sofre uma grande 

transformação: a Revolução Francesa eclode em toda França. Debret 

prossegue seus estudos, submetido, como a maioria dos artistas, aos últimos 

acontecimentos de seu país. Em 1791, porém, marca o começo de suas 

premiações: com a idade de 23 anos, consegue, com a tela “A partida de 

Régulus para Cartago” (fig. 03), ser admitido pelo segundo ano consecutivo no 

concurso de pensionistas em Roma. 

A cena representada por Debret mostra exatamente o momento 

da partida do general romano, cujos filhos, mulher e amigos imploram que 

permaneça em Roma. O quadro, em síntese, dá visibilidade a uma atitude 

exemplar: "em defesa da pátria, Regulus sacrifica a própria vida. Mas também 

em defesa de um ideal de pátria. Poderia ter defendido a mesma posição, 

recusando-se no entanto a voltar. A quebra da palavra empenhada, contudo, 

destruiria a nação modelar que o motiva – uma Roma feita de romanos 

virtuosos". 

 
Fig. 03 Regulus voltando a Cartago. Óleo s/ tela de Jean Baptiste Debret. 108 x 143 cm. Museu 
Fabre, Montpellier. 1791. 

 



~ 43 ~ 

 

Mas a Revolução Francesa alteraria todos os campos sociais –

inclusive o artístico – e Debret, devido a sua idade, é convocado a pegar em 

armas e defender o interesse do grupo agora no poder. Nesse momento de sua 

vida, no qual começa a se destacar no campo da pintura, ser convocado para 

participar de uma guerra em defesa da França revolucionária poderá 

comprometer toda sua formação e mesmo arriscar sua vida. Novamente a 

figura de Louis David aparece, intercedendo por seu primo matriculando-o na 

recém-criada École Nationale des Ponts et Chaussées16. Bandeira e Lago 

expõem essa intervenção através de uma carta dos representantes da escola 

para o procurador da comuna, o que permitiu a permanência de Debret no 

campo das artes: 

 “Eu estou lhe mandando, Cidadão, uma 
nota sobre o C.deBret (sic), parente do C. 
David e recomendado por ele. Eu não 
preciso acrescentar mais nada para 
garantir o patriotismo deste cidadão. Você 
se encarregará com certeza de aceitar 
seus serviços. É uma ocasião de Você ser 
útil a República e ao mesmo tempo 
obsequiar excelentes Republicanos. – 
Comuna de Paris, ano 2 / Procurador da 
Comuna / Seu cidadão / Seu F. 
Charpentie”  (BANDEIRA & LAGO, 2009, 
p.22) 

   

Em outra carta, David assegura às autoridades que Debret havia 

sido seu aluno desde os 15 anos de idade e que tinha recebido prêmios, mas 

que, “envergonhado de sua inutilidade civil, deseja ardentemente tornar-se 

artista militar e solicita um emprego na ‘Ponte e Estradas’, acreditando-se mais 

apto ali, uma vez que iniciara estudos que estão relacionados com ela” (idem, 

p.22). Neste novo trabalho, Debret pode retornar aos seus pincéis e, já casado, 

nasce seu primeiro e único filho, chamado Honoré. 

                                                           
16

 A École Nationale des Ponts et Chaussées, em português "Escola Nacional de Pontes e 
Estradas"), em geral referida simplesmente por Les Ponts, é a mais antiga escola de 
engenharia civil do mundo, mantendo-se como uma das mais prestigiosas da Europa. Tem seu 
campus em Marne-la-Vallée, um subúrbio de Paris, mantendo alguns dos seus departamentos 
em edifícios históricos da cidade. É uma das Grands Écoles da França e a mais antiga e 
prestigiada instituição integrada no ParisTech (Instituto de Tecnologia de Paris). 
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Já Louis David também vê sua sorte mudar e, em 6 de dezembro 

de 1797, é apresentado ao então general Napoleão Bonaparte. É um tempo de 

intensa atividade na vida de Debret, que continua a produzir mais e mais telas. 

No ano de 1798 recebe novamente o grande Prêmio de Roma por sua tela 

“Aristomene, general dos Messênios”. Foi nesta época que Debret conseguiu 

se alicerçar como pintor e como artista, e pode enfim se equiparar a seu 

mestre. Numa rara menção a esse período histórico, David faz um breve elogio 

a seu aluno, que agora trilhava sozinho seus caminhos orientados pelas 

particularidades neoclássicas: “(...) eu não poderia estar mais contente (...) ele 

me agrada em tudo (...)” (LIMA, 2008, p.78). 

Se por um lado Jean Baptiste Debret vai ganhando destaque no 

mundo das Belas Artes, Napoleão Bonaparte vai ao longo destes anos 

alicerçando seu comando sobre a França e em boa parte da Europa. Seus 

exércitos eram conhecidos pelo amor e pela bravura que demonstravam por 

seu general e por seu país. Foi com base em suas conquistas que os artistas 

neoclássicos iriam desenvolver inúmeras obras em acirradas disputas na 

Academia Real de Pintura e Escultura17. 

As obras desenvolvidas por esses artistas tinham como objetivo 

informar a população sobre as campanhas napoleônicas, exaltando a figura do 

grande general, primeiro-cônsul e, depois, Imperador. As encomendas das 

telas juntamente com os temas para composição, partiam diretamente do 

diretor dos museus durante o Consulado e o Império, Vivant-Denon (1747-

1825), que supervisionava o trabalho dos artistas e fixava os preços a serem 

pagos por composição.  

Muitos críticos de arte e estudiosos dessa produção da “era 

napoleônica” criticam fortemente esses trabalhos, uma vez que os artistas 

eram induzidos a uma fabricação em massa de um mesmo tema, não gozando 

da liberdade necessária a sua criação devido a essa supervisão realizada por 

Denon. 

                                                           
17

 A Academia Real de Pintura e Escultura foi fundada em Paris em 1648 e dirigida pelo pintor 
oficial da corte de Luis XIV, Charles Le Brun (1619-1690). Nomes fundamentais para a arte 
ocidental, como os franceses Jacques-Louis David (1748-1825) e seu aluno Jean-Auguste 
Ingres (1780-1867), fizeram parte da academia e de sua corrente, o academismo. 
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Se por um lado Denon era o coordenador da propaganda artística 

de Napoleão, vemos na figura de Louis David o pintor de corte por excelência. 

Stoiani traz em sua pesquisa dados contundentes sobre a união entre esses 

dois homens no que diz respeito à união entre arte e política e de como as 

intervenções do próprio Bonaparte na feitura das telas e cerimônias têm um 

objetivo mais profundo: 

“(...) mesmo o imperador, apesar de não 
contar com nenhuma habilidade artística 
conhecida, também embaraçava-se, não 
sendo raro suas intervenções no processo 
de elaboração das obras ou das 
encenações cerimoniais, o que, além do 
mecenato em si, reforçava sua imagem de 
grande criador e provedor mesmo no plano 
das artes (...).” (STOIANI, 2002, p.95).   

   

 O ano de 1806 marca a exposição, no concurso promovido por 

Napoleão, de obras que ressaltem as vitórias do Imperador. Debret expõe no 

concurso deste ano sua tela “Napoleão homenageia a coragem infeliz”18 (fig. 

04): essa obra, de grandes proporções (3,90m x 6,21m), nos dá uma noção de 

como a pintura histórica esta fundada nos acontecimentos contemporâneos 

realizados por Bonaparte e conhecidos pela população francesa enquanto este 

esteve no poder.  

                                                           
18 Esta obra se encontra no Museu de Versalhes desde 1835. 
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Fig. 04 Napoleão homenageia a coragem infeliz. Óleo s/ telade Jean Baptiste Debret. 390 x 621 cm. 
Museu Nacional do Chateau de Versailles. 

  

Debret consegue com este trabalho o Prêmio Decenal, instituído 

pelo Imperador para recompensar artistas de mérito. O tema desenvolvido por 

Debret ia ao encontro das exigências feitas por Napoleão aos artistas 

neoclássicos para abandonarem as temáticas antigas, em especial as 

relacionadas às mitologias grega e romana. A abordagem agora deveria estar 

diretamente ligada aos grandes acontecimentos do Império, em especial à 

figura de Napoleão Bonaparte e suas ações, que deveriam ser o centro das 

atenções nos campos político e das belas artes. 

Esses trabalhos encomendados e com temáticas estabelecidas 

proporcionarão a Debret o reconhecimento há tanto tempo almejado. Os anos 

seguintes serão de confecção de telas onde a ideia principal será sempre sobre 

os feitos de Napoleão e de seus soldados, com suas vitórias sobre outras 

nações, ou das boas ações do Imperador para com os inimigos vencidos.  

Essas obras comporão os grandes salões franceses e farão parte 

da maioria dos concursos até o ano de 1814. No entanto, a campanha da 

Rússia empreendida por Napoleão e seus soldados em 1812 marcou uma 

virada na sorte do Imperador francês, e consequentemente na vida daqueles 

que dependiam de sua imagem e proteção. Seu exército foi seriamente 
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derrotado na campanha e nunca se recuperaria totalmente. Em 1813, sofreu 

uma nova derrota na batalha de Leipzig; no ano seguinte, seus inimigos 

ingleses invadem a França, forçando Napoleão a abdicar, sendo exilado então 

na ilha de Elba. Menos de um ano depois, Bonaparte foge de seu exílio de Elba 

e reassume novamente o controle sobre a França, mas foi derrotado na batalha 

de Waterloo pelo exército britânico em junho de 1815, sendo definitivamente 

exilado na ilha de Santa Helena. 

Com o fim da “era napoleônica”, vemos as grandes mudanças 

ocorridas na vida e obra dos artistas franceses que viviam às custas desse 

mecenas, que havia acolhido a arte neoclássica para reafirmar seu poderio e 

ao mesmo tempo os sustentava e protegia. Debret expõe para o último 

concurso a tela “Andrômeda libertada por Perseu”; seria seu retorno para os 

temas antigos e uma indicação de que Napoleão já não seria mais objeto de 

seus trabalhos. 

A morte de seu único filho ocorreu nessa época, bem como a 

separação de sua mulher; abalado psicologicamente no âmbito familiar e no 

campo profissional, o retorno dos Bourbon ao poder trouxe o desemprego para 

todos aqueles que alicerçaram a imagem de Napoleão Bonaparte como 

Imperador francês. Isso fez com que Debret optasse por fazer parte da 

Caravana Lebreton e visse na travessia da França para o Brasil a possibilidade 

de desempenhar seus trabalhos de pintura sem grandes mudanças políticas, 

como aquelas pelas quais seu país havia passado com a Revolução Francesa 

e a permanência de Napoleão Bonaparte no poder. 
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1.2 O Rio de Janeiro em transformação: a família real chega ao 

Brasil 

           

          Para compreendermos a trajetória artística de Jean Baptiste Debret 

desenvolvida no Brasil nos anos em que aqui viveu, e os desdobramentos de 

sua arte em solo brasileiro, precisamos antes compreender as modificações 

realizadas na cidade do Rio de Janeiro com a chegada da família real e as 

transformações sociais e arquitetônicas pelas quais passou para ser a nova 

sede do Império. Com a vinda de uma corte de mais ou menos 15 mil pessoas 

de Portugal na travessia, fez-se necessário criar novos empregos, bem como 

alterar as relações internacionais, para a manutenção das relações da família 

real com o “velho mundo”.  

             Portanto, ao desembarcar em São Salvador na Bahia, Dom João VI, 

com seu conselho real, inicia uma serie de modificações no sistema político e 

estrutural da relação colônia/metrópole, e assim, em 28 de janeiro de 1808, 

decretou a abertura dos portos ao comércio internacional, ainda que em caráter 

provisório. Essa medida, tomada pela necessidade da própria Corte portuguesa 

de assegurar sua sobrevivência, gerou, de fato, o fim do monopólio comercial, 

base das relações entre metrópole e colônia, e mudaria para sempre as 

relações entre europeus e brasileiros. 

       Antes de embarcar para o Rio de Janeiro, Dom João VI criou na 

Bahia, a conselho do cirurgião-mor da corte, o pernambucano José Correia 

Picanço – mais tarde Barão de Goiana – , a Escola de Cirurgia, futura 

faculdade médica. Desembarcando no Rio no dia 7 de março, Dom João VI pôs 

logo em prática sua política administrativa, aconselhado por Dom Rodrigo de 

Sousa Coutinho, Conde de Linhares e recém-nomeado ministro dos Negócios 

Estrangeiros e da Guerra. 

                 Os beneficiados de imediato por essa medida foram os comerciantes 

que traziam em suas embarcações diversos produtos que abarcavam de 

roupas a gêneros alimentícios. No entanto, ainda que várias nações agora 

tivessem livre acesso ao mercado brasileiro, os ingleses fizeram questão de 
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lembrar ao Príncipe Regente os acordos tratados ainda em Lisboa antes da 

travessia para o Brasil; assim, em 1810, os interesses ingleses acabaram 

sendo os mais favorecidos. O fato de que a abertura dos portos às “nações 

amigas” evidentemente não se aplicava à França, que deveria a partir de agora 

ser tratada como inimiga, causou um verdadeiro “frisson” na sociedade 

brasileira. Porém, para muitos críticos da época, como o brasileiro Hipólito José 

da Costa – editor do jornal Correio Brasiliense, editado em Londres entre 1808 

e 1822 –, eram exagerados os festejos da população em torno desse ato, uma 

vez que o governo português só o adotou devido à extrema importância que 

isso tinha para si próprio, e não porque pretendesse beneficiar o país. 

De fato, essa abertura dos portos brasileiros estava diretamente 

ligada ao fato de que Dom João VI precisava equipar a sede imperial com 

novos recursos que viriam da Europa e de outros países. A cidade do Rio de 

Janeiro não possuía nenhuma estrutura para o acolhimento de tantas pessoas, 

bem como trabalho para todos os ministros e amigos da corte portuguesa: de 

um dia para o outro, a metrópole das colônias de exploração passa a ser sede 

do Império e morada da família real com todos os membros da corte. Segundo 

Naves: 

“As transformações realizadas por Dom 
João VI eram extremamente necessárias 
para um bom andamento da política 
portuguesa (...) Faltavam moradias e as 
condições de higiene são as mais precárias: 
a limpeza da cidade estava toda confinada 
aos urubus. Com alguma frequência, corpos 
de escravos apodrecem ao ar livre. Durante 
os temporais, a sujeira rola morro abaixo 
sem ter para onde escoar, para vários 
visitantes, o Rio de Janeiro era “o mais 
imundo ajuntamento de seres humanos 
debaixo do céu.” (NAVES, 1996, p.98) 

         

Em 1º de maio de 1808, já instalado no Rio de Janeiro, o Regente 

declararia guerra à França, e iniciaria as transformações arquitetônicas e 

sociais nas quais Debret viria a ser inserido oito anos mais tarde, em 1816. A 

política administrativa de Dom João VI visava implantar um Império que 

demonstrasse poder, exibisse prestígio e garantisse segurança aos seus 
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súditos. Assim, o Estado português foi reproduzido na colônia, com a 

instalação de seus ministérios e demais órgãos de administração pública e 

Justiça, atendendo a necessidade de se criar cargos para os funcionários da 

corte, fugidos de Portugal com o monarca, e que, com os comerciantes 

europeus, eram a base de sustentação de seu governo. Para Dias, 

 "(...)com a vinda da Corte, pela primeira 
vez, desde o início da colonização, 
configuravam-se nos trópicos portugueses 
preocupações de uma colônia de 
povoamento e não apenas de exploração 
ou feitoria comercial, pois no Rio teriam 
que viver e, para sobreviver, explorar os 
enormes recursos naturais e as 
potencialidades do Império nascente, 
tendo em vista o fomento do bem estar da 
própria população local." (DIAS, 1972, 
p.82) 

 

Em abril de 1808, Dom João VI revogou os decretos que proibiam a 

instalação de manufaturas na colônia, isentou de tributos a importação de 

matérias-primas destinadas à indústria, ofereceu subsídios para as indústrias 

de lã, seda e ferro, incentivando a introdução de novas máquinas. Criou 

também, no mesmo ano, a Biblioteca Real, o primeiro Banco do Brasil, a 

Escola de Marinha e a Imprensa Régia. 

