
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 
 
 
 
 

SABRINA MEDEIROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A PINTURA HISTÓRICA EM DEBATE 

O Combate Naval do Riachuelo (1883) pelo lápis de Angelo Agostini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guarulhos 

2021 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 
 
 
 
 

SABRINA MEDEIROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A PINTURA HISTÓRICA EM DEBATE 

O Combate Naval do Riachuelo (1883) pelo lápis de Angelo Agostini 

 
 
 
 
 
 
Trabalho de conclusão de curso apresentado 
ao Departamento de História da Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de São Paulo sob a 
orientação da Prof.ª Dra. Letícia Coelho 
Squeff 
 
 
 
 
 

 
 
 

Guarulhos 

2021 



SABRINA MEDEIROS 

 

A PINTURA HISTÓRICA EM DEBATE 

O Combate Naval do Riachuelo (1883) pelo lápis de Angelo Agostini 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Licenciatura em História à 
Universidade Federal de São Paulo 
 

Aprovação: 19/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Letícia Squeff  

Departamento de História da Arte/EFLCH/UNIFESP 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Maria Luiza Ferreira de Oliveira 

Departamento de História/EFLHC/UNIFESP 

 

 

 

Prof. Dr. Luís Filipe Silvério Lima 

Departamento de História/EFLCH/UNIFESP  



Na qualidade de titular dos direitos autorais, em consonância com a Lei de direitos 
autorais nº 9610/98, autorizo a publicação livre e gratuita desse trabalho no Repositório 
Institucional da UNIFESP ou em outro meio eletrônico da instituição, sem qualquer 
ressarcimento dos direitos autorais para leitura, impressão e/ou download em meio 
eletrônico para fins de divulgação intelectual, desde que citada a fonte. 
 

  

MEDEIROS, Sabrina. 
 
     A Pintura Histórica em debate : O Combate Naval do Riachuelo (1883) pelo 
lápis de Angelo Agostini / Sabrina Medeiros. – 2021. – 163p. 
 
     Monografia (Licenciatura em História). – Guarulhos : Universidade Federal 
de São Paulo. Escola de Filosofia, Letras e Humanas. 
 
     Orientador: Letícia Coelho Squeff. 
 
     The historical painting in debate: O Combate Naval do Riachuelo (1883) by 
the pencil of Angelo Agostini 
 
     1. História do Brasil 2. História da Imprensa Ilustrada 3. Crítica de Arte 4. 
Século XIX I. Letícia Coelho Squeff. II. A Pintura Histórica em debate. 



RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o debate em torno da pintura 

histórica a partir da ilustração de O Combate Naval do Riachuelo (1883 – Museu 

Histórico Nacional), obra de Vítor Meireles de Lima, pela Revista Illustrada, famoso 

periódico do século XIX. A proposta inicial foi a de compreender a ressignificação do 

quadro nos salões caricaturais da Revista Ilustrada através do estudo da imagem em 

específico e do periódico de maneira mais ampla, traçando relações com a crítica de arte, 

com os salões caricaturais, com o universo dos periódicos ilustrados e mesmo com a 

Guerra do Paraguai, além do destaque dado também ao produtor da caricatura, Angelo 

Agostini. 

Nosso argumento principal é o de que, ao produzir uma crítica de arte ilustrada 

em forma de salão caricatural de uma obra de pintura histórica, Angelo Agostini remodela 

a narrativa original, trazendo novos sentidos visuais à obra de Meireles. Para compreender 

essa ressignificação, nos amparamos em uma ampla bibliografia e selecionamos um 

corpus documental de salões caricaturais, realizando análises de fonte em conjunto com 

a revisão historiográfica. 

Em uma metodologia que aliou a História da Imprensa à História da Arte, 

combinamos temas como a circulação das revistas ilustradas no Brasil, a trajetória de 

Angelo Agostini e seus ideais, o estilo pictórico de Vítor Meireles, os salões caricaturais 

na Revista Illustrada e em O Mosquito e a circulação de imagens referentes à Guerra do 

Paraguai, de maneira a compreender os novos sentidos do Combate e dos porquês de sua 

crítica. 

Palavras-chave: Salões caricaturais – pintura histórica – Angelo Agostini – crítica de 

arte – imprensa ilustrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 This thesis has the aim of considering the debates that surrounded the historical 

painting through the illustration of O Combate Naval do Riachuelo (1883 – Museu 

Histórico Nacional), that was a piece of art by Vítor Meireles de Lima, in Revista 

Illustrada, a famous magazine in nineteenth century. Our proposition was to understand 

the new meanings given to the painting in the art cartoons from Revista Illustrada through 

the specific study of the image and the magazine in a wide outlook, tracing the relations 

between the art criticism, the art cartoons, the illustrated magazines and even the War of 

the Triple Alliance, besides of highlighting the cartoon producer, Angelo Agostini. 