O fim da proibição da existência de gráficas possibilitou o surgimento 

de jornais e revistas, assim como uma relativa circulação de notícias e ideias. 

Entretanto, essa liberalização não significava liberdade de imprensa. Por 

decisão do governo, a administração da Imprensa Régia caberia a uma junta 

composta por três autoridades encarregadas de "examinar os papéis e livros 

que se mandasse publicar e fiscalizar que nada se imprimisse contra a religião, 

o governo e os bons costumes". Assim, o ato que criava a imprensa na colônia 

criava, também, a censura. A aplicação da censura aos livros fez com que 

houvesse, nessa época, um intenso contrabando de publicações para 

abastecer a elite letrada da corte. 

O primeiro jornal publicado, de caráter quase oficial, foi a “Gazeta do 

Rio de Janeiro”. O primeiro número saiu no dia 10 de setembro de 1808, em 
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papel de baixa qualidade, com quatro páginas, com distribuição no início de 

uma edição semanal, depois elevada para três edições semanais. Não 

publicava notícias que interessassem ao público em geral, mas apenas das 

relacionadas ao estado de saúde dos Príncipes europeus e aos aniversários 

dos membros da família real, entoando-lhes louvores. Para o inglês Armitage, 

"a julgar-se do Brasil pelo seu único periódico, deveria ser considerado um 

paraíso terrestre, onde nunca se tinha expressado queixume". 

Ainda em 1808, Dom João VI criou o Real Horto (Jardim Botânico), 

como um jardim de experimentos científicos. Nele pretendia aclimatar todo o 

tipo de planta que pudesse ter produção comercial ou uso prático em farmácia, 

tinturaria ou outro tipo de indústria. Foram aclimatadas especiarias como a 

canela, o cravo-da-índia, a pimenta-do-reino, o chá, assim como frutas, entre 

elas o abacate, a manga e a carambola. Grande parte dessas novas espécies 

veio da Guiana Francesa. A produção de alimentos também foi desenvolvida, 

pretendendo-se incrementar as atividades agrícolas no novo reino e abastecer 

a capital. 

Em 1809 foi criado um observatório astronômico, ao mesmo tempo 

em que foram reorganizados os arsenais, fundada a fábrica de pólvora e, em 

1811, instalada a Academia Militar. Este órgão tinha entre as suas funções a de 

promover um curso das chamadas ciências exatas (Matemática) e de 

observação (Física, Química, Mineralogia e História Natural). Deveria formar 

não apenas oficiais do Exército, mas também engenheiros, geógrafos e 

topógrafos que pudessem dirigir obras públicas, como a abertura de estradas e 

a construção de minas e portos. Essas medidas foram tomadas de acordo com 

a política de defesa da colônia estruturada por Dom Rodrigo, ministro dos 

Negócios Estrangeiros e da Guerra, que também se preocupava em 

estabelecer canais de comunicação com todas as regiões.  

À preocupação sobre a guerra aliava-se a necessidade de se 

comunicar com o interior do país. Dom Rodrigo centralizou o eixo da vida 

administrativa da colônia no Rio de Janeiro, que deveria impor-se às demais 

capitanias. Os objetivos dessa política não eram só estratégicos, mas visavam 

também melhorar a produtividade da colônia para fazer frente ao 



~ 52 ~ 

 

abastecimento da sede do governo. Para tanto, mandou abrir estradas, cuidou 

da navegação dos rios e dos portos e organizou a plantação de produtos 

necessários ao abastecimento da crescente população do Rio de Janeiro, 

facilitando o embarque dessas mercadorias para a corte. 

Ao Rio de Janeiro chegavam mercadorias e gêneros alimentícios 

tanto do exterior quanto de outras regiões do Brasil. As embarcações que 

passavam pela baía da Guanabara traziam hortaliças e pequenos animais. Por 

terra chegavam animais de grande porte e produtos vindos da região das 

Minas e de São Paulo. 

Para o melhor escoamento dos produtos cultivados nas áreas 

próximas à corte foram abertas estradas, como a do Comércio e a da Polícia, 

que cortavam a região entre os rios Paraíba e Preto, ainda precariamente 

povoada nessa época, em direção ao sul de Minas. 

Esse conjunto de medidas contribuiu para tornar mais consistente a 

ideia de formação de um Império luso-americano com sede no Rio de Janeiro. 

Para isso, também influiu o fato de Dom João VI ter doado sesmarias aos 

"antigos colonizadores" – funcionários e comerciantes portugueses –, com o 

objetivo de expandir a atividade agrícola e promover a interiorização desses 

que vão se tornar os novos colonos. A medida vai ajudá-lo, também, a resolver 

um problema que a abertura dos portos acarretara. Os comerciantes 

estrangeiros tiveram seus interesses bastante prejudicados com essa decisão, 

pois perderam o monopólio do comércio na colônia, ficando apenas com a 

exploração do tráfico negreiro, que já sofria pressões externas. 

Entretanto, como analisa Costa, 

 "(...)as leis decretadas por D. João, 
embora contribuíssem para liquidar o 
sistema colonial, não foram capazes de 
modificar todo o sistema, e nem tinham a 
intenção; daí a persistência de privilégios e 
monopólios. Permaneciam o oneroso e 
irracional sistema fiscal, a emperrada 
máquina administrativa, as inúmeras 
proibições: proibições de se deslocar 
livremente, de abrir caminhos, 
discriminações e privilégios que 
separavam, portugueses e brasileiros, 
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criando animosidade entre eles." (COSTA 
apud MOTA, 1982, p.15) 

 

Os "amigos do Rei" dominavam a corte, a política parecia girar em 

torno dos seus interesses. Essa situação descontentava muitos, que viam esse 

grupo como "gente corrupta, infame e depravada". Para as pessoas que 

pensavam assim, o Rio de Janeiro tinha se tornado uma "nova Lisboa", 

dominada pelos "portugueses" que oprimiam os "brasileiros". 

Mas, se por um lado o Rio de Janeiro crescia a olhos vistos com a 

implantação administrativa de Dom João VI, as belas artes não caminhavam da 

mesma forma. Apesar de fomentar uma indústria incipiente e estimular a vida 

cultural especialmente na capital, o Rio de Janeiro, o Brasil estava à margem 

no que tange à produção artística, aos movimentos das escolas de arte 

europeias e ao desenvolvimento cultural. Apenas no contexto das negociações 

do Congresso de Viena, em 1814, é que o Brasil alcança a categoria de Reino 

Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Do ponto de vista administrativo, não 

seria conveniente, para uma corte instalada no exílio, manter uma terra enorme 

sob o antigo perfil extrativista e agrário, com uma administração 

semifeudal; além disso, a instituição de um sistema de ensino superior em 

artes e ofícios viria a minimizar o vazio provocado pela expulsão dos jesuítas, 

que antes administravam boa parte do ensino. 

A nova ordem agora era explorar o universo artístico brasileiro 

para que política e arte pudessem, cada uma a seu modo, expressar a 

grandeza do reino português em terras brasileiras. Neste contexto, o ministro 

Antônio de Araujo e Azevedo, Conde da Barca, foi um dos políticos mais 

empenhados em construir no Brasil uma Escola de Belas Artes e Ofícios, como 

forma de preencher a lacuna deixada pelos padres jesuítas, assim como inserir 

o Brasil no caminho das Belas Artes e apresentá-lo a Europa através dos 

pincéis dos melhores pintores como um país grande e belo, que progredia à 

sombra de seu Rei, Dom João VI. 

Defensor de um diálogo com os franceses e bem conhecido por 

sua simpatia a cultura francesa, Azevedo trabalhou intensamente pela abertura 
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dos portos brasileiros ao Império francês. Com os acordos e tratados 

realizados no Congresso de Viena, a relação Portugal/França só voltaria à sua 

estabilidade em fins de dezembro de 1814, quando finalmente os portos seriam 

abertos aos navios comerciais franceses. 

Estudiosos da arte colonial, no entanto, sinalizam que no Brasil já 

existia um caminho artístico, traçado no Rio de Janeiro com a Escola 

Fluminense de Pintura19, mas que essa escola carecia de técnica acadêmica e 

estava de todo modo presa à temática religiosa. “A arte na cidade do Rio de 

Janeiro se encontrava então restrita aos fins religiosos, e outros usos ou 

mercados eram absolutamente limitados” (SCHWARCZ, 2008, p. 190). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 A chamada Escola Fluminense de Pintura foi fundada com a chegada do alemão 
fRei Ricardo do Pilar, em meados da década de 1660, à cidade do Rio de Janeiro. Sua obra 
mais conhecida está na sacristia do Mosteiro de São Bento, um grande painel representando 
o “Senhor dos Martírios”, datável dos últimos anos de sua vida e evidenciando afinidades com 
pinturas flamengo-portuguesas dos séculos XV e XVI. Caetano da Costa Coelho, em 1732, 
produziu para a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência a primeira pintura 
perspectivista feita no Brasil, antecipando a introdução da técnica na Bahia. Para Araújo Porto-
alegre, o verdadeiro seguidor do fRei Ricardo e chefe da Escola Fluminense de Pintura foi José 
de Oliveira Rosa, pintor de temas religiosos, alegorias e retratos. Sua obra mais importante foi 
o grande painel decorativo, já destruído, da sala de audiências do Paço Imperial, 
representando o “Gênio da América”; mas subsistem outras peças na antiga Igreja dos 
Carmelitas e no Mosteiro de São Bento. Manuel da Cunha, escravo, cedo mostrou talento 
artístico, obtendo depois permissão para estudar com João de Souza, aperfeiçoando-se mais 
tarde em Lisboa. Porto-alegre lhe atribuiu a autoria do forro da Capela do Senhor dos Passos e 
pinturas de tema religioso feitas para as igrejas do Castelo e de São Francisco de Paula. 
Cunha também foi professor, mantendo inclusive em sua residência um curso regular com 
duração de sete anos. 
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1.3 A grande travessia: a Missão Francesa chega ao Brasil 

 

Uma vez estabelecidas relações diplomáticas entre Portugal e 

França, o Conde da Barca inicia o diálogo político para trazer ao Rio de Janeiro 

artistas famosos no universo das belas artes francesas a fim de auxiliar a 

construir, na sede do Império, uma Academia de Belas Artes. 

A vinda e a escolha de tais artistas deve ser compreendida à luz 

dos últimos acontecimentos ocorridos em solo francês. Em 1815, os principais 

pintores do Império Napoleônico perdem seu mecenas: Napoleão é preso e 

exilado na ilha de Santa Helena. A situação econômica destes artistas se vê 

assim estagnada, e o retorno da monarquia dos Bourbon ao poder, interessada 

em tirar de cena toda e qualquer lembrança de Napoleão Bonaparte, complica 

ainda mais o trabalho destes artistas, que eram em grande parte napoleônicos. 

O afastamento de Joachim Lebreton20 do cargo de Secretário Perpétuo da 

classe de belas artes do Instituto de França, por se recusar a devolver aos 

países conquistados o acervo de pinturas e objetos obtidos às custas da guerra 

e da ocupação napoleônica, causa mais receio neste grupo, que vê seu ofício 

ameaçado pelos novos ventos de mudança no campo político. 

No entanto, o embaixador português que vivia em Paris, Dom 

Pedro José Joaquim Vito de Meneses Coutinho (1755-1823), o Conde de 

Marialva, já vinha travando diálogo com Lebreton para que o mesmo 

organizasse um grupo de artistas que quisessem imigrar para a América 

portuguesa. Seguindo as instruções dadas pelo Conde da Barca, Marialva se 

engajava em trazer para o Rio de Janeiro os melhores artistas da França para 

ajudarem, através da arte, a consolidar o reino português nos trópicos. 

Assim, precipitados pelos acontecimentos políticos de seu país de 

origem, vários artistas se viram obrigados a se aventurar em outras paisagens. 

O grupo era bastante heterogêneo; os principais nomes são Jean Baptiste 

Debret, pintor de História, e Nicolas Antoine Taunay, de paisagem, além do 

                                                           
20

 Joachim Lebreton (Saint-Méen-le-Grand, França, 1760 — Rio de Janeiro, 1819) foi professor, 
administrador e legislador francês. 
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arquiteto Grandjean de Montigny. Havia também outros arquitetos, escultores, 

um gravador e um medalhista, mecânicos, carpinteiros, serralheiros. 

Curiosamente iam também modistas e marceneiros, além do próprio Joachim 

Lebreton. 

A razão da escolha de Debret pela monarquia portuguesa nos 

trópicos ainda é de certa forma um mistério. Sabemos hoje que Debret passou 

por diversos problemas nos campos familiar e profissional: entre os anos de 

1814 e 1815 perdeu seu único filho, também pintor, sua esposa o abandona 

em 1815 e seu primo e mentor Louis David se exila na Bélgica. Fontaine o 

convida a fazer uma viagem à Rússia para servir com seu trabalho de pintor de 

história aos interesses de Alexandre I, então czar, que se encontrava em Paris; 

Debret recusa o convite, devido à forma como é tratado pelo czar. Sem o apoio 

familiar e profissional que se materializava na figura do primo, Debret se junta 

ao grupo da Caravana de Lebreton e parte para o Rio de Janeiro, com a 

esperança de, nos trópicos, sobreviver com sua arte sem tantos sobressaltos. 

A partida do navio de três velas americano chamado Calpe 

ocorreu no dia 22 de janeiro de 1816, levando consigo os mais distintos artistas 

e muitas outras pessoas, que, embora não tivessem um contato direto com 

Lebreton, acabaram fazendo parte da expedição. Foram 63 dias de viagem até 

chegarem ao Rio de Janeiro, em 26 de março de 1816, mas foram proibidos de 

entrar na sede do Império pela baía da Guanabara, que se encontrava fechada 

ao trafico marítimo durante a noite. O Calpe teve que lançar âncoras ao mar e 

esperar o amanhecer, mas esse episódio, que mais tarde seria apreendido 

pelas lembranças que esses artistas escreviam em seus diários, não impediu 

que todos a bordo ouvissem os diversos tiros de canhão que faziam as 

saudações fúnebres para a Rainha, dona Maria I, que acabara de falecer.  

Assim, no primeiro dia de sua chegada em águas brasileiras, os 

artistas faziam os mais variados planos e projetos. Debret, em “Viagem 

Pitoresca...” (1834, vol.1, t.II, p.25), assim descreve os ânimos: “(...) Será fácil 

acreditar que foi o sonho universal a embelezar o sono de cada um dos 

artistas, na sua ultima noite de viagem”. 
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Restava ao grupo aguardar o amanhecer, para assim 

vislumbrarem a realidade que os aguardava e os trabalhos que deveriam ser 

desenvolvidos desde o primeiro momento com sua chegada. 

O Rio de Janeiro, como já dissemos, havia passado por muitas 

transformações desde a chegada de Dom João VI, mas, embora essa 

transformação fosse palpável aos olhos de quem ali vivia, nosso artista 

encontrou em 1816 uma sede imperial que mais parecia uma vila. Diz 

Schwarcz: 

“No começo do século XIX, o Rio de 
Janeiro era uma cidade pequena, estando 
seu núcleo principal limitado pelos morros 
do Castelo, de São Bento, de Santo 
Antonio e da Conceição (...) pode-se 
imaginar o susto dos franceses quando 
acordaram em terra firme e viram essa 
paisagem, além do calor e do excesso de 
mosquitos”.(SCHWARCZ, 2008, p. 205) 

 

Mas, indiferente ao primeiro impacto visual que a sede da 

monarquia portuguesa causava, o que de fato Debret e os outros artistas 

encontraram foi muito trabalho. Com a morte da Rainha, seu filho Dom João VI, 

Príncipe Regente, passava definitivamente a ser o Rei, o primeiro Rei das 

Américas, e essa data merecia ter todo o destaque possível no campo artístico, 

assim que se passasse o luto pela morte de dona Maria I. 

O momento seria oportuno para os artistas da Missão Francesa 

porem em prática todo seu conhecimento acadêmico. Esse primeiro grande 

trabalho foi realmente desafiador, como diz Naves: 

“Mais do que um espaço anedótico e 
perversamente pitoresco, a afeição 
rudimentar do Rio de Janeiro inviabilizava 
na pratica uma atuação normal de Debret e 
de seus companheiros” (NAVES, 1996, p. 
67). 

 

Com esses desafios estruturais pela frente, Jean Baptiste Debret 

foi acomodado com os outros pintores naquela que seria sua moradia. 
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Dialogando com Naves, Schwarcz salienta a importância do que se significava 

ter um “teto” naquele Rio de Janeiro de 1816, já que a falta de moradia ainda 

era um grave problema a assolar a sede da monarquia, apesar das inúmeras 

transformações por que passou: “O fato de artistas terem três casas à sua 

disposição no Rio de Janeiro naquela época, representava um verdadeiro 

privilégio concedido pela Coroa Portuguesa aos pintores franceses.” 

(SCHWARCZ, 2008, p.206)  

Foram garantidas também ao grupo de artistas duas refeições por 

dia, levadas por escravos a mando do Conde da Barca, que então se tornara o 

mecenas dos artistas em terras tropicais. Esse contato com os escravos não 

era de todo desconhecido de nossos artistas, que presenciaram a escravidão 

também na corte napoleônica. A quantidade de escravos que caminhavam 

pelas ruas nos seus mais diversos afazeres, no entanto, é o que deve ter de 

fato chamado a atenção. 

Esse detalhe do contingente de negros caminhando pelas ruas do 

Rio de Janeiro foi relatado por John Luccock, que viveu na cidade entre 1808 e 

1818. Em seus relatos, Luccok lembra que todos os serviços lá eram realizados 

pelos escravos e que, se “a um estrangeiro acontecesse atravessar a cidade 

pelo meio do dia quase poderia supor-se transplantado para o coração da 

África”.(LUCCOK, 1975, pp. 74-75). 

 Seja como for, Debret vai saber apreciar esse contato; desde o 

principio ele se deu conta de que a presença maciça do escravo negro na 

cidade poderia lhe ajudar na confecção de desenhos, esboços e mais tarde na 

de seu segundo tomo da sua obra “Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil”. 

Foi justamente desse contato direto com os escravos que Debret 

realizou a litografia aqui em estudo. Para ele a presença dos escravos na 

cidade do Rio de Janeiro não constituía um problema à sua arte, e era 

necessária para o bom andamento da nação como mostra seu comentário: 

“Que no escravo de cor tudo assenta, pois 
neste país, na roça que ele rega com seu 
suor as plantações de seu senhor; na 
cidade, o comerciante fá-lo carregar 
pesados fardos; se pertence ao capitalista 
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é como operário ou na qualidade de moço 
de recados que aumenta a renda de seu 
senhor”. (DEBRET, 1834, tomo. II, pp. 139-
140). 

 

Como podemos perceber, essas diferenciações entre os Impérios 

francês e português vão se acentuando conforme os pintores vão se dando 

conta da nova realidade política em que se encontram e que definirá de forma 

direta seu trabalho. 

Com a aproximação do ato de coroação do futuro Rei Dom João 

VI, os pintores sabiam que tinham dois trabalhos primordiais a vista: o primeiro 

seria construir cenários imensos e pomposos para a aclamação do novo Rei, 

com seu Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (decretado em 1815); o 

segundo seria dar grandiosidade a essa corte imigrada. Além de tudo, se 

aproximava também o casamento de Dom Pedro, filho de Dom João VI, com a 

arquiduquesa Leopoldina, filha do Imperador da Áustria, Francisco II. 

O Conde da Barca estava ansioso por ver seu mecenato valer a 

pena e tratou de administrar, junto com os pintores, escultores e todos os 

outros artistas, a elaboração do projeto para esses eventos e os ornamentos 

que deveriam emoldurar essas festas. Como podemos notar, a arte na sede do 

Império estava novamente a serviço do Estado, e andava um tanto quanto 

distante de seu propósito inicial, que era, segundo Joachim Lebreton, o de 

fundar no Rio de Janeiro uma Academia de Belas Artes muito parecida com a 

francesa. 

No entanto, em 12 de agosto de 1816, antes da coroação de Dom 

João VI, foi fundada uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, com a 

proposta de suprir as mais variadas carências da população do reino. Como 

podemos perceber, o próprio nome dado à Escola Real não limitava o 

aprendizado de seus alunos simplesmente ao campo “artístico”: sua inserção 

ocorreria nos mais diversos campos. Para os ministros reais, o que mais faltava 

à sede do Império, e mesmo no Brasil, eram profissionais especializados, e o 

Calpe havia trazido muitos especialistas. Daí a necessidade de se aproveitar a 

escola para difundir os mais diversos conhecimentos. 
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Mas, embora em um primeiro momento a Academia de Artes 

tenha sido colocada como plano secundário, ou mesmo como uma extensão do 

que pretendia a política joanina, estava assegurado por decreto o pagamento 

dos pintores e de todos que compunham a assim chamada Missão Francesa, 

como atesta Debret no terceiro tomo de “Viagem Pitoresca e Histórica ao 

Brasil”. Deveria ser paga uma pensão vitalícia com valores específicos a todos 

os artistas que compunham a Missão Francesa. Esse valores, descritos por 

Debret, são um registro seguro que temos de que os artistas estavam aos 

olhos do Império muito bem instalados, alimentados e pagos. Os valores 

registrados são esses: 

 

Ao Cavaleiro Joachim LebAo Cavaleiro Joachim LebAo Cavaleiro Joachim LebAo Cavaleiro Joachim Lebreton reton reton reton .........................................................................................................................................................................................................1,600,00 réis.1,600,00 réis.1,600,00 réis.1,600,00 réis    

Pedro Dillon..................Pedro Dillon..................Pedro Dillon..................Pedro Dillon...........................................................................................................................................................................................................................800,00 réis.800,00 réis.800,00 réis.800,00 réis    

Jean Baptiste Debret, pintor de HistóriaJean Baptiste Debret, pintor de HistóriaJean Baptiste Debret, pintor de HistóriaJean Baptiste Debret, pintor de História..............................................................................................................................................................800,00 réis..800,00 réis..800,00 réis..800,00 réis    

Nicolas August Taunay, pintor de pNicolas August Taunay, pintor de pNicolas August Taunay, pintor de pNicolas August Taunay, pintor de paisagem.........aisagem.........aisagem.........aisagem......................................................................................................................800,00 réis.800,00 réis.800,00 réis.800,00 réis    

August Taunay, escultor....................August Taunay, escultor....................August Taunay, escultor....................August Taunay, escultor..................................................................................................................................................................................................800,00 réis..800,00 réis..800,00 réis..800,00 réis    

A. H. V Grandjean, arquiteto............A. H. V Grandjean, arquiteto............A. H. V Grandjean, arquiteto............A. H. V Grandjean, arquiteto...........................................................................................................................................................................................800,00 réis...800,00 réis...800,00 réis...800,00 réis    

Simão Pradier, gravador...................Simão Pradier, gravador...................Simão Pradier, gravador...................Simão Pradier, gravador.............................................................................................................................................................................................................800,00 réis..800,00 réis..800,00 réis..800,00 réis    

François Ovide, professor de mecânica..........François Ovide, professor de mecânica..........François Ovide, professor de mecânica..........François Ovide, professor de mecânica...................................................................................................................................................................800,00 réis.800,00 réis.800,00 réis.800,00 réis    

C. HC. HC. HC. H. Levavasseur....... Levavasseur....... Levavasseur....... Levavasseur............................................................................................................................................................................................................................................................................320,00 réis..320,00 réis..320,00 réis..320,00 réis    

L. Simp. Meunié.L. Simp. Meunié.L. Simp. Meunié.L. Simp. Meunié...............................................................................................................................................................................................................................................................................................320,00 réis..320,00 réis..320,00 réis..320,00 réis    

F. Bonrepos.F. Bonrepos.F. Bonrepos.F. Bonrepos...................................................................................................................................................................................................................................................................192,00 réis..192,00 réis..192,00 réis..192,00 réis    
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Somam as onze parcelas oito contos e trintaSomam as onze parcelas oito contos e trintaSomam as onze parcelas oito contos e trintaSomam as onze parcelas oito contos e trinta    e dois mile dois mile dois mile dois mil----

réis....................................réis....................................réis....................................réis....................................................................................................................................................................................................................................8,032,0008,032,0008,032,0008,032,000    

                                Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1816, O Marques de AguiarRio de Janeiro, em 12 de agosto de 1816, O Marques de AguiarRio de Janeiro, em 12 de agosto de 1816, O Marques de AguiarRio de Janeiro, em 12 de agosto de 1816, O Marques de Aguiar    21    

 

Esse pagamento ficaria assegurado pela permanência dos 

mesmos durante os seis primeiros meses; esse período vai ao encontro dos 

interesses dos recém-chegados, que tinham ainda fresca na memória a terrível 

viagem de dois meses que haviam feito para chegar ao Rio de Janeiro, bem 

como a amarga lembrança do retorno dos Bourbon, inimigos declarados de 

Napoleão Bonaparte, ao poder francês. 

Prontamente instalados, com suas despesas correndo por conta 

do governo, os esforços para a fundação de uma instituição de ensino artístico 

pareciam, enfim, coroarem-se de êxito mediante o decreto de 12 de agosto de 

1816, que criava a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios. Diz o  decreto: 

“Atendendo ao bem comum que provém aos meus fiéis 
vassalos de se estabelecer no Brasil uma Escola Real de 
Ciências, Artes e Ofícios, em que se promova e difunda a 
instrução e conhecimentos indispensáveis aos homens 
destinados não só aos empregos públicos da 
administração do Estado, mas também ao progresso da 
agricultura, mineralogia, indústria e comércio, de que 
resulta a subsistência, comodidade e civilização dos 
povos, maiormente neste Continente, cuja extensão, não 
tendo ainda o devido e correspondente número de braços 
indispensáveis ao amanho e aproveitamento do terreno, 
precisa dos grandes socorros da estética para aproveitar 
os produtos, cujo valor e preciosidade podem vir a formar 
do Brasil o mais rico e opulento dos Reinos conhecidos; 
fazendo-se portanto necessário aos habitantes o estudo 
das Belas Artes com aplicação referente aos ofícios 
mecânicos, cuja prática, perfeição e utilidade depende 
dos conhecimentos teóricos daquelas artes e difusas 
luzes das ciências naturais, físicas e exatas; e querendo 
para tão úteis fins aproveitar desde já a capacidade, 
habilidade e ciência de alguns dos estrangeiros 

                                                           
21 Para mais informações, conferir DEBRET, Jean Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao 
Brasil, 1989.Tomo II, p. 123. Foi realizada uma tentativa de conversão de valores junto ao 
Banco do Brasil e ao Banco Itaú de conversão da moeda “réis” do período colonial para o real 
contemporâneo; devido ao distanciamento de tais moedas, o cálculo não foi possível. 
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beneméritos, que têm buscado a minha real e graciosa 
proteção para serem empregados no ensino e instrução 
pública daquelas artes: Hei por bem, e mesmo enquanto 
as aulas daqueles conhecimentos, artes e ofícios não 
formam parte integrante da dita Escola Real das Ciências 
e Ofícios que eu houver de mandar estabelecer; se 
pague anualmente por quartéis a cada uma das pessoas 
declaradas a relação inserta neste meu real decreto, e 
assinada pelo meu Ministro e Secretário de Estados dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, a soma de 
8:032$000 [oito contos e trinta e dois mil réis] em que 
importam as pensões, de que por efeito de minha real 
munificência e paternal zêlo pelo bem público dêste 
Reino, lhes faço mercê para a sua subsistência, pagas 
pelo Erário Público, cumprindo desde logo cada um dos 
ditos pensionários com as obrigações, encargos e 
estipulações que devem fazer parte a base do contrato, 
que, ao menos pelo prazo de seis anos, hão de assinar, 
obrigando-se a cumprir quanto fôr tendente ao fim da 
proposta instrução nacional das belas artes e ofícios 
mecânicos. O Marquês de Aguiar, do Conselho de 
Estado, Ministro Assistente ao Despacho, encarregado 
interinamente da Repartição dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, assim o tenha entendido, e faça executar com 
os despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro, 12 
de agosto de 1816. Com a rubrica de Sua Majestade” 
(TAUNAY apud SCHLICHTA, 2006, pp. 54-55) 

 
 

Mesmo com decretos promulgados, e tendo como mecenas o 

Conde da Barca, amante incondicional da arte francesa e que ajudava o grupo 

de Lebreton com o que podia, a corte portuguesa no Rio de Janeiro era uma 

rede de intrigas e desafetos. Lembremos que, durante o processo de invasão 

de Portugal pelas tropas francesas, seus ministros estavam explicitamente 

divididos entre os interesses ingleses e franceses; essas disputas políticas 

atravessaram o Atlântico e atingiram de certa forma o grupo de artistas que 

aqui queriam exercitar seu conhecimento através do trabalho a eles atribuído. 

Ainda residia na memória de não poucos que os ex-pintores de 

Napoleão Bonaparte e de suas conquistas agora pintavam e adornavam a sede 

do novo reino, e que registravam com suas tintas e pincéis o Rei exilado por 

Bonaparte que agora vivia com sua corte em sua colônia nos trópicos. Muitos, 

como o coronel Maler, de notória fidelidade aos Bourbon, acusavam o Conde 

da Barca de querer, com seus protegidos artistas, “sacrificar Portugal e ver 

quebrarem-se todos os laços europeus e substituir tudo isso pela nova ordem 
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de coisas na América”, e procurar como podia “destratar os pintores como 

artistas colocando em dúvida seu profissionalismo”. (TAUNAY apud LAGO, 

2009, pp.11-14). 