 Our main argument is that, by criticizing the historical painting through a cartoon, 

Angelo Agostini recreated the original narrative, bringing new meanings to Meireles’ 

work. In order to comprehend this new meanings, we were supported by a wide literature 

and selected documents, that include the art cartoons. 

 With a methodology that allied the Press History with Art History, we combined 

themes such as the circulation of illustrated magazines in Brazil, the career of Angelo 

Agostini and his ideas, the pictorial style of Vítor Meireles, the art cartoons from Revista 

Illustrada and O Mosquito and the circulation of images from the War of the Triple 

Alliance, in order to comprehend the new meanings placed in the Combate and the 

reasons of this specific critic. 

Keywords: Art Cartoons – historical painting – Angelo Agostini – art criticism – 

illustrated press 
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Apresentação 

 Esta monografia é resultado de uma ideia que surgiu em meados de 2017, quando 

então buscava o tema para um trabalho de Laboratório de Ensino e Pesquisa em História, 

voltado ao trabalho com fontes visuais.  

 Sem conhecer nada a respeito de pintura histórica, me aventurei nos meandros da 

crítica da arte no oitocentos, na Guerra do Paraguai, na História da Imprensa Ilustrada, e 

busquei construir um caminho que combinasse os métodos de análise histórica às 

ferramentas da História da Arte. Nessa fase, o apoio e as indicações do professor Luís 

Filipe Silvério Lima, então responsável pelas aulas de Laboratório, foram incentivos 

fundamentais para que eu levasse o trabalho adiante e o transformasse em projeto de 

pesquisa. 

 Com o apoio e direcionamento de minha orientadora, a professora Leticia Squeff, 

chegamos ao projeto final, aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo – FAPESP, que nos concedeu a bolsa de Iniciação Científica em 2018, 

renovada por mais um ano após o término do primeiro. Esses dois anos de pesquisa e 

estudos na faculdade renderam resultados muito positivos, nos quais esta monografia está 

incluída. 

Há aproximadamente três anos atrás, quando iniciamos nossa investigação, 

tínhamos muitos questionamentos e um objetivo específico em mente: compreender a 

caricatura da pintura histórica O Combate Naval do Riachuelo, de Vítor Meireles de 

Lima, feita pelo ítalo-brasileiro Angelo Agostini. A primeira fase de investigação nos 

trouxe inúmeros resultados e, ao mesmo tempo, novos questionamentos e indagações que 

nos levaram à continuação da pesquisa em um aprofundamento da temática. Em um 

primeiro momento, nos deparamos com a necessidade de uma comparação entre as duas 

primeiras versões da caricatura, similares, e, ao mesmo tempo, com alterações 

significativas e importantes. No último ano, nos lançamos ao desafio de ir além da pintura 

histórica composta por Meireles e publicada na Revista Illustrada: compreender os salões 

caricaturais de Agostini como um conjunto documental. Não pretendemos aqui encerrar 

as discussões em torno de fontes tão ricas, mas apresentar os resultados e as reflexões que 

empreendemos ao longo desses anos, abordando os aspectos que consideramos 

fundamentais em nossa trajetória de investigação.  

 Ao longo desses dois anos, conseguimos espaço para apresentar nossas ideias e 

reflexões. Na Universidade Federal de São Paulo, no campus Guarulhos, que abrigou 
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nossas pesquisas, apresentamos no Congresso Acadêmico por três anos consecutivos, e 

também no Encontro de Pesquisas em História da Arte, evento que tem crescido e, de 

maneira constante, consolidado seu espaço. Na UNIFESP também participamos das 

Semana de História e de História da Arte. 

 Ainda no primeiro ano de pesquisa, nos aventuramos no exterior. Apresentamos 

nosso trabalho no IV Encuentro de Jóvenes Investigadores de Teoría e Historia de las 

Artes, evento promovido pelo Centro Argentino de Investigadores de Arte – CAIA, e 

realizado na Universidad de Buenos Aires. 

 No segundo ano de pesquisa, mais um evento internacional – mas dessa vez 

sediado em terras brasileiras. Apresentamos em pôster no X Seminário do Museu D. João 

VI/ Grupo Entresséculos, evento organizado em parceria com o IV Colóquio de Arte em 

Portugal e Brasil nos Séculos XIX e XX, e realizado no Museu Nacional de Belas Artes, 

no Rio de Janeiro. Foi no Rio que conheci, pessoalmente, tanto a Revista Illustrada na 

Biblioteca Nacional quanto o nosso tão falado O Combate Naval do Riachuelo, no Museu 

Histórico Nacional.  

 Por último, ainda tive a honra de apresentar o trabalho no XIV Encontro de 

História da Arte, evento já bastante consolidado e realizado pela Universidade Estadual 

de Campinas. 
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Introdução 

Ao folhearmos o número 363 da Revista Ilustrada (1876 – 1898) do ano de 1883 

nos deparamos, nas páginas 4 e 5, com uma ilustração de O Combate Naval do Riachuelo 

(Imagem 1), pintura histórica de Vítor Meireles de Lima (1832-1903). O texto que o 

acompanha, no entanto, é uma sátira: valendo-se do humor, critica profundamente a obra 

do pintor. 