Afonso Taunay, em seus registros de 1816, aponta que o 

ambiente da corte foi muitas vezes hostil aos artistas e que “a fundação da 

Academia foi por muitas vezes postergada devido à política de intrigas de 

Maler” (LAGO, 2009). 

Como podemos ver, os planos para a formação de uma Academia 

de Belas Artes nos moldes franceses andava muito longe de sua 

concretização. Atrelada a isso, temos a falta de instrução europeia da corte e 

uma certa apatia do governo português, que atrapalhavam o surgimento efetivo 

da escola. 

Diante desses problemas, os pintores e demais artistas tentavam 

realizar seus trabalhos, e cada um buscava, a seu modo, a forma de colocar 

em pratica seu ofício sem estar preso a essa teia de intrigas e disputas 

políticas. O organizador dos artistas, Joachim Lebreton, cansado de ver o 

projeto adiado por todos os motivos mencionados, passara a se dedicar à 

literatura em uma fazenda nos arredores do Rio de Janeiro. Afonso Taunay, 

cansado das funções do Estado, e muito provavelmente devido à idade, logo 

que pode se afastou do grupo, indo morar em uma propriedade na floresta da 

Tijuca, onde se dedicou a representar a natureza local. Debret, ao contrário do 

chefe da Missão Francesa e de seu colega de trabalho, continuara no centro da 

cidade, aproveitando a hospitalidade a eles dirigida pelo Conde da Barca. 

É justamente nesse período, que antecede a fundação da 

Academia Imperial de Belas Artes, que Debret realizara sua obra maior, 

imortalizando em seus desenhos, aquarelas e iconografias o cotidiano da 

cidade, com seus negros e negras transeuntes nos mais diversos afazeres, e a 

vida da corte com o teor histórico típico de quem pertence à Escola 

Neoclássica.     
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CAPÍTULO 2 – A VIDA NA CIDADE: NEGRAS E NEGROS DO 
RIO DE JANEIRO 

 

2.1 O negro no Brasil: uma reflexão sobre a presença do negro na 
cidade do Rio de Janeiro 

 

Historiadores e estudiosos do período colonial salientam a 

importância da sociedade escrava que foi trazida para o Brasil para se tornar 

mão de obra não apenas da produção de cana de açúcar, mas de trabalhos 

que deveriam ser realizados nas cidades, em especial Salvador e Rio de 

Janeiro. A escravidão no Brasil durou cerca de 300 anos e deu à configuração 

social do país características peculiares. Nas três primeiras décadas do século 

XIX, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, abrigou a maior população 

escrava das Américas. Sendo a cidade carioca o local onde Debret fixou 

moradia durante os 15 anos em que permaneceu no Brasil, pode-se imaginar o 

contexto sociocultural vivido pelo artista durante esse período. 

 

A corte Imperial foi um propício campo de análise cultural, no qual 

Debret e muitos outros viajantes puderam representar, ao seu olhar, o modo de 

vida dos africanos no Brasil. Considerados uma mão de obra de baixo custo e 

capaz de exercer o trabalho exaustivo que as grandes lavouras exigiam, os 

negros chegam ao Brasil sob a condição de escravos para servirem à produção 

de gêneros destinados principalmente ao mercado europeu; depois vêm a ser 

responsáveis por grande parte dos serviços públicos e particulares existentes 

nas cidades. 

 

Diante disso, estabeleceu-se uma relação de domínio do branco 

sobre o negro que perdurou durante longo tempo no país. Com a transferência 

da família real para o Brasil em 1808, auxiliada pela marinha britânica, 

esperava-se de Dom João VI o cumprimento de sua promessa à Inglaterra, de 

abolir o tráfico de escravos para o Brasil.  
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Entretanto, já em 1810, o monarca português não saía das 

promessas de proibição, permanecendo no Brasil a realidade do tráfico e do 

comércio de escravos. Mesmo com a proclamação da independência, o 

sistema escravista permanece como forma de trabalho nas grandes lavouras 

por quase todo o território brasileiro. Eis porque, em pleno século XIX, o Brasil 

se afirmava como país independente e incorporava à sua Constituição as 

fórmulas liberais europeias, ao mesmo tempo em que conservava o regime 

servil, ligado que estava ao passado colonial: “Juridicamente, o país era 

independente, novas possibilidades se abriam para a economia, mas a cultura 

do café se organizava ainda nos moldes coloniais, e com ela se prolongava o 

sistema escravista” (COSTA, 1998, p.72). 

 

Enquanto durou, o tráfico de escravos se fazia de forma desumana: 

capturados na África, eram amontoados em navios negreiros sem quaisquer 

condições de higiene. Toda a estrutura social do Rio de Janeiro alicerçou-se 

sobre a escravidão, influenciando todo o desenvolvimento do país em seus 

mais variados aspectos, tanto econômicos como culturais e sociais. Assim, “o 

tráfico atlântico supria as necessidades de braços do Rio de Janeiro” 

(FLORENTINO, 1997, p.31). 

 

Inicialmente, os escravos eram organizados em grupos para o 

trabalho coletivo sob o comando dos proprietários envolvidos com as 

monoculturas espalhadas pelo país. Com a chegada da família real, as 

necessidades em torno do trabalho escravo ultrapassam as barreiras agrícolas 

e chegam às atividades da cidade. Além dos serviços ligados às lavouras, era 

comum o uso da mão de obra escrava nos serviços domésticos e urbanos, 

sendo o trabalho do escravo fundamental para a economia brasileira. 

 

Os negros que chegavam ao Brasil, provenientes da África, eram 

originários de colônias portuguesas costeiras e de regiões mais ao interior do 

continente, cujo “(...) comércio de escravos na África implicava negociações 

com uma elite de comerciantes africanos que, muitas vezes, especialmente no 

caso de Angola, eram convertidos ao catolicismo e súditos do Império 

Português” (MATTOS, 2000, p.15). A princípio, a captura de escravos era 
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justificada pelo Estado português sob o pretexto de cristianizar os africanos 

infiéis.  

 

No século XVI, o recrutamento de escravos muda de face, 

caracterizando a prática do tráfico como comércio. A captura de negros 

destinados ao trabalho escravo no Brasil era feita em diversas regiões. Diante 

disso, em um navio negreiro encontravam-se uma grande variedade de tribos e 

etnias. Essa variedade justificava-se pelo interesse dos traficantes em dificultar 

uma possível organização entre os grupos aprisionados: devido às 

diversidades relacionadas a língua e religião, não conseguiam se organizar e 

se rebelar contra a escravidão. Os negros trazidos para o Brasil também eram 

escolhidos de acordo com suas habilidades: muitos já tinham tido na África 

experiências com algum tipo de atividade para as quais seriam destinados no 

Brasil. Essa tese é defendida por Freyre: 

 

“O Brasil não se limitou a recolher da África a 
lama de gente preta que lhe fecundou os 
canaviais e os cafezais; que lhe amaciou a 
terra seca; que lhe completou a riqueza das 
malhas de massapé. Vieram-lhe da África 
“donas de casa” para seus colonos sem 
mulher branca; técnicos para as minas; 
artífices em ferro; negro entendidos na 
criação de gado e na indústria pastoril; 
comerciantes de pano e sabão; mestres, 
sacerdotes e tiradores de reza maometanos 
(FREYRE, 2005, p. 391). 

 

No Brasil, os escravos desembarcavam nos portos do Nordeste, 

Norte e do Rio de Janeiro para depois seguirem para outras regiões do país. 

Desembarcados como mercadorias, os negros eram encaminhados aos 

mercados destinados ao comércio de escravos para serem negociados. 

Considerando que esse estudo trata das representações das mulheres negras 

elaboradas por Debret, cujo cenário era a cidade do Rio de Janeiro, trataremos 

daqui por diante da realidade da negra liberta nessa cidade. 
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No Rio de Janeiro os negros escravos eram negociados no 

conhecido mercado do Valongo, onde eram divididos em grupos distintos (Fig. 

05). De acordo com Karasch: 

 

“(...) os que eram de importação recente, e, 
portanto, africanos sem habilidades e 
treinamento, e os que eram africanos 
assimilados (ladinos) e capacitados. "Embora 
a palavra “ladino” definisse geralmente uns 
africanos assimilados no Rio, os que 
negociavam ladinos vendiam também 
escravos nascidos no Brasil.” (KARASCH, 
2000, p. 67) 
 
 

A venda de escravos nem sempre se dava dentro dos mercados; por 

vezes, os compradores burlavam as negociações para que determinados 

escravos sequer chegassem ao mercado do Valongo (fig. 05). Valongo era o 

nome da rua onde se localizavam as casas destinadas ao comércio de 

escravos que seriam vendidos a comerciantes, agricultores e particulares. As 

casas localizadas nessa rua eram belas construções, nas quais o negociante e 

sua família moravam nos andares de cima e os negros escravos ocupavam o 

pátio localizado no primeiro piso da residência. 

 

 
Fig. 05 Mercado da Rua do Valongo.  Litografia de Jean Baptiste Debret. Museu 
Castro  Maya – Iphan/MinC – MEA 0206. 1826. 
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Quando desembarcavam nos portos brasileiros e chegavam ao 

mercado, os negros e negras recebiam cuidados para adquirirem uma boa 

aparência. Eram limpos, alimentados e por vezes maquiados para que fossem 

escondidas as suas imperfeições. A vestimenta destinada aos escravos não 

passava de pedaços de tecidos. Em alguns mercados, os escravos eram 

divididos por tribos, identificadas por tecido de cores diferentes. Muitas vezes 

os negros eram vendidos nus para que fossem mais bem apreciados pelos 

compradores, e para que não se mascarasse qualquer defeito físico ou doença 

que pudessem apresentar. 

 

Para convencer os compradores de que os escravos eram ativos, os 

comerciantes estimulavam os negros a cantarem e dançarem, ao som dos 

tambores, as músicas africanas. Como define Karasch: 

 “(...) um remédio para a nostalgia era 
“estimular” os africanos a cantar a música de 
suas terras natais. Assim, ao som dos 
tambores e palmas das canções africanas 
enquanto os escravos dançavam contribuíam 
para o andamento da atmosfera do Valongo” 
(KARASCH, 2000, p. 80). 

 

Durante as negociações, escravos eram vendidos individualmente, 

sendo nesse processo separadas famílias e etnias semelhantes. Eram comuns 

também os leilões e anúncios de escravos em jornais, onde os negros eram 

anunciados exaltando suas qualidades. 

 

Os trabalhos a que se destinariam os escravos adquiridos no 

mercado variava de acordo com as necessidades do proprietário. Para os 

escravos destinados às regiões rurais, podemos diferenciar dois tipos de 

trabalhos com características bem distintas: o produtivo, destinados às 

lavouras, e o doméstico. 

 

O escravo destinado ao trabalho nas lavouras deveria ter 

peculiaridades que correspondessem ao trabalho árduo que esse tipo de 

atividade exigia. Já os escravos domésticos trabalhavam dentro da casa de 

seus senhores. Em geral mulheres, elas trabalhavam como cozinheiras, 
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mucamas, costureiras, amas, etc. Além dos escravos destinados aos grandes 

agricultores para servirem a lavoura e à casa de seus senhores, existia outro 

setor de trabalho escravo referente ao trabalho na cidade. 

 

O escravo negro que atuava nos trabalhos urbanos, como negro de 

ganho e também como escravos de aluguel, que eram alugados pelos seus 

proprietários para prestarem serviços como sapateiros, carpinteiros e 

cozinheiros, era a mão de obra principal do Rio de Janeiro no início do século 

XIX. 

 

Os escravos de ganho eram os que prestavam serviços pelas ruas 

e, no final do dia, deveriam entregar parte da féria a seu proprietário. Muitas 

vezes esse valor era estabelecido previamente. Em raros casos, quando o 

escravo dispunha de maior liberdade, podia trabalhar para alcançar uma renda 

além da estipulada pelo seu proprietário e, posteriormente, comprar sua 

liberdade. Outra possibilidade era a utilização de seu dia livre, como os 

Domingos, para trabalhar em prol de um lucro próprio, vendendo nas ruas da 

cidade artesanatos ou quitutes. Existiam grandes diferenças entre os escravos 

urbanos e os rurais. O escravo destinado às lavouras trabalhava em média do 

amanhecer ao anoitecer e em alguns casos, como nas fazendas de café, o 

trabalho perdurava de 15 a 18 horas por dia. 

 

No entanto, se nas fazendas o homem negro molhava a terra com 

seu suor, na cidade a presença feminina negra não era menos ativa. As 

escravas urbanas circulavam pela cidade vendendo produtos, servindo aos 

transeuntes, oferecendo nas casas os mais diversos produtos que 

normalmente iam de doces a especiarias, entre outros. Na cidade, as 

atividades realizadas por negras de ganho e algumas vezes por africanas livres 

dividiam-se rigorosamente, e para cada uma delas havia um perfil específico de 

negra para assumi-la. Debret traz, ao longo do segundo tomo do “Viagem 

Pitoresca e Histórica ao Brasil”, vários registros de diversas negras livres ou 

não em seus ofícios cotidianos, nos possibilitando assim uma melhor analise 

dos trabalhos dessas mulheres. 
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 No início do século XIX, o trabalho na cidade do Rio de Janeiro era 

realizado, quase em sua totalidade, por escravos, dando à configuração social 

deste grupo características peculiares. Muitos outros estrangeiros que 

desembarcavam no porto da sede da monarquia registraram sua surpresa ao 

caminhar pelas ruas e encontrar uma grande quantidade de negros realizando 

as mais diversas tarefas. Nesse contexto, afirma Debret:  

 

“Tudo assenta pois, neste país, no escravo 
negro, na roça, ele rega com seu suor as 
plantações do agricultor; na cidade, o 
comerciante fá-lo carregar pesados fardos; se 
pertence ao capitalista, é como operário ou na 
qualidade de moço de recados que aumenta 
a renda de seu senhor (DEBRET, 1989, 
Tomo.II, p. 13)”. 
 
 

O trabalho escravo nos serviços públicos de urbanização, que, com 

a chegada da corte, se intensificaram com o intuito de melhorar a estrutura 

física da cidade, fazia com que nas ruas se concentrasse um número grande 

de homens negros; afirma Costa: 

 

“(...) Depois, fora a vinda da Corte portuguesa 
que dera vida a essa província. O ritmo da 
economia se intensificara. Novo mercado 
consumidor surgira, novas exigências, um 
nível de vida mais alto. Tudo isso justifica 
aquela concentração de negros no Rio de 
Janeiro já em 1823.” (COSTA, 1998, p. 69) 
 

 

 Muitos se incomodavam com as negras vendedoras (Fig. 06) que 

perambulavam pela cidade vendendo os produtos de seu senhor e por vezes 

vendendo mercadorias roubadas para seu ganho próprio. Às negras 

vendedoras, que se situavam nos pontos mais estratégicos da cidade, e aí 

permaneciam durante horas, juntavam-se os ambulantes: barbeiros, 

vendedores de aves que batiam de porta em porta, ou os que, vindo das 

fazendas próximas, traziam ovos, palmitos, lenha, leite, frutas, flores, bolos e 

doces (COSTA, 1998). 
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Fig. 06 Vendedoras de pão-de-ló. J. B. Debret. Museus Castro  Maya – 
Iphan/MinC – MEA 0203. 1826. 
 