Imagem 1: “O Combate Naval do Riachuelo (2ª versão)”. Revista Illustrada. Anno 8, n.º 363. Rio de 
Janeiro, 1883. 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

O Combate Naval do Riachuelo, um quadro de grandes dimensões – 

aproximadamente oito metros de largura por quatro de altura –, foi primeiramente 

apresentado por Meireles em 1872, na Exposição Geral de Belas Artes. Nesse mesmo 

ano, surgiu no periódico O Mosquito uma caricatura produzida por Angelo Agostini, 

satirizando o quadro. No entanto, em 1876, durante uma viagem no retorno de uma 

exposição internacional, a pintura passaria por um processo tão extremo de danificação 

que se torna impossível sua recuperação. Assim, em 1883, Meireles apresentou sua 

segunda versão do Combate (Imagem 2), idêntica à primeira. À sua apresentação, seguiu-

se novamente a crítica ilustrada de Agostini, agora na Revista Illustrada e, apesar de 

semelhante à d’O Mosquito, com algumas poucas alterações. 
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Imagem 2: Oscar Pereira da Silva. Cópia de O Combate Naval do Riachuelo, óleo sobre tela, 460 cm x 
820 cm, s.d., Palácio Pedro Ernesto, Rio de Janeiro.1 

 
Fonte: Reprodução da obra situada no Palácio Pedro Ernesto (Rio de Janeiro-RJ)  

A proposta dessa monografia é problematizar a ressignificação da pintura pela 

imagem inserida na Revista Illustrada, com considerações especiais aquela de O 

Mosquito. Qual é o processo argumentativo – e os elementos que o compõem – que 

transforma a obra em objeto de comicidade? Qual a relação do estilo de abordagem e das 

temáticas do periódico com a crítica de arte? Em um momento de dramatização do debate 

em torno da arte acadêmica do século XIX, como a satirização da obra de Meireles se 

articula ao seu próprio momento histórico e é também moldado por ele? 

 Ao longo do século XIX, tanto a produção artística como a crítica de arte passaram 

a ter maior destaque na sociedade fluminense e, sobretudo, na imprensa2, e O Combate 

Naval do Riachuelo não foi o único quadro de batalha encomendado ou comprado pelo 

governo imperial brasileiro durante o período de pós-Guerra do Paraguai. Outras pinturas 

históricas, tais como Batalha do Avaí (MNBA-1872-1877), de Pedro Américo, Batalha 

dos Guararapes (MNBA-1879) e Passagem de Humaitá (MHN-1872) são exemplos de 

obras compradas pelo governo na busca da exaltação e da promoção uma memória 

nacional em torno das vitórias alcançadas.  

																																																													
1 Como a reprodução oficial e digital do quadro, fornecida pelo Museu Histórico Nacional, tem uma baixa 
qualidade de imagem e não está em cores, decidimos trazer a reprodução da cópia da tela, feita pelo pintor 
Oscar Pereira da Silva. Durante a estadia no Rio de Janeiro, visitei tanto o Palácio Pedro Ernesto quanto o 
Museu Histórico Nacional e pude observar que a cópia é bastante semelhante, de fato, à obra original. 
Assim, utilizamos a cópia aqui apenas para fins de observação geral.   
2 CASTRO, Ísis Pimentel de. Os embates entre o empiricismo e a idealização na tradição artística 
oitocentista: Uma análise das telas de batalhas de Pedro Américo e Vitor Meireles. Revista Seculum, João 
Pessoa-PB, n. 19, jul./dez. 2008, p. 57-79.	
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Esse cenário pode ser compreendido de maneira mais ampla: ao longo do século 

XIX, a produção artística e a crítica de arte passaram a possuir maior destaque na 

sociedade e, sobretudo, na imprensa.3 O sucesso alcançado pelas Exposições Gerais de 

Belas Arte era notável, e as pinturas históricas foram proeminentes nesse cenário, tendo 

uma participação inegável no sucesso de público.  Na relação entre arte e a investida nas 

questões que envolviam a definição de uma nacionalidade brasileira, o historiador da arte 

Rafael Cardoso observa que  

A partir do final do século XVIII [...], esta tendência de valorização do gênero 
[histórico] se acentuou ainda mais, levando os teóricos e administradores do 
século XIX a dedicarem enormes esforços intelectuais e materiais à promoção 
da pintura histórica como manifestação da identidade de uma nação e do nível 
de civilização de um povo.4 

 Na verve da retórica civilizacional e dos esforços de promoção de uma identidade 

nacional com a devida instituição de momentos simbólicos, a Guerra do Paraguai foi tida 

como valiosa fonte de inspiração. Temos em Cardoso que “não pode restar dúvida que a 

Guerra do Paraguai foi um marco fundamental – talvez o marco fundamental – na 

cristalização da identidade nacional durante o Segundo Reinado”.5 Antes de 

prosseguirmos, no entanto, pontuamos a necessidade em que se tenha cuidado com a 

afirmação da existência, de fato, de uma identidade nacional naquele momento do século 

XIX brasileiro. Nosso objetivo não é falar se havia, de fato, uma ou várias identidades 

nacionais pululando no território, mas abordar um tipo de promoção específico de uma 

nacionalidade que se tentava consolidar, considerando nosso foco na arte e em sua crítica.  

Em todo caso, é nesse cenário que a Guerra do Paraguai se tornou objeto de 

diversas obras apresentadas nas Exposições Gerais de Belas Artes. Em uma delas, a 

edição de 1879, as obras A Primeira Batalha dos Guararapes (1879) de Vítor Meirelles 

e Batalha do Avaí (1877) de Pedro Américo, colocadas lado a lado, foram alvo de intensas 

																																																													
3 CASTRO, op. cit. p. 57-79. 
4 CARDOSO, Rafael. Ressuscitando um Velho Cavalo de Batalha: Novas Dimensões da Pintura Histórica 
do Segundo Reinado. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 3, jul. 2007. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/criticas/rc_batalha.htm>. Acesso em: 24.nov.2017. N.p. 
5 Ibidem. Sobre pintura histórica, ver também:  CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Pintura histórica na 
América Latina. In BESSA, Pedro Pires (org.). Integração latino-americana. Juiz de Fora: UFJF, Belo 
Horizonte: Fapemig, 1993, pp. 331-333 e CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Pintura histórica nas 
Exposições Gerais da Academia Imperial de Belas Artes. In: XXXII Colóquio do Comitê Brasileiro de 
História da Arte, out.2012, Universidade de Brasília, Brasília, DF. Anais do XXXII Colóquio CBHA 2012: 
Direções e Sentidos da História da Arte, 2012, pp. 543-558. 
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comparações que a historiografia da arte considera como um dos ápices do debate em 

torno da pintura histórica do período6. Em um artigo, Ísis Pimentel de Castro pontua que 

A exposição, lado a lado, dessas telas tornou a comparação entre os artistas 
inevitável, culminando com acusações de plágio feitas a ambos. A polêmica, 
liderada por Angelo Agostini, na Revista Ilustrada, tomou progressivamente a 
maioria dos periódicos da época.7   

 A pretensão em definir o que seria uma “versão correta” da pintura histórica foi 

um dos cernes das discussões que envolveram a crítica de arte no período. Periódico 

fluminense de inegável destaque no oitocentos, a Revista Illustrada, fundada, dirigida e 

majoritariamente ilustrada por Angelo Agostini, teve participação ativa nesse contexto. 

Esse é um dos meandros que envolvem a publicação da ilustração satírica de O Combate 

Naval do Riachuelo.	8  

Compreendido o plano de fundo da publicação, atentemos à forma. O que temos 

não é somente texto, nem tampouco somente imagem. Não é somente assertividade, mas 

uma assertividade pontuada de sarcasmos, uma recriação que conta com a caricatura e a 

sátira. A forma da crítica, seu estilo, remete à um gênero então já consagrado na França 

– sobretudo em Paris e seus arredores: os salões caricaturais.  

Os salões caricaturais – ou ainda “salões para rir” ou “salões cômicos” – franceses 

surgiram no século XVVIII e atingiram seu auge em meados do século XIX. A definição 

de Thierry Chabanne, especialista do gênero, é a seguinte: “Les Salons caricaturaux sont 

des comptes rendus en images humoristiques des oeuvres, peintures ou sculptures, 

exposées au Salon officiel qui se tient à Paris”.9 Se comparado à França, o gênero no 

Brasil alcançou muito menos destaque. Na França, o gênero era extremamente comum e 

muitos periódicos publicavam seus próprios salões ilustrados10. No Brasil, os primeiros 

salões foram publicados já no século XIX, e somente alcançaram boa repercussão sob o 

lápis de Angelo Agostini.11 Pioneiro da imprensa ilustrada paulistana e ilustrador com 