Em alguns casos, eram impostos aos escravos os mandamentos do 

catolicismo, e alguns escravos das fazendas eram obrigados a fazer orações 

diárias – atitude que pretendia justificar o caráter “benevolente” do sistema 

escravista.  Alguns senhores obrigavam seus escravos a se casarem de acordo 

com as tradições católicas; outros optavam por não estabelecer regras diante 

das uniões, preferindo que os negros se relacionassem de forma ocasional e 

não duradoura. 

 

Nas cidades, os ritos africanos eram mais frequentes do que no 

campo, devido à maior liberdade de deslocamento dos negros, permitindo que 

eles se reunissem em grupos. Muitas vezes esses grupos faziam 

reinterpretações do cristianismo, mesclando as culturas africanas e católicas. 

Reunidos em confrarias, como a Confraria de Nossa Senhora do Rosário, da 

qual participavam negros livres e escravos, esses africanos aproveitavam a 

estrutura católica para se organizarem, chegando até a participarem do 

movimento abolicionista. 

 

A mulher escrava que vivia na cidade do Rio de Janeiro apresentava 

nitidamente uma situação de liberdade superior à da escrava do campo. 

Tinham maiores chances de conseguir alforria, melhores condições de saúde, 
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e conseguiam por vezes conservar grande parte de suas características 

culturais. 

 

A resistência em manter sua cultura natal e a não aceitação pacífica 

dos significados que lhes eram impostos pelos seus senhores nega a 

afirmação do estado de “aculturamento” defendida por alguns historiadores, e 

mesmo por Debret, na elaboração da litografia “Casamento de negros de uma 

família rica” (fig. 07). Nessa obra, ele salienta a importância da presença do 

homem branco europeu no processo “civilizatório” – processo esse tão caro ao 

nosso artista formado nos moldes neoclássicos.  

 

 

 Fig. 07 Casamento de negros de uma família rica. J. B. Debret. Litografia de 
Thierry Frères, 1834-1839. 

 

Entretanto, não é essa realidade que se nota ao longo do 

desenvolvimento do sistema escravista no Brasil. Percebemos na cidade do 

Rio de Janeiro muitas características culturais que permanecem com os 

africanos. Nesse sentido, afirma Chalhoub: “(...) Não consigo imaginar 

escravos que não produzem valores próprios, ou que pensem e ajam segundo 

significados que lhes são inteiramente impostos” (CHALHOUB, 1990, p. 38). 
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Além disso, os negros tinham consciência da sua condição de 

escravos e das possibilidades de liberdade. A exemplo da maior possibilidade 

de alcançar a liberdade, podemos citar o caso dos vendedores e carregadores 

que se organizavam em grupos para conseguir a quantia necessária para 

comprar a liberdade de um deles, que seria escolhida por via de sorteio. 

 

Outro papel importante do negro na rua gira em torno dos 

transportes de pessoas e de bens por água. Muitos deles navegavam pela baía 

com liberdade, concedida por senhores que tinham nesses escravos grande 

confiança. Tratando de outro contexto regional que não a cidade do Rio de 

Janeiro, Freyre descreve esse tipo de atividade:  

 

“Havia também, para o transporte de pessoas 
ou de fardos, os chamados negros de ganho; 
pretalhões munidos sempre de rodilhas e às 
vezes vestidos só de tangas, pronto a 
acudirem aos  psius de quem quisesse se 
utilizar de seus serviços. Como carregadores 
de café, carregavam pesos absurdos. 
(FREYRE, 2005, p. 633). 

 

Os negros dedicados aos serviços públicos da cidade eram 

africanos livres, escravos condenados ou negros cativos alugados. Alguns 

trabalhavam na construção de estradas, outros com a segurança da cidade e 

com o serviço de limpeza das ruas. 

 

Outra classe bem valorizada era a de escravos especializados e 

artesãos. Eram tratados como negros de ganho e considerados a elite dos 

escravos, devido ao seu alto valor de aluguel. Um grupo bem distinto era o de 

escravos africanos que aproveitavam seus dons artísticos para ganhar um 

dinheiro extra enquanto trabalhavam nas ruas para seus donos. Eles eram 

artistas, músicos, escultores. Os músicos aproveitavam os dias santos para 

tocar nas procissões, os artistas pintavam santos e trabalhavam com as artes 

decorativas, e muitos deles eram empregados para fazerem impressões e 

litografias. 
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Essa profissão peculiar ilustra que os senhores de escravos do Rio 

de Janeiro utilizavam seus cativos numa variedade extraordinária de 

ocupações manuais, especializadas ou não, de diferentes setores da 

economia. Eles eram impressores, litógrafos, pintores, escultores, músicos de 

orquestra, enfermeiros, parteiras, barbeiros-cirurgiões, costureiras, alfaiates, 

ourives, açougueiros, padeiros, marinheiros, pilotos de navio, caixeiros, 

estivadores, pescadores, caçadores, naturalistas e hortelões, para nomear 

apenas algumas profissões (KARASCH, 2000, p.283). 

 

Diante disso, percebe-se claramente a importância da mão de obra 

escrava para o funcionamento da cidade do Rio de Janeiro: ela era a mola 

propulsora do desenvolvimento urbano, uma vez que, em todas as atividades 

econômicas, encontramos a presença do escravo negro. 

 

Da mesma forma que reconhecemos a importância do papel 

desempenhado pelos escravos negros de ganho na cidade, ressaltamos a 

posição fundamental do escravo rural para o desenvolvimento das lavouras no 

Brasil, principalmente nas plantações de café. Escravo urbano ou rural, os 

negros cativos eram vistos como propriedades pelos seus senhores e, caso 

desacatassem uma de suas ordens, eram submetidos a castigos físicos, sendo 

essa prática uma realidade cotidiana dentro do sistema escravista. 

 

A legislação brasileira não proibia castigos físicos aos escravos, 

apenas proibia os excessos. Entretanto, como os “excessos” não eram 

claramente definidos pela lei, o senhor decidia o limite das penalidades 

aplicadas a seus escravos. Dentre os diferentes tipos de castigos direcionados 

aos escravos, como correntes, palmatória, ferro aquecido, onde a violência 

física era predominante, havia os que perpassavam a dor física e atingiam a 

moral dos escravos, submetendo-os a situações humilhantes perante a 

sociedade. 

 

Um exemplo deste último era a “máscara de flandres”, os colares de 

ferro destinados aos escravos que já tivessem tentado fugir. Esse e diversos 

outros eram aplicados aos negros que circulavam pela cidade, colocando-os 
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em situação de ridicularização pública. Outro castigo comum eram os açoites 

em praça pública: com hora e local marcado para acontecer, para que a 

população pudesse se aglomerar e assistir ao castigo, esse tipo de penalidade 

reunia dor e humilhação ao escravo condenado. Nas palavras de Debret sobre 

essa prática: 

 

“Por isso, todos os dias entre nove e dez 
horas da manhã, pode-se ver sair a fila de 
negros a serem punidos; vão eles presos pelo 
braço, de dois em dois, e conduzidos sob 
escolta da polícia até o local designado para o 
castigo, pois existem em todas as praças 
mais frequentadas da cidade pelourinhos 
erguidos com o intuito de exibir os castigados, 
que são em seguida devolvidos à prisão” 
(DEBRET, 1989, V.II, p. 175). 
 
 
 
 

 
 

Fig. 08 Castigo de escravo que se executa nas praças públicas. J. B. 
Debret. Museus Castro Maya – Iphan/MinC – MEA 0238. 1826. 
 
 

 
 

Os açoites eram aplicados por feitores e pelos senhores de 

escravos; dependendo do motivo pelo qual estava sendo castigado o escravo, 

a pena variava de 300 chibatadas ao açoitamento até a morte. Mesmo diante 

das maiores humilhações, muitos negros resistiam heroicamente à sua 

condição. Mesmo em condições de marginalidade, os escravos preservavam 

sua cultura dentro das senzalas e pelas ruas do Rio de Janeiro, contagiando a 
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sociedade com o batuque de seus tambores e com o gingar dos capoeiras. “A 

violência da escravidão não transformava os negros em seres ‘incapazes de 

ação autonômica’ nem em passivos receptores de valores senhoriais, e nem 

tão pouco em rebeldes valorosos e indomáveis” (CHALHOUB, 1990, p. 42). 
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2.2 A cultura afro-brasileira no século XIX 

 

Para definir os traços culturais da sociedade brasileira no século XIX 

é preciso percebê-la como uma grande mistura que reúne elementos 

portugueses, indígenas e africanos – e os traços desse último grupo 

prevalecem com grande força sobre o desenvolvimento cultural do país. 

 

Participando ativamente do dia-a-dia do branco, seja nas áreas 

rurais, seja nas cidades, percebe-se o quanto da cultura afro foi assimilada 

pelos brancos e o quanto da cultura branca foi assimilada pelos negros, 

gerando um amálgama que reúne tradições africanas e luso-brasileiras. Além 

da mistura cultural, a miscigenação racial foi um fator importantíssimo para o 

desenvolvimento de novos grupos sociais no Rio de Janeiro do início do século 

XIX. 

 

Caminhando pelas ruas, exibindo seus corpos e trajes, vendendo 

quitutes que só as negras tinham habilidades para fazer, dançando ao som dos 

tambores afros e mesmo em meio aos capoeiras, muitos brancos não 

resistiram aos encantos da cultura africana. Um elemento cultural que os 

negros tentaram preservar, ao menos entre os seus, foram as línguas nativas. 

 

Mesmo sob a pressão dos senhores, que tentaram a todo custo 

evitar o uso dessas línguas, por vezes valendo-se de castigos físicos, alguns 

africanos se comunicavam através de seu idioma natal sempre que podiam. 

Alguns negros eram mais passíveis à dominação e facilmente abandonavam 

sua língua para falar o português. Muitos deles interessavam-se pela nova 

língua por acreditarem que dessa forma poderiam “(...) facilitar a fuga, 

enquanto outros talvez esperassem obter mobilidade ocupacional ou social, 

bem como a alforria” (KARASCH, 2000, p. 294). 

 

Além de serem obrigados a aprender o português, eram também 

ensinadas aos escravos africanos as novas regras de etiqueta e costumes. 

Àqueles que se negassem a seguir o comportamento exigido pelo seu senhor 
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eram aplicadas punições severas. Comportamentos que deveriam ser seguidos 

no dia-a-dia, como se curvar diante de seu senhor, por vezes eram passados 

aos escravos novos por um escravo mais antigo e de confiança do senhor. 

Além do cuidado com o comportamento de seus escravos, muitos senhores 

tinham também preocupações com a aparência física de seus cativos, 

vestindo-os muitas vezes de forma exagerada, com trajes, jóias e cabelos 

ornamentados. 

 

As vestimentas variavam muito entre os cativos, sendo diferenciada 

de acordo com a função que exercessem. Os destinados ao trabalho pesado 

usavam tecidos leves e mais simples, e não tinham mais que duas mudas de 

roupa. Já os escravos destinados a funções mais próximas de seu senhor, ou 

que o acompanhassem em seus passeios pela cidade, tinham trajes mais 

elaborados, variando de acordo com o poder aquisitivo da família à qual 

pertencesse. 

 

Com a chegada da corte ao Brasil, o estilo francês passa a 

predominar entre os trajes das escravas de famílias mais abastadas, sempre 

acompanhado de um turbante ou um penteado caracteristicamente afro, 

formando uma grande mistura de culturas. 

 

Algumas negras optavam pelos trajes de estilo africano, com 

características singulares. As que tinham filhos pequenos usavam um tecido na 

cintura que se estendia até as costas para carregarem a prole. Crioulas e 

mulatas se diferenciavam das cativas pelo uso da mantilha, uma espécie de 

véu para cobrir a cabeça. “No início do século XIX, a mantilha combinada com 

longos cabelos negros era usada pelas mulheres da elite e suas escravas, mas 

em 1825, somente crioulas, mulatas e senhoras idosas brancas ainda usavam 

a mantilha” (KARASCH, 2000, p. 302). 

 

Ao vestuário masculino não foi dada tanta valorização quanto ao das 

escravas. Geralmente, os escravos mais próximos do senhor usavam colete ou 

macacão e em alguns casos paletó com camisas franzidas. A esse grupo só 



~ 79 ~ 

 

não era permitido o uso de lenço no pescoço, acessório usado somente pelos 

fidalgos, e também lhes eram proibidos o uso de meias e sapatos. 

 

Sapatos eram símbolos de liberdade entre os negros e os brancos e 

sinônimo de status. Era grande a valorização de sapatos na sociedade 

brasileira, encontrando-se pelas ruas do Rio de Janeiro diversas sapatarias. De 

uso freqüente entre os escravos que trabalhavam pelas ruas do Rio era o 

chapéu. Mesmo em péssimas condições de uso, era comum encontrar pela 

cidade negras de ganho mal vestidas usando chapéu. Na litografia pesquisada 

vamos encontrar todos estes elementos para discussão. 

 

O uso de adornos na cabeça estava relacionado a uma série de 

valores dos escravos africanos. Em muitas das representações de Debret, os 

negros que exerciam alguma atividade na rua, sejam barbeiros ou vendedores, 

apresentam-se com chapéus ou algum tipo de ornamentação (fig. 09). 

 

 
Fig. 09 Barbeiros ambulantes. Litografia de J. B. Debret. Museus Castro Maya –  
Iphan/MinC - MEA 0132. 1826. 
 

As plumas, os turbantes e os panos usados pelos negros 

distinguiam-nos de todos os outros homens do Rio e, em alguns casos, 

proclamavam suas filiações religiosas. Em outros casos, os chapéus 
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indicavam, sem dúvida, soberanos africanos que continuavam a utilizar o 

símbolo de status dos Sobas de Angola (idem, 2000, p. 304). 

 

Muitos africanos valorizavam os símbolos de sua etnia, como por 

exemplo, a escarnificação, um processo praticado ainda hoje por algumas 

tribos africanas. O objetivo é marcar a pele com cicatrizes originadas de cortes 

diversos, formando grafismos e tramas que, além de identificar os membros de 

um determinado grupo, também servem como representação de força e 

resistência. 

 

Além da escarnificação, o uso de tatuagens, os cortes de cabelos e 

penteados de origem africana eram muito valorizados em alguns grupos (fig. 

10). As tatuagens, por exemplo, distinguiam as diferentes nações. Ao falar 

sobre essa prática, Debret a relaciona às saudades do negro de sua terra, a 

África:  

 

“A tatuagem praticada de diversas maneiras, 
por incisões de inúmeras formas, gravuras 
pontilhadas ou simplesmente linhas coloridas. 
No Rio de Janeiro é esta a maneira mais 
comum e pode ser observada diariamente 
nas negras, a isso levadas pela saudade da 
pátria” DEBRET, (1989, Tomo.II p. 146). 
 
 
 

 
Fig. 10 Diferentes nativos negros. Litografia de J.B. Debret. “Viagem Pitoresca e Histórica 
do Brasil”, tomo II. Brasiliana-USP. 
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As negras que haviam alcançado a liberdade usavam brincos, 

colares, pulseiras e amuletos. Cada amuleto representava uma conquista 

alcançada por essas negras livres, que, com a imposta tradição religiosa 

católica, acrescentavam entre seus amuletos escapulários com imagens de 

santos. Para esse grupo, determinados amuletos também eram representações 

simbólicas de status social. 