																																																													
6 GUARILHA, Hugo Xavier. A Questão Artística de 1879: um episódio da crítica de arte no Segundo 
Reinado. Dissertação (Mestrado em História da Arte). 2005. IFCH – UNICAMP, Campinas-SP. 
7 CASTRO, op, cit. p. 60. 
8 Sobre a questão, ver por exemplo MELLO JR., Donato. “As exposições gerais na Academia de Belas 
Artes no Segundo Reinado”. In Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro-Anais do Congresso 
de História do Segundo Reinado (Comissão de História Artística), 1°vol., Rio de Janeiro, I.H.G.B., 1984, 
pp.203-352; GUARILHA, Hugo Xavier. A questão artística de 1879: Um episódio da crítica de arte no 
Segundo Reinado. 2005. Dissertação (Mestrado em História) – IFCH-UNICAMP, Campinas-SP, p.3. 
SQUEFF, Letícia. Uma galeria para o Império: a Coleção Escola Brasileira e as origens do Museu 
Nacional de Belas Artes. São Paulo: EDUSP, 2012.  
9 CHABANNE, Thierry. Les Salons Caricaturaux. Paris-França: Réunion des musées nationaux, 1990, p.4. 
10 Nomes como Le Charivari, Le Petit Journal, La Vie Parisienne são alguns dos periódicos de grande 
destaque a publicarem salões caricaturais, cada um com um estilo próprio. (Cf. CHABANNE, op. cit) 
11 Abordaremos a gênese dos salões caricaturais com maior atenção no segundo capítulo desta monografia. 



	

	
	

8	

uma carreira inegavelmente profícua na imprensa fluminense, Agostini é um dos objetos 

no qual focalizamos nossas atenções nessa monografia. 

Angelo Agostini nasceu em 1843 em Vercelli, na Itália. Após alguns anos de 

residência na França, segue para São Paulo, no Brasil. O Diabo Coxo (1864-1865) e O 

Cabrião (1866-1867) foram os dois periódicos nos quais o piemontês iniciou seus 

trabalhos com a ilustração na imprensa paulistana, ao lado de Sizenando Nabuco, irmão 

de Joaquim Nabuco, e Luís Gama. Muito polêmicas para a época, ambas revistas tiveram 

curta duração e logo pararam de circular. Apesar do destaque dado por inúmeros 

pesquisadores à essa fase de carreira de Agostini, é o seu próximo passo na imprensa que 

mais atrai atenção – e também a que mais nos interessa aqui. Com um claro 

amadurecimento na arte da caricatura e da ilustração, Agostini muda-se para a capital do 

Império, Rio de Janeiro, e passa pelas redações de periódicos de grande destaque, como 

A Vida Fluminense (1868-1875), O Mosquito (1872-1877) até fundar seu próprio, a 

Revista Illustrada (1876 - 1898). 12 

Considerado pioneiro da imprensa ilustrada paulistana e um protagonista da 

fluminense, Agostini aparece com grande destaque em livros sobre a História da Imprensa 

Brasileira13. Para além disso, ao longo das últimas décadas, também foi objeto da atenção 

de pesquisas que vasculharam particularmente suas ideias, suas publicações, suas 

ilustrações e sua trajetória. Marcelo Balaban, Gilberto Maringoni, José Carlos Augusto e 

Washington Kuklinski Pereira14 são alguns dos nomes mais proeminentes nesse cenário. 

De um modo geral, a carreira de Agostini teve espaço na historiografia sobretudo a partir 

da ótica do abolicionismo e do republicanismo, assim como pelas suas querelas com a 

																																																													
12 ANGELO Agostini. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2021. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa203/angelo-agostini>. 
Acesso em: 29 de Jan. 2021. Verbete da Enciclopédia. 
13Cf. LIMA, Herman. História da Caricatura no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1963 em 4 
volumes; LUCA, Tania Regina de; GUIMARÃES, Valéria (org.). Imprensa Estrangeira Publicada no 
Brasil. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2017; LUCA, Tania Regina. A Ilustração (Paris, 1884-1892) e a 
Revista de Portugal (Porto, 1889-1892): diálogos entre projetos editoriais e possibilidades técnicas. In: 
Revista Topoi. Rio de Janeiro, v.18, n. 34, p. 91-115, jan./abr. 2017; MAGNO, Luciano. História da 
caricatura brasileira: Os Precursores e a Consolidação da Caricatura no Brasil. Vol.1. Rio de Janeiro: 
Gala Edições de Arte, 2012; MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tânia Regina de (org.). História da Imprensa 
no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018. 
14 Sobre a trajetória e carreira de Agostini, conferir: AUGUSTO, José Carlos. Um provinciano na corte: as 
aventuras de “Nhom-Quim” e a sociedade do Rio de Janeiro nos anos 1860-1870. Dissertação (Mestrado 
em História). 2008. FFLCH-USP, São Paulo; BALABAN, Marcelo. Poeta do lápis: sátira e política na 
trajetória de Angelo Agostini no Brasil Imperial (1864-1888). Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009; 
MARINGONI, Gilberto. Angelo Agostini: A Imprensa Illustrada da Corte à Capital Federal: 1864-1910. 
São Paulo: Devir Livraria, 2011; PEREIRA, Washington Kuklinski. O Traço e a Pena: A campanha 
abolicionista de Angelo Agostini na Revista Illustrada (1884-1888). 2010. Dissertação (Mestrado em 
História) – PUC-SP, São Paulo. 
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Igreja Católica, e suas ilustrações sobre essas temáticas alcançaram repercussão nas 

análises de historiadores. Assim, mesmo com abordagens distintas, o tema é recorrente. 

No entanto, a atuação de Agostini na imprensa fluminense não esteve restrita às 

causas abolicionistas e republicanas. Artista, professor do Liceu de Artes e Ofícios e dono 

de um ateliê no qual dava aulas, ele atuou fortemente também como comentarista e crítico 

das belas artes. Essa faceta da carreira de Agostini, no entanto, raramente é mencionada 

ou tida como de interesse historiográfico.  

Em contrapartida, a vertente artística do piemontês tem seu destaque na 

historiografia da arte. Não é raro encontrar trabalhos que mencionem suas críticas ou suas 

ilustrações e caricaturas de pinturas. Mesmo aqui, no entanto, é difícil encontrar pesquisas 

de fôlego que tenham se dedicado inteiramente ao tema, pesquisas que se debrucem sobre 

a produção de crítica de arte de Agostini como objeto principal de suas indagações. É na 

tese de doutorado da historiadora da arte Rosângela de Jesus Silva15 que temos um 

primeiro avanço nesse sentido. Com uma abordagem panorâmica, Silva constrói um 

maior entendimento da produção artística e da crítica de arte de Agostini, incluindo 

reflexões e análises de seus salões caricaturais e também de algumas de suas pinturas.   

Em relação à figura de Agostini, pretendemos com a monografia explorar 

justamente essa vertente de sua carreira, focalizando sua atuação como crítico de arte, 

buscando, sempre que possível, traçar relações com os outros âmbitos de sua carreira. Se 

separamos a atuação de Agostini nas caixinhas do abolicionismo, do republicanismo ou 

da arte, acabamos por dissociar aspectos dos debates promovidos pelo piemontês que 

estavam em constante diálogo, e a consequência seria a da fragmentação de nossa 

compreensão do objeto de pesquisa. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, nem de 

nos alongarmos nessas associações, mas deixamos essa máxima para reflexão, juntamente 

dos apontamentos que buscaremos fazer no sentido de trazer um maior diálogo entre esses 

âmbitos diferentes, mas complementares. A ideia é que essas reflexões nos permitam 

compreender melhor os argumentos e a forma final assumida pela caricatura de O 

Combate Naval do Riachuelo.   

Como dito anteriormente, os salões caricaturais franceses eram críticas ilustradas 

de obras de arte, tendo normalmente como foco aquelas apresentadas nos Salões 

franceses. No Império do Brasil não era muito diferente. Os salões de Agostini 

																																																													
15 SILVA, Rosângela de Jesus. O Brasil de Angelo Agostini: política e sociedade nas imagens de um artista. 
Tese (Doutorado em História). 2010. IFCH-UNICAMP, Campinas-SP; 
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focalizavam as obras apresentadas nas Exposições Gerais de Belas Artes, mostras 

periódicas que eram realizadas pela Academia Imperial de Belas Artes.  

Realizadas pela Academia Imperial de Belas Artes, as Exposições Gerais foram a 

fonte principal para os salões caricaturais publicados na Revista Ilustrada e também em 

O Mosquito. Em nosso levantamento, encontramos, ao todo, dezesseis salões entre os 

anos de 1872 e 1884, com mais de duzentas obras caricaturadas e ilustradas. 

Além do espaço dedicado a temas artísticos, tanto a Revista Illustrada quanto O 

Mosquito foram também palco da abordagem de temas políticos e sociais, da sátira de 

costumes e de polêmicas com diferentes setores da sociedade, e a influência de Agostini 

nesses debates deve ser sempre levada em conta.16 São, então, fontes com vastas 

possibilidades de pesquisa pelas inúmeras abordagens possíveis de suscitação. 

Abordamos de maneira panorâmica essas características das revistas ilustradas de 

Agostini, já que de alguma maneira elas acabam por manter um certo diálogo com a 

caricatura de O Combate Naval do Riachuelo. Partindo do pressuposto de que a caricatura 

feita por Agostini ressignifica a pintura, transformando seu sentido e narrativa iniciais, 

buscamos então compreender como isso acontece e os argumentos que respaldam a crítica 

ao quadro. Inicialmente uma cena gloriosa, de uma vitória em uma importante batalha da 

Guerra do Paraguai, em que as manobras brasileiras asseguraram a vitória, a cena se torna 

miseravelmente vergonhosa sob o desenho de Agostini. Na caricatura, se olharmos 

atentamente, os paraguaios descansam, fumam cachimbos e pescam no casco destruído 

de sua embarcação. O almirante Barroso e os oficiais que o acompanham são 

estranhamente desproporcionais, tendo quase a mesma altura que a fragata Amazonas. 