 

Os amuletos e acessórios usados pelas escravas serviam também 

como diferencial do nível econômico de seus senhores e para identificá-las 

como cativas ou libertas. Outra característica do traje das negras livres, 

principalmente das baianas vendedoras de quitutes que circulavam pelas ruas 

do Rio de Janeiro, era o uso de sapatos e meias que, simbolicamente, 

representavam a sua liberdade. 

 

Outra característica marcante entre os negros eram as habilidades 

artísticas, que iam desde a confecção de pinturas e esculturas até a construção 

de instrumentos musicais. 

 

Os escravos fabricavam objetos utilitários e de cunho religioso, 

usando muitas vezes materiais naturais. Muito do que fabricavam era para o 

uso de seus senhores. Os objetos utilitários, como esteiras e cestos, eram 

fabricados com fibras naturais, variando formatos e cores, carregando em 

alguns casos traços da cultura árabe. 

 

Quanto às esculturas, os negros mostravam muita habilidade para 

realizá-las em madeira e, geralmente, se resumiam à confecção de santos 

católicos. Em alguns momentos, entre a confecção de um santo e outro, os 

escravos produziam imagens africanas. Quando eram reprimidos nesse tipo de 

criação, disfarçavam as imagens com formas de santos. 

 

Alem das habilidades artísticas relacionadas à indumentária, às 

imagens religiosas e às decorativas, os negros confeccionavam instrumentos 

musicais para seus momentos de lazer. Mesmo com a árdua rotina de trabalho, 

os escravos encontravam nos domingos e dias santos momentos para se 
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divertirem ao som das canções africanas. Outro instrumento comum fabricado 

pelos escravos era a marimba. Feita com cuias grandes ou cabaças, eram 

frequentes no século XIX. Outros instrumentos que utilizavam um arco e uma 

cuia inspiraram a criação do berimbau. 

 

Com os instrumentos musicais vinham as danças e as canções. Os 

negros dançavam unindo batuque, palmas e vozes. As danças não foram 

permitidas por muito tempo, desagradando a elite e muitas vezes sendo 

proibidas pelo governo. Infelizmente, a tolerância da elite em relação às 

grandes reuniões de escravos e danças africanas não durou. O governo 

acabou proibindo a congregação de grande número de escravos, porque as 

autoridades as consideravam perturbações da ordem pública (KARASCH, 

2000). 

 

Debret descreve minuciosamente como se davam essas 

manifestações musicais africanas nas ruas, qualificando esse tipo de diversão 

e mostrando como se desenrolava esse tipo de expressão cultural: 

 

“Quase sempre esse canto que os eletriza se 
acompanha de uma pantomima improvisada 
ou variada sucessivamente pelos 
espectadores que desejam figurar no centro 
do círculo formado em torno do músico. 
Durante esse drama muito inteligível, 
transparece no rosto dos atores o delírio de 
que estão possuídos. Os mais indiferentes 
contentam-se com marcar o compasso por 
meio de uma batida de mãos de dois tempos 
rápidos e um lento. Os instrumentistas, 
também improvisados e sempre numerosos, 
trazem na verdade unicamente cacos de 
pratos, pedaços de ferro, conchas ou pedras 
ou mesmo latas, pedaços de madeira, etc. 
Essa bateria é, como o canto, mais surda do 
que barulhenta, e se executa em perfeito 
conjunto. Somente os estribilhos são mais 
forçados. Mas, terminada a canção, o encanto 
desaparece; cada um se separa friamente, 
pensando no chicote do senhor e na 
necessidade de terminar o trabalho 
interrompido por esse intermezzo delicioso”. 
(DEBRET, 1989, p. 164). 
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Percebe-se claramente nas palavras de Debret que os africanos no 

Brasil exercitam suas representações culturais, não sendo passíveis as 

determinações religiosas e significações impostas pelo seu senhor. 

 

Mesmo tentando impedir as manifestações culturais dos negros, a 

elite não conseguiu impedir que grande parte dessa cultura fosse assimilada 

pela sociedade e fizesse parte da cultura do Rio de Janeiro e de outras 

províncias pelo país. Palavras, músicas, ritmos, indumentárias de origem 

africana fizeram e ainda fazem parte do cotidiano da sociedade brasileira. 

 

Quanto trata Gilberto Freyre (1995) da permanência de termos de 

origem africana em nossa língua, tais como batuque, tanga, cachimbo, etc., e o 

uso preferencial de “catinga” ao invés de “mau cheiro”, de “muleque” ao invés 

de “garoto”, dentre outros usos de termos de origem africana, conclui que estas 

são palavras que correspondem melhor que as portuguesas à nossa 

experiência, ao nosso paladar, aos nossos sentidos, às nossas emoções. 

 

Enquanto aos homens cabia a confecção de instrumentos, objetos 

artísticos e religiosos, às mulheres africanas cabiam as habilidades culinárias e 

a produção de alimentos doces e salgados que, por vezes, ganhavam o gosto 

dos senhores e senhoras brancas que não se rendiam às comidas das negras 

vendidas pelas ruas do Rio de Janeiro. 

 

Muitos pratos feitos pelas escravas africanas no Rio eram idênticos 

aos feitos em Angola, como o angu, a moqueca, o pirão, todos bem 

condimentados com pimenta e azeite de dendê. Além de agradarem as famílias 

às quais pertenciam, as negras cozinheiras também faziam sucesso com a 

venda de quitutes pelas ruas do Rio de Janeiro. Muito de seus doces eram 

comprados pelas senhoras brancas que apreciavam, invejavam e por vezes 

copiavam as receitas das negras.  
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As senhoras brancas, que quase não eram vistas pelas ruas, 

consumiam por traz de seus muxarabiês22 os angus e doces das negras 

libertas. Essas senhoras, que raramente saíam de casa, levavam para a mesa 

de sua família o fruto da liberdade das negras forras23. Muitos consumiam os 

doces dessas negras quituteiras que, com sua habilidade culinária, foram aos 

poucos adentrando as casas das senhoras brancas e deixando ali traços da 

cultura africana. De tão apreciados que eram, passam a ser copiados e a 

nunca faltarem nas mesas da sociedade brasileira. 

 

Mesmo com proibições, imposições religiosas, tolhimento, castigos, 

os elementos africanos invadem a casa dos brasileiros e se tornam 

indispensáveis para a cultura daquela sociedade, perdurando até os dias de 

hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 De inspiração árabe, os muxarabiês – estruturas que permitem a passagem de luz e que se 
observe de dentro para fora, mas não de fora para dentro – “protegiam” das ruas o rosto das 
mulheres brancas, normalmente sinhás. 
23

 A mando de seus donos, as escravas costumavam vender doces e refeições nas lavras de 
ouro para os garimpeiros famintos. Quando ultrapassavam a venda que o senhor esperava, 
faziam uma caixinha para si próprias. Com alguns anos de economia, conseguiam juntar o 
suficiente para comprar a carta de alforria, tornando-se “forras”. 
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2.3 A negra e suas atividades na cidade do Rio de Janeiro sob o 

olhar de Debret 

 

Durante o período de 15 anos em que permaneceu no Brasil, o 

artista francês Jean Baptiste Debret dedicou-se não só às representações da 

corte, mas também a registrar cenas do cotidiano das ruas do Rio de Janeiro – 

o que dará ocasião a ele para compor o segundo tomo da “Viagem Pitoresca e 

Histórica do Brasil”. 

 

Impressionado com a dinâmica social da cidade, que em poucos 

anos teve sua população exageradamente aumentada e cujos serviços 

públicos de limpeza e saneamento não eram eficientes, Debret observou cada 

detalhe da sociedade que se desenvolvia na nova nação, em especial a 

presença massiva do negro escravo e das negras de ganho que percorriam a 

cidade em seus diversos afazeres. 

 

Debret saia às ruas com seu caderno de anotações para registrar o 

movimento da cidade do Rio de Janeiro, fazendo inúmeros registros que são 

verdadeiros documentos sociais. Em suas aquarelas, desenhos e litografias do 

cotidiano, Debret destaca o trabalho desenvolvido por esse grupo social, 

apresentando depois em seu livro um grande número de imagens de negras 

escravas e libertas em suas atividades, com textos explicativos.  

 

 Em todas as imagens onde as negras aparecem na cidade do Rio 

de Janeiro como vendedoras de aluá24 ou de suco, como mucamas ou outra 

trabalhadora que seja, percebemos a importância dada pelo pintor a essas 

mulheres como grupo ativo e participativo dentro da dinâmica social da cidade. 

 

Em muitos momentos, é possível perceber como o artista se 

surpreendia com as atividades que os afro-brasileiros exerciam dentro da 

cidade. Debret se espanta com a utilização da mão-de-obra escrava em muitos 

                                                           
24 Aluá é o nome dado no nordeste, a uma bebida feita de milho ou casca de abacaxi, depois 
de fermentada. Usa-se também, especialmente em Pernambuco, o aluá feito de arroz. No 
Ceará é feito com milho torrado, fermentado com água e rapadura. 



~ 86 ~ 

 

setores, como na execução de serviços públicos, por exemplo. Ele afirma que 

“são os negros ainda que se encarregam desses trabalhos, e eles o executam 

sob a fiscalização de feitores brancos” (DEBRET, 1989, Tomo. II, p. 138).  

 

Suas litografias do cotidiano são extremamente ricas em detalhes e 

trazem em si muitos traços da cultura e da sociedade da época. Distante dos 

princípios neoclássicos de composição, o artista emprega nessas 

representações uma dinâmica que comporá o segundo tomo de sua obra, no 

qual se encontra a litografia em estudo: a apresentação da sociedade 

escravocrata brasileira em seus mais diversos afazeres. 

 

Para melhor analisarmos a litografia, selecionamos algumas outras 

representações do artista para, através da leitura das imagens, reconhecer e 

identificar elementos que nos ajudem a compreender o panorama sócio-cultural 

que permeou a cidade do Rio de Janeiro após a transferência da corte 

portuguesa para o Brasil. Assim, compreenderemos como esse olhar europeu 

se apropriou de uma determinada ideia sobre o Brasil – percebemos que as 

composições referentes a cenas do cotidiano apresentam como característica 

marcante a visão europeia dentro desta composição. 

 

É importante se ater ao fato de que Debret utiliza na composição 

destas litografias a ideia de que o Rio de Janeiro passava por mudanças não 

apenas de estrutura física, mas de perspectiva social. Por isso, ele apresenta 

nestas composições de escravos elementos pertencentes à elite, que são 

destacados por ele sempre que estas representações trazem imagens de 

escravas ou negras libertas.  

 

Entretanto, é preciso esclarecer que esse estudo traz, através da 

pesquisa bibliográfica, a identificação das negras como indivíduos participativos 

na sociedade, valorizando a litografia em análise, na qual as representações 

das atividades praticadas são, para o pintor, motivo de destaque. 

 

O artista ficou surpreso nos primeiros dias de sua estada por não 

encontrar mulheres brancas pelas ruas, chegando a pensar que na cidade não 
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havia mulheres brancas, mas somente as negras vendedoras. Em uma 

comemoração religiosa, no entanto, deparou-se com centenas delas 

passeando pelas ruas, encaminhando-se às igrejas. As senhoras não tinham o 

hábito de sair de casa exceto para ir à missa ou a alguma festa religiosa, como 

afirma Luccock: 

 

“Raramente se viam fora de casa, salvo a 
irem para a missa, muito cedo, pelas quatro 
da manhã, nos dias santos ou dias de 
obrigatoriedade devocional; mas, mesmo 
então, o vulto todo e mais o rostos iam de tal 
forma envolvidos em mantos ou ocultos 
detrás das cortinas de uma cadeira que 
impediam de gozar do ar fresco, escondendo 
todas as feições, com única exceção talvez 
de uns olhos tagarelados e maus. (LUCOCK 
apud ZANIN, 2007, p. 76).  

 

 

Na litografia abaixo (Fig. 11) Debret nos mostra já a sua ideia de 

apresentar a sociedade da cidade do Rio de Janeiro a partir de suas 

manifestações culturais presentes no cotidiano da cidade. 

 

 
Fig. 11. Litografia de J. B. Debret. “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”, parte III, prancha 31. Brasiliana – USP. 
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CAPITULO 3 – O TRAÇO E A TÉCNICA: LEITURA DA OBRA DE 
ARTE “NEGRAS LIVRES VIVENDO DE SUAS ATIVIDADES” 

 
 

Para compreendermos a litografia “Negras livres vivendo de suas 

atividades”, é preciso compreender a visão dada pelo artista à confecção e 

criação da obra. Decidiu-se utilizar uma digitalização da litografia original que 

pertence ao acervo da Biblioteca Nacional, localizada na cidade do Rio de 

Janeiro, com o texto explicativo da imagem desenvolvido pelo próprio Debret 

presente no tomo II da “Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil”, para 

ampliarmos a problemática e extrairmos daí nossas conclusões. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 01 Negras livres vivendo de suas atividades. Litografia de Jean Baptiste Debret. 15,3 x 21,3 cm. Gravura 
inserida na prancha 32 do segundo tomo do álbum Voyage Pittoresque au Brésil, publicado em 1835. 
 

Sobre a vida das negras libertas e suas atividades nas ruas da 

capital do Império, Debret nos apresenta, através de seu texto explicativo, um 

panorama geral sobre a vida das mesmas. A partir desse texto, ele direciona o 

olhar do leitor, orientando este a como observar e compreender sua litografia. 

Sua intenção era que imagem e texto se complementassem de forma mutua: 
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“(...) Observa-se também que, na classe de negras livres, as mais 

bem-educadas e inteligentes procuram logo entrar como operárias 

por ano ou por dia numa loja de modista ou de costureira 

francesa, título esse que lhes permite conseguir trabalho por conta 

própria nas casas brasileiras, pois com o seu talento conseguem 

imitar muito bem as maneiras francesas, trajando-se com 

rebuscamento e decência. Outras, que não dão para trabalhos de 

agulha, dedicam-se ao comércio de legumes e frutas, instalando-

se nas praças; as mais ricas e donas de mercadorias chamam-se 

de quintandeiras, situação que exige o ajutório de um mulato ou 

de um negro livre, operário, para o pagamento do aluguel e das 

roupas, a atividade da quintandeira deve conseguir o restante, e o 

lucro deve bastar ao abastecimento da mercearia e à aquisição de 

dois moleques que ela educa no trabalho ou no comércio de rua 

para, com seus salários, garantir os recursos da velhice. Em sua 

maioria, essas negras acabam casando com negros livres 

operários, com os quais vivem regularmente; muitas outras 

servem de mulheres a operários brancos, que nunca mais se 

separam delas. 

Quanto às que se entregam à libertinagem morrem cedo, vitimas 

do ciúme brutal dos seus amantes. São comuns no Rio de Janeiro 

os exemplos de generosidade de artífices franceses que, de 

regresso à pátria, dão liberdade a seu escravo mais hábil, 

companheiro de destino, bem como à negra encarregada do 

cuidado de sua casa e que quase sempre serviu de ama a seus 

filhos. Educados com mais doçura e inteligência, como operários 

ou domésticos, esses negros, apenas libertados, eram procurados 

e assimilados aos brancos quanto ao salário (...).” 