Mas apesar dos detalhes que nos apresentam a comicidade da cena, é a legenda satírica 

que cumpre seu papel, junto da imagem, na recriação da narrativa do quadro. De acordo 

com o texto das laterais, uma recriação humorada e bastante ácida da explicação que 

acompanhavam os quadros nas EGBA’s, o que ocorre naquela cena composta por 

Meireles não é uma batalha, senão um “leilão” vergonhoso ordenado pelo almirante. 

Acenando com o chapéu para a proposta que melhor se apresentar, Barroso estaria 

leiloando os destroços da embarcação paraguaia por ninharias, enquanto os paraguaios 

nem se dão conta do que se passa, distraídos pela pescaria e pela sesta. Resumindo, na 

cena de Agostini, não há batalha, não há perigo, não há ameaças de nenhum dos lados, 

senão o descanso de uns e a ação vergonhosa de outros. 

																																																													
16 A pluralidade de atividades realizadas por Agostini é um dos aspectos destacados tanto por Silva quanto 
por Oliveira. (Cf. SILVA, op. cit.; MARINGONI, op. cit.) 
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A princípio, a obra de Meireles nos apresenta à glorificação da Marinha Imperial 

brasileira em uma batalha da Guerra do Paraguai. Na cena apresentada, o almirante 

Francisco Manuel Barroso, a bordo da fragata a vapor Amazonas, acena a vitória sobre os 

paraguaios na Batalha do Riachuelo. Ao criticar a obra, a Revista Illustrada subverte a 

narrativa construída imageticamente através da sátira e da caricatura, e acaba por 

transformar também seu propósito original de exaltação. Se antes destinada a exaltação 

de um episódio considerado histórico, o quadro passa a ser uma representação vergonhosa 

de um momento banal através do traço humorístico e da legenda cáustica do periódico. 

Ao fazer a caricatura do quadro e do próprio Meireles, Agostini fez a manipulação da arte 

tradicional, contestando, dessa forma, a sua função de memória ou de exaltação do 

império e seus acontecimentos. 

Ao abordar a ressignificação da obra pela sátira ilustrada de Agostini, pensamos 

na construção narrativa visual do quadro em si, em seu processo de idealização e no que, 

de fato, Meireles buscou apresentar ali. Essa parte da pesquisa, que apresentamos na 

monografia, é importante porque não há como interpretar as subversões narrativas se 

desconhecemos aquela que está posta inicialmente na pintura. Combinando essa análise 

com reflexões em torno da trajetória de Angelo Agostini e de sua atuação na imprensa 

ilustrada, com análises da Revista Illustrada e de O Mosquito e de seus salões caricaturais, 

buscamos construir um quadro analítico o mais completo possível de tudo aquilo que 

envolve a produção de um novo significado ao quadro pela ilustração litográfica.  

Adentramos, assim, um pouco da História da Arte e da problemática visual, 

refletindo sobre os elementos que compõem a pintura e sua crítica e sobre os mecanismos 

que influenciaram o seu processo de idealização e produção. Pensamos também sobre os 

“mecanismos interpretativos”17 que essas obras e críticas de arte ajudaram a criar ao 

mesmo tempo em que estavam inseridas em um meio cultural próprio. Sobre isso, o 

historiador da arte Jorge Coli argumenta que: 

O recuo diante das identidades, ou ‘raízes’, ilusórias que nossa história criou 
torna-se, desse modo, fundamental para a compreensão da arte desse período 
que nos interessa [no caso, o século XIX]. Porque, ao invés de sermos moídos 
pelos próprios mecanismos interpretativos que essa arte contribuiu para 
montar, nós podemos, ao contrário, nos perguntar quais são esses mecanismos, 
quais as peças que os compõem, de que modo eles agiram em nosso meio 
cultural, inventando tradições, fazendo palpitar um sentimento de pátria, 

																																																													
17 COLI, Jorge. A pintura e o olhar sobre si: Victor Meirelles e a invenção de uma história visual no século 
XIX brasileiro. In: FREITAS, Marcos Cezar de (Org.). Historiografia brasileira em Perspectiva. São 
Paulo: Contexto, 1998, pp.375-404. 
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escondendo por aí as diferenças sociais e humanas, tecendo as teias de um 
imaginário tão lindo e confortável.18  

A partir das reflexões de Jorge Coli, podemos dizer que esta monografia pretende 

iluminar os “mecanismos interpretativos” subjacentes à pintura histórica, utilizando-se, 

para isso, de sua sátira veiculada na Revista Illustrada e em O Mosquito. A pesquisa 

levará em conta os aspectos visuais como também os entenderá a partir da dinâmica de 

circulação de valores artísticos.  

Em uma das colunas da referida edição da Revista Illustrada, observamos o autor 

pontuar que a caricatura do quadro de Meireles e sua descrição satírica são cópias de uma 

publicação anterior, apresentada pelo O Mosquito em 1872. Interpretamos essa 

informação como sendo intimamente ligada à duas versões da pintura por Meireles, a 

primeira apresentada na Exposição Geral de 1872 e a segunda no Salón de Paris em 1883. 