(DEBRET, 1989, V.II, p.131.)    

 

Debret (idem,V.II,p.13) já havia situado os leitores de sua obra 

quanto à sua intenção e ao seu plano, que seriam o de acompanhar a “marcha 

progressiva da civilização no Brasil”. Essa meta seria alcançada com a 

presença da corte portuguesa através da figura de Dom João VI e, 
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principalmente, através das modificações por que vinha passando a cidade do 

Rio de Janeiro, com sua elevação a capital do Império: 

“(...) o nome de cidade, sendo dado a 
qualquer povoação, muito concorre para a 
civilização, e melhoramento dos costumes25, 
influindo nos seus habitantes novos brios, e 
maior elevação de espírito (...).” (SANTOS 
apud,BARRA, 2008, p.115) 
 

 
 Nesta cidade agora com ares de capital, os trabalhos manuais 

eram em sua grande maioria desempenhados por negros e negras que 

buscavam nas ruas o dinheiro para passar ao seu senhor ou conseguir sua 

própria liberdade. Seria nestas ruas cheias de escravos urbanos que o 

segundo tomo de sua obra ganharia forma, através de múltiplas imagens 

realizadas por Debret, frutos de suas observações pelas ruas da cidade. Essa 

nova realidade, vivida por Debret e pelos demais pintores franceses desde que 

chegaram ao Brasil em 1816, será crucial no entendimento da obra em análise. 

Segundo Naves:  

“(...)Debret foi o primeiro pintor estrangeiro a 
se dar conta do que havia de postiço e 
enganoso em simplesmente aplicar um 
sistema formal preestabelecido - o 
neoclassicismo, por exemplo - à 
representação da realidade brasileira.” 
(NAVES, 2011, p.46) 
  

À parte seu valor artístico, a litografia “Negras vivendo de suas 

atividades” de Debret constitui hoje uma excelente fonte histórica imagética à 

disposição de historiadores e pesquisadores de arte. Ela não apenas retrata, 

sob determinado viés, a sociedade da época, como também retrata o olhar a 

partir do qual um pintor-viajante da Europa pôde compreender o Brasil.  

Essa possibilidade de leitura também nos é dada porque o que 

vemos é a pintura traduzida nos termos da nossa própria experiência, como 

sugere Manguel (2001): 

                                                           
25 Grifo nosso. 
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“(...) infelizmente (ou felizmente) só podemos 
ver aquilo que, em algum feitio ou forma, nós 
já vimos antes. Só podemos ver coisas para 
as quais já possuímos imagens identificáveis, 
assim como podemos ler em uma língua cuja 
sintaxe, gramática e vocabulário já 
conhecemos (...).” (MANGUELA, 2001, p.27) 
 
 

Analisar historicamente essa fonte litográfica é hoje em dia um 

duplo exercício para o historiador: compreender a nossa realidade brasileira a 

partir das representações de um pintor francês, e compreender a visão de 

mundo desse pintor a partir da realidade brasileira que ele pretendeu retratar e 

apresentar, uma vez que suas representações foram por ele editadas com 

interesse mercadológico. 

Esses registros, e a construção de um “olhar” sobre o cotidiano da 

população negra brasileira, nos dão pista sobre o posicionamento de seu 

discurso e os argumentos que dão sustentação às idéias que ele quer 

apresentar e defender a respeito da sociedade e do Rio de Janeiro, embora 

Debret sempre fale em seus discursos da “nação” ou de um “novo país”.  

Uma vez que sua função de pintor de história, seja na Academia 

das Belas Artes, junto à Corte Portuguesa ou mesmo nas ruas, perpassa toda 

sua experiência brasileira, suas imagens traduzem, por si mesmas, esses 

mecanismos de apropriação. Esse acumulo de reflexões e experiências sobre 

a população que vivia no Rio de Janeiro orienta seu relato, ao mesmo tempo 

em que contém em si a autoridade de seu discurso histórico. Como já exposto 

no segundo capítulo, a “fidelidade à verdade” pregada pelo movimento 

neoclássico e colocada em pratica por Jean Baptiste Debret é também uma 

construção de sua formação acadêmica.  

Debret, ao abordar as relações de trabalho e poder na litografia 

“Negras livres vivendo de suas atividades”, se utiliza, como diz Certeau, 

“(...) de um discurso historiográfico que 
provem das determinações de um lugar. 
Dependência com relação a um poder 
estabelecido em outra parte, domínio das 
técnicas concernentes às estratégias sociais, 
jogo com símbolos e as referencias que 
legitimam a autoridade diante do público são 
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as relações efetivas que parecem caracterizar 
este lugar da escrita (...).” (CERTEAU,2007, 
p.21)  
 

Essas apropriações realizadas por Debret possuem, como 

veremos, um sentido próprio. Historiadores de arte salientam que, quando se 

trata da feitura das litografias de negros e negras realizadas por Debret, o 

mesmo se afasta da rigidez dos moldes acadêmicos defendidos pela Escola 

Neoclássica francesa:  

“(...) no Brasil, Debret “afasta-se dos 
princípios neoclássicos da busca de beleza 
ideal, criatura da razão, não elimina as 
imperfeições da natureza; exibe-as. O real 
substitui-se à estatuária grego-romana; os 
fatos, à virtude antiga (...).” (BARATA apud 
NAVES, 2011, p.49) 
 
 

Essa nova fase da arte debretiana nos apresenta seu esforço 

artístico para ultrapassar seu dilema brasileiro, fazendo uma arte que 

mantivesse um vínculo com a realidade do país, sem perder de vista a 

dimensão crítica da postura ética neoclássica.  

Recolocar a questão do estilo Neoclássico e das transformações 

por que passou a arte debretiana na confecção desta litografia permite 

compreender que um discurso acadêmico baseado em verdades eternas 

através de rígidos procedimentos de representação teve também que lidar com 

especificidades da produção artística – variações que tanto dependiam do 

artista como das condições em que este executava sua arte. Talvez seja por 

esse motivo que possamos compreender as modificações no estilo de Debret.  

Atrelada à litografia pesquisada, utilizaremos o texto descritivo 

que faz referência a ela, uma vez que o próprio pintor salienta sua importância 

para compreensão de sua obra e o que ela representa (DEBRET, 1989, V.II 

p.24): “… no intuito de tratar de uma maneira completa um assunto tão novo, 

acrescentei diante de cada prancha litografada uma folha de texto explicativo, a 

fim de que pena e pincel suprissem reciprocamente a sua insuficiência mútua” . 
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Esse texto de Debret, que se encontra no tomo II de sua obra 

maior, tem como intenção dar maior veracidade à sua proposta de apresentar 

uma nação que se encontra em pleno processo de mudanças culturais, 

econômicas e de relações de poder. O contato com a obra original e com a 

obra aquarelada nos possibilitou observar como Debret vinha se aprimorando 

na técnica litográfica e como ele busca, através da modificação da cor dessa 

imagem, prender a atenção do observador sobre o “fazer” destas negras que 

viviam de seus negócios nas ruas do Rio de Janeiro entre 1816 a 1831. 

Essa litografia de Debret partiu da observação, como já se sabe, 

da cidade do Rio de Janeiro, então sede da monarquia portuguesa. Com a 

chegada da corte, a cidade vinha passando por modificações estruturais e, 

principalmente, pelo ritmo acelerado de crescimento da população, 

demandando cada vez mais serviços, o que acelerou a vida social da cidade.26  

A técnica usada em toda a obra “Viagem Pitoresca e Histórica ao 

Brasil” por Debret foi a técnica da litografia inventada por Alois Senefelder 

(1771-1834) por volta de 1796, quando buscava um meio de impressão para 

seus textos e partituras e se deparava com o desinteresse dos editores. 

Acabou inventando um processo químico novo, mais econômico e menos 

demorado que todos os outros meios de reprodução de imagem e de texto 

conhecidos à época.  

A ação de desenhar/escrever sobre pedra calcária já era 

conhecida; o mérito de Senefelder foi ter equacionado os princípios básicos da 

impressão a partir daí. Apoiou-se em textos encontrados em Nuremberg, sobre 

as experiências do sacerdote e professor bávaro Simon Schmidt, o primeiro a 

pensar a pedra como matriz reprodutora. 

Sobre sua opção em trabalhar com a litografia para a realização 

dos três tomos da “Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil”, Naves (2011) 

defende a eficácia desta técnica na apropriação de ideia de representação da 

vida urbana do Rio de Janeiro em 1816: 

                                                           
26 Em 1808, chegam ao Rio de Janeiro 15 mil pessoas, aumentando uma população que já 
somava 60 mil pessoas. Registros de viajantes indicam, para o ano de 1816, um total de 90 
mil/100 mil pessoas na cidade. Em 1820, também segundo os mesmos relatos, o número 
crescera para 130 mil/140 mil. 
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“(...) Debret parece encontrar nesta técnica a 
adequação a seu objetivo(...)em pequenas 
dimensões, as litografias evitam qualquer 
manifestação de grandiloquência e facilitam 
assim uma representação mais eficaz da vida 
nas ruas, com sua informalidade em tudo 
avessas às pompas e poses da academia 
(...).” (NAVES, 2011, p.79) 

  

Em uma sociedade patriarcal, onde a lei era estabelecida por 

homens brancos e supostamente civilizados, ser mulher, negra vivendo de 

suas rendas, era um verdadeiro desafio. Atrelado a isso, ainda temos a 

necessidade de obter uma soma de dinheiro no final do dia, cuja falta era paga 

com castigos corporais. Homens e mulheres eram forçados a utilizar de todas 

as artimanhas para conseguirem ganhar a qualquer custo a atenção dos 

transeuntes que circulavam pelas ruas da cidade. 

 

Trajadas com belas roupas, as negras debretianas revelam um ar 

gracioso difícil de imaginar numa escrava dos oitocentos. Os pés descalços da 

negras apresentadas nesta litografia nos possibilitam perceber a real condição 

das muitas negras que viveram no Brasil escravocrata, os belos arranjos dos 

cabelos no entanto possibilitam uma releitura da vidas das negras que libertas 

mostravam sua beleza como forma também de atrair fregueses aos seus mais 

variados produtos. 
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3.1 As negras livres de Jean Baptiste Debret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na litografia em análise são apresentadas cinco pessoas sendo um 

homem e quatro mulheres em uma rua da cidade do Rio de Janeiro. Ao 

observarmos a imagem, percebemos o destaque dado pelo pintor às roupas 

das negras, bem como ao calçamento da rua com pedras e a uma negra bem 

vestida e com um penteado discreto, oferecendo algo para as outras negras 

dentro da loja. Esses personagens são apresentados pelo pintor em primeiro 

plano na obra. 

  

No segundo plano da obra aparecem duas negras conversando, 

sendo que uma delas, a que aparece de sapatos, é vendedora das frutas 

carregadas pelo negro posicionado logo atrás. A outra negra, também liberta, 

que se encontra ao seu lado direito, parece conversar com ela; ambas 

apresentam roupas pouco habituais às escravas da época. 
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No terceiro plano vemos duas outras escravas que se encontram 

bem afastadas das demais e, embora estejam em terceiro plano, possibilitam 

ao leitor observar como elas fazem parte da composição da obra.  

 

O texto descritivo desta litografia faz parte do estudo e da 

observação realizados pelo pintor nas ruas do Rio de Janeiro, que serviam 

muitas vezes para ele como laboratório para realização de seu trabalho. Como 

já se disse antes, não era novidade para Debret a presença de mulheres 

escravas ou livres vivendo de seus inúmeros trabalhos nas ruas da cidade. 

Muitas delas conquistaram a alforria por benevolência de seus donos, como 

salientou o artista no texto descritivo desta imagem; outras vezes a 

conquistavam através da compra de sua liberdade, fruto geralmente da 

aquisição de dinheiro pelo trabalho urbano. 

 

 O mais interessante ao se trabalhar com esta litografia é o fato de 

que o pintor nos apresenta, ao longo de sua obra, a ideia de que as mulheres 

livres encontravam mais espaços para praticar atividades nas cidades como 

vendedoras de quitutes e frutas do que as negras das fazendas. Sempre bem 

vestidas, as negras livres de Debret são apresentadas usando o estilo das 

negras baianas, com saias bem rodadas e turbantes; outras procuravam 

aprender a costurar para copiar a moda francesa, e estavam sempre calçadas 

com um belo par de sapatos, a fim de ostentarem sua condição de liberta. 

 

Para o artista, esse estudo, e o ato de observar os sujeitos 

representados pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, era algo muito natural, 

uma vez que o próprio Debret (1989, V.II pp.23-24) escreve: “o hábito da 

observação natural em um pintor de história, fui levado a apreender 

espontaneamente traços, característicos dos objetos que me envolviam”.     

Podemos observar, ao longo de todo o segundo tomo da “Viagem 

Pitoresca e Histórica ao Brasil”, varias negras fazendo os mais diversos 

afazeres com os mais diversos estilos e posturas. Podemos perceber também 

as diferenças empregadas pelo pintor nas personagens que se distinguiam 
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entre si pelas vestimentas e pelos apetrechos nas suas mais variadas cores, 

adotadas pelo artista para diferenciar quem era livre e quem permanecia cativo. 

Segundo Lima: 

“No cômputo geral das imagens de Debret, é 
evidente que as gentes e as coisas 
privilegiadas são aquelas que dizem respeito 
à raça negra. Tal proceder dá significado à 
proposta de retratar fielmente “o caráter e os 
hábitos dos brasileiros em geral”, anunciada 
no primeiro tomo da Viagem.” (LIMA, 2007, 
p. 293). 

 

Essa importância dada por Debret aos escravos da cidade do Rio 

de Janeiro apresenta um indício de como o pintor soube aproveitar esse 

contato para a elaboração das litografias que comporão o segundo tomo da 

sua obra, apresentando na França, em 1834, imagens não apenas do cotidiano 

da corte, mas do dia-a-dia dos escravos com seus diversos trabalhos. 

Portanto, a perspectiva adotada para analisar esta litografia busca 

considerar a complexidade das relações entre negras libertas e de ganho no 

Rio de Janeiro, captadas por Debret nesta obra, indo além do reconhecimento 

de estereótipos e da presença de olhares redutores, considerando a natureza 

ambígua dos processos representacionais visíveis na litografia do período. Um 

dos aspectos em análise é a visualidade dos corpos femininos, em especial os 

corpos representados sob o signo do exotismo. 

A obra exibe cinco personagens, sendo uma negra em destaque 

no primeiro plano, que apresenta seu produto a outras duas escravas que se 

encontram dentro do estabelecimento da venda; duas negras conversando com 

um negro ao lado; e mais duas negras em terceiro plano, também 

conversando. Sobre a caracterização de vestimentas e posturas observadas 

nesta litografia, o próprio Debret vai, ao discorrer sobre essa prancha, nos dar 

pistas quanto a essas roupas.  

É importante salientar, no entanto, que Debret pode ter se 

apropriado do exotismo que fazia parte da maioria das produções artísticas 

sobre os trópicos quando apresenta estas negras tão bem vestidas, ou pode ter 
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partido de sua visão neoclássica, muitas vezes dando beleza a uma realidade 

não tão condizente com a época. O fato é que, nesta gravura, os personagens 

são construídos com muita leveza, as negras em especial: a livre possui um “ar 

de superioridade”, muito condizente com a honra tão cara ao Neoclassicismo, 

em relação às cativas, que possuem a cabeça abaixada. Toda esta análise 

resulta sempre de hipóteses que a obra em si nos possibilita, não 

menosprezando seu valor histórico e artístico.  

Não há nomes das personagens; na obra, é a diferenciação por 

roupas e detalhes na litografia que situam o observador sobre a situação de 

escravidão ou de liberdade. Há ainda nesta obra a diferenciação entre as 

escravas de casa, e aquelas atuantes na rua, uma vez que alguns 

personagens se encontram dentro de uma casa. 

 

  

  

 
 
                                                                    Fig. 13.1                       Fig. 13.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Fig.13.3 
 
 

 
 
 
 

                                                                                    
                                                                               
                                                                                     Fig. 13.4 
 
Fig. 13 Detalhe das três personagens                         
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Na figura 13 temos a presença de uma negra em primeiro plano 

ostentando seu gracioso vestido; o cabelo está muito bem alinhado, com 

adornos que provavelmente remetem à sua condição de liberta; ela conversa 

com outras duas personagens que se encontram dentro de uma casa, 

supostamente um local de venda de utensílios domésticos, uma vez que na 

porta vemos um chapéu que possivelmente encontrava-se a venda.  

 

Um detalhe importante que aparece neste primeiro plano da obra 

se encontra presente na parede, ao lado das três negras: uma casa de moda 

francesa. Segundo Debret: 

 
“(...) o habitante do Brasil tem-se mostrado, 
desde então, tão entusiástico apreciador da 
elegância e da moda francesa que, por 
ocasião de minha partida, em fins de 1831, a 
Rua do Olvidor (Rua Vivienne de Paris, no 
Rio) era quase inteiramente constituída de 
lojas francesas de todo tipo, mantidas pela 
prosperidade de seu comércio.” (DEBRET, 
1989, p.50) 
  

  As duas escravas (fig. 13.1) entram nesta composição para 

ressaltar o trabalho desta negra livre. A negra em primeiro plano (fig. 13.2) 

apresenta um ramalhete de rosas nas mãos; quanto às outras duas (fig. 13.3), 

uma olha fixamente para as mãos da vendedora como se analisasse o produto, 

a outra estende a mão como querendo tocar em algo.  

 

Percebemos ainda as diferenças sociais registradas pelo pintor 

quando examinamos os pés das personagens (fig.13.4): a negra liberta se 

encontra calçada com um belo par de sapatos e com meias brancas, enquanto 

as outras estão descalças, o que denuncia, para a época, sua condição de 

escravas. Os pés da negra liberta estão afastados um do outro – um toca a 

calçada do estabelecimento, enquanto o outro continua na rua como se aí 

fosse continuidade de seu local de trabalho. 

 

Ao continuarmos nosso estudo nos deparamos com os demais 

personagens dessa composição, que estão em segundo plano: duas negras 
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livres conversam na rua, exibindo cada uma suas roupas, que as distinguem do 

negro que carrega frutas sobre sua cabeça (fig. 14). 

 

 
 
 
 
 
 
               

                                                               Fig. 14.1             Fig. 14.2       
               
 
                                                                 
 
 

                                                        Fig. 14.3                                  
 

                                                             
 
 
Fig. 14 Detalhe da quitandeira e as frutas                      Fig. 14.4 
             
                                                                                             
 
 
                                                                                     

 

                                                     Fig. 14.5 

 

                               Nestes três personagens observamos ainda detalhes como 

os brincos utilizados pelas duas mulheres (figs. 14.1 e 14.2), bem como os 

adornos que trazem à cabeça. Observamos (fig. 14.3) as pulseiras presentes 

no braço da negra de chapéu, o que novamente põe em evidencia que nesta 

litografia ela supostamente é a mais rica. Utilizar esse tipo de adorno reforça 

ainda mais a ideia defendida por Debret de que essas negras absorveram, ao 

ter contato com membros da corte, em especial as mulheres ricas, o gosto pela 

ostentação, e que algumas chegaram a possuir joias. 

 

As duas negras, assim como a negra em primeiro plano, usam 

sapatos, mostrando, assim sua condição de “negras libertas”, enquanto o 
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mulato cativo encontra-se descalço (fig. 14.4). O imenso chapéu desta negra 

nos sugere traços de uma quitandeira, que possivelmente tem um certo status 

entre as negras libertas naquela sociedade. Isso a permitiria possuir escravos 

ou pagar pelos serviços de um, supostamente devido à posição do negro na 

litografia; podemos supor que ele pertence a mesma, uma vez que ele se 

encontra descalço denunciando assim sua condição de negro escravo. O texto 

do próprio Debret (1989,p.131) se torna esclarecedor: “(...) as mais ricas e 

donas de mercadorias chamam-se de quintandeiras, situação que exige o 

ajutório de um mulato (...)”. 

 

Enquanto supostamente as negras conversam tranquilamente em 

frente ao estabelecimento, o mulato (fig. 14.5) que carrega sobre sua cabeça 

um cesto cheio de frutas possibilita explorar o exotismo dado por Debret a essa 

cena, uma vez que não explora apenas a questão das roupas e adornos 

utilizados por essas negras, mas também traz à cena uma imensa variedade 

de frutas colocadas cuidadosamente sobre a cabeça deste personagem. Essa 

intenção de apresentar as frutas brasileiras nesta litografia vai ao encontro do 

desejo do artista de apresentar na Europa as frutas por ele conhecidas e 

desconhecidas de seus conterrâneos; elas se fazem constantemente presentes 

em seus trabalhos, desenhos, aquarelas e litografias, retratando o lado exótico 

dos trópicos. 

 

   No final da litografia, há a presença de mais duas personagens 

que se encontram em terceiro plano (fig. 15). Podemos perceber tratar-se de 

duas mulheres; uma delas mostra seu rosto, mas, diferentemente de todas as 

outras da litografia, se encontra com a cabeça coberta por um véu (fig. 15.1), 

enquanto a outra que se comunica com ela se encontra com um chapéu, não 

sendo possível ver de forma precisa o seu rosto (fig. 15.2). São negras livres, 

porque se encontram calçadas (fig. 15.3), e encontram-se conversando como a 

grande maioria dos personagens na imagem. Ainda nesta litografia, podemos 

perceber o empenho de Debret em apresentar os traços culturais da cidade do 

Rio de Janeiro, em especial através da arquitetura das casas (fig. 15.4). 

Quando surgiram os primeiros núcleos urbanos, as mulheres se inteiravam dos 

acontecimentos através das frestas das varandas, muitas cobertas de 



~ 102 ~ 

 

muxarabiê. Aliás, as mulheres brancas, pois as negras circulavam pelas ruas, 

eram consideradas peças e não pessoas, e as índias, selvagens. Mas estas 

galerias mouriscas – como eram chamadas – também serviam para escondê-

las no espaço doméstico, protegendo-as dos olhares de quem passasse. O 

comércio de produtos era feito em domicílio, e era possível abastecer os lares 

pelas rótulas (grades de ripas) das janelas das casas térreas ou das varandas 

dos sobrados. 

Com a mudança da corte portuguesa para o Brasil no início do 

século XIX, a contribuição da varanda para as práticas sociais da mulher se 

tornou ainda mais intensa. Essa mudança está ligada às novas formas que 

esse espaço adquiriu. Em 1809, Dom João VI mandou tirar os muxarabiês que 

fechavam as varandas por serem de origem moura e envergonharem a coroa 

ao lembrarem os tempos em que Portugal ficou submetido ao domínio árabe. 

As varandas com guarda-corpo de ferro – estrutura que evita quedas – dos 

sobrados oitocentistas passaram a ser denominadas sacadas ou balcões. 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fig. 15.1                          Fig. 15.2 

 

 

 

 

                               
                                                            Fig. 15.3 

 

                                                                                                       
                                                                                                          Fig. 15.4 
                                 Fig. 15 Detalhe negras conversando                                       

  

 Esta litografia pertence ao tomo II de sua obra, que traz muitas 

litografias onde negros e negras estão em constante trabalho, e poucas vezes 
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se percebe nestas pranchas trabalhos demasiado pesados. Embora 

carregadores, calceteiros27, serradores e trabalhadores das moendas 

apareçam no corpo da obra para afirmar também que os negros faziam este 

tipo trabalho, sem dúvida alguma extenuante, o tomo II apresenta mais negras 

e negros empenhados em trabalhos supostamente mais fáceis, como 

vendedores de folhas de bananeira, porcos e aves, quitandeiras e vendedoras 

de bebidas e sucos. Muito da percepção e variedade presentes nesses 

personagens de Debret decorre de sua preocupação documental. 

 

É possível afirmar ainda que, em quase todas as cenas urbanas, as 

pessoas são representadas bem de perto, ocupando com destaque o primeiro 

plano dos desenhos; dessa forma, é possível visualizar as roupas das 

mulheres e seus adornos, a constituição de seus corpos, as mercadorias que 

trazem em suas mãos e na cabeça e, sobretudo, os trabalhos que realizam nas 

ruas do Rio de Janeiro. Debret tinha a intenção de dar ênfase ao trabalho 

urbano de negras e negros e, ao elaborar suas imagens, preocupava-se em 

estabelecer a posição de cada um na litografia, fazendo com que os indivíduos 

se destacassem na composição.   

 

    Podemos observar nesta litografia que a rua não era apenas um 

lugar de transeuntes, mas local de trabalho e de socialização cultural por parte 

dos cativos e libertos do Rio colonial. Era muitas vezes nesses espaços 

urbanos que mantinham vivos tradições e costumes; seja pelas diferenças de 

etnias, seja de vestimentas e indumentárias, era neste ambiente por vezes 

hostil que  construíam ao seu modo parte da cultura brasileira.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 Operário que faz empedramento de estradas, ruas, praças. 
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CONCLUSÃO  

 

Estudar a obra debretiana é sem dúvida um desafio: compreender 

suas escolhas e ideias é muitas vezes se confrontar com silêncios quase 

intransponíveis decorridos do tempo da feitura de sua obra. No entanto, ter 

estudado e analisado sua litografia e tido contato com a obra original na 

Biblioteca Nacional não poderia ter me proporcionado maior prazer. 

 

No ano de 1831, Jean Baptiste Debret retorna ao seu país, a França, 

levando consigo um trabalho de 15 anos. São inúmeros desenhos, croquis, 

esboços e aquarelas que devem ser escolhidas para compor sua grande obra 

brasileira. 

 

A intenção era clara: a publicação o quanto antes da “Viagem 

Pitoresca e Histórica ao Brasil”. O tomo I é impresso em 1834, ganhando uma 

boa critica do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que havia sido fundado 

em 1838; em 1835, o tomo II da obra é publicado pela casa Fimin Didot – 

assim como o tomo III em 1839.  

 

Em 1840, Debret é admitido como sócio-correspondente do IHGB 

(Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro). No ano de 1841, Debret enviaria ao 

Brasil os dois últimos volumes para o parecer do instituto. Ao contrário do que 

ocorreu com o parecer sobre o primeiro tomo, o IHGB desaprovou os dois 

últimos volumes, mostrando-se desfavorável ao seu conteúdo: 

 

“(...) este segundo tomo é de pouca interesse 
para o Brasil; pois que sendo principiado em 
1816 e acabando quando o autor voltou em 
1831 para a França, não pode compreender 
as alterações que tem havido no Brasil em 
costumes e artes e  ciências (...).” 
(BANDEIRA & LAGO, 2009, p.42) 
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Debret, já em solo francês, não contava que o cotidiano da 

população de rua já incomodava os antigos, como incomodava também a 

classe média atual. Seria, portanto, quase impossível agradar essa instituição, 

formada por esta nova classe, uma vez que o cotidiano é a iconografia maior 

de Debret. 

 

 A litografia “Negras livres vivendo de suas atividades”, pertencente 

ao segundo tomo, possibilitou abordar a questão da visão eurocêntrica de 

Debret, dada pelo pintor ao exotismo local quando, em seus esboços e 

desenhos, ele salienta os mais diversos trabalhos de negras e negros que 

viviam na cidade do Rio de Janeiro, bem como descobrir que essas imagens, 

ainda que não se prendam ao academicismo neoclássico francês, trazem em 

suas linhas e formas o projeto de ideia maior, que é o caminho político de 

mudança cultural pelo qual passava o Brasil. Essas negras, por ele retratadas 

em seus momentos de trabalho, possibilitaram um olhar mais detido sobre o 

porque desta litografia fazer parte do corpo de sua obra. 

 

Debret buscou nessa litografia ressaltar a importância do contato 

civilizatório pelo qual vinha passando o Brasil e que afetava a vida de todos, 

incluindo brancos e negros. Essas negras representadas na figura 32 trazem 

embutidas em suas atividades de vendedoras essas instâncias da existência 

social presentes na sociedade da capital do Império. Bem vestidas, próximas à 

uma casa de moda francesa, usando brincos e pulseiras, essas mulheres 

trazem uma faceirice difícil de não ser notada: altivas e bonitas no momento de 

seu trabalho, essa litografia permite explorar o imaginário dado por Debret às 

negras livres que viviam de seu trabalho diário, e quando analisamos ainda 

mais a imagem, percebemos que o próprio pintor buscava através do texto 

explicativo da prancha situar o admirador de sua obra, evitando assim qualquer 

tipo de concepção errônea que não se alicerce nesta verdade tão cara a este 

pintor de história: o Brasil marchava rumo à civilização. 

 

Em seus 15 anos de estadia, Debret conheceu pouco do Brasil: 

viveu um longo período no Rio de Janeiro e conheceu o Rio Grande do Sul 

durante uma expedição realizada por Dom Pedro I, que o convocou para 
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realizar ali seu trabalho. Debret fez a viagem pelo interior do país registrando o 

variado tipo de população local e regional por onde passava; neste aspecto, foi 

um privilegiado, pois, ao viver em um país marcado pela diferença racial, sua 

obra vai ganhando base através desse contato com diversos povos. Índios, 

negros e brancos convivem de uma forma inédita, convivência essa captada 

por sua percepção aguçada e registrada em seus inúmeros cadernos de 

anotações. Para ele, não seria possível aplicar um olhar redutor sobre esta 

realidade; tampouco desprezava o estágio já alcançado pela população 

“civilizada”. 

 

Debret aprende a lidar então com a relatividade dos conceitos 

aplicados na Europa sobre o termo “civilização”. Lembremos que Debret chega 

em um momento de grandes transformações políticas e culturais no Brasil. Em 

1816, quando chega com os outros artista ao Rio de Janeiro, Dom João VI é 

ainda Príncipe Regente; quando retorna à França, em 1831, o Brasil já era 

Império, uma vez que sua Independência havia sido proclamada em 7 de 

setembro de 1822 por Dom Pedro I. Portanto, dentro da sua crença de uma 

“nação jovem”, o Brasil já não poderia mais ser concebido, ao menos para este 

artista, fora do grupo das nações civilizadas. 

 

Debret se impõe então uma nova missão: apresentar o novo país à 

Europa e garantir seu lugar entre as nações civilizadas. A este projeto, dedicou 

seu trabalho mais ousado que foi a impressão dos três volumes da “Viagem 

Pitoresca e Histórica ao Brasil”. Nesses três volumes, Jean Baptiste Debret 

utilizou seu principal canal de expressão: as imagens. 
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