Um dos momentos-chave para a vitória da Tríplice Aliança sobre o Paraguai foi a 

Batalha do Riachuelo, na qual a frota liderada por Francisco Manuel Barroso da Silva, o 

Almirante Barroso, e a fragata Amazonas detiveram o avanço paraguaio pelo rio.19 O 

combate foi o tema escolhido para a pintura histórica encomendada a Meireles, resultando 

no quadro de 4,60 por 8,20 metros, exposto no Salão de 1872 e objeto da crítica satírica 

de Agostini no salão caricatural do periódico O Mosquito no mesmo ano, que o apresenta 

como um “leilão” (Imagem 3). Com a destruição do quadro e produção de uma segunda 

versão idêntica em 1883, a crítica satírica se intensificou na Revista Illustrada, que 

retomou a reprodução litográfica d’O Mosquito e adicionou a ela um quadro narrativo 

voltado à crítica da persona do artista. (Imagem 4) 

Imagem 3: O Mosquito. 1872, n. 147, p. 4-5 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

																																																													
18 Ibidem. p. 233. 
19 ARAÚJO, Aline Praxedes de. Há tantas formas de se ver o mesmo quadro: uma leitura de O Combate 
Naval do Riachuelo de Victor Meirelles (1872/1883). 2015. Dissertação (Mestrado em História). CCHL – 
UFPB, João Pessoa-PB 
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Imagem 4: Revista Illustrada. 1883, n. 363, p. 4-5 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

 

O salão caricatural retoma aspectos fundamentais da obra de Meireles, mas traz 

muitos detalhes que alteram seu sentido original. De modo geral, ela manteve a escala e 

os principais elementos da pintura, com a alteração e manipulação de detalhes de maneira 

a conferir o aspecto cômico da crítica. Em primeiro plano, vemos destacado o navio 

paraguaio afundando com seus tripulantes; em segundo plano, o navio brasileiro com o 

comandante Barroso e outros oficiais da Marinha. Ao fundo, outros navios brasileiros, 

apresentados de forma intocada, sem danificações. Apenas na Revista Illustrada, o salão 

caricatural é acompanhado por uma sequência narrativa ilustrada (Imagem 5) que 

apresenta o processo de produção da pintura e sua apresentação no Salón.  

Imagem 5: Revista Illustrada. 1883, n. 363, p. 4-5 (Detalhe) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Vários elementos podem ser destacados na crítica da Revista Illustrada ao 

Combate. Dentre eles, sobressaem a subversão do objetivo inicial da pintura; a crítica ao 

caráter “orgulhoso” e pouco criativo de Meireles, que reproduziu a obra tal qual sua 

primeira versão de 1872; e também a falta de “movimento” das figuras expressas no 

quadro. Para além dos elementos estéticos analisados na crítica, consideramos a 



	

	
	

14	

possibilidade de uma relação entre a crítica da obra com posicionamentos políticos 

expressos pelo periódico, especialmente sob a pena de Agostini, ao longo dos anos. 

O trabalho com fontes visuais foi, inicialmente, desafiador. Ao longo de um artigo 

produzido para a Revista Brasileira de História, o historiador Ulpiano de Meneses 

apresenta uma rica análise dos usos e desdobramentos das fontes visuais em diferentes 

campos do conhecimento, incluindo a História e a História da Arte. Sua ideia principal 

foi apresentar uma reflexão sobre fontes visuais, propondo um “tratamento mais 

abrangente da visualidade como uma dimensão importante da vida social e dos processos 

sociais”.20 Ao abordar a historiografia produzida a partir de fontes visuais até então, 

Meneses afirma que 

Com efeito, a História continua a privilegiar ainda hoje, a despeito da 
ocorrência de casos em contrário, a função da imagem com a qual ela penetrou 
suas fronteiras no final do século atrasado. É o uso como ilustração. 
Certamente, de início, a ilustração agia com direção fortemente ideológica, 
mas não é menos considerável seu peso negativo, quando o papel que ela 
desempenha é o de mera confirmação muda de conhecimento produzido a 
partir de outras fontes ou, o que é pior, de simples indução estética em reforço 
ao texto, ambientando afetivamente aquilo que de fato contaria.21 

O artigo é de 2003 e, desde então, não podemos afirmar que o campo histórico 

não se desenvolveu nesse sentido, e ela não se aplica diretamente ao caso da História da 

Arte, mas ao da História. No entanto, seguindo o argumento utilizado por Meneses, 

podemos pensar que a historiografia tendeu a compreender as fontes visuais a partir de 

noções ou análises pré-estabelecidas, a partir das quais a imagem era entendida como 

mera “ilustração” ou “confirmação” das análises baseadas em fontes textuais. O conceito 

de “cultura visual” e a ideia de que uma fonte visual pode ser objeto de ricas análises ao 

ser compreendida a partir de sua visualidade e como dimensão “da vida social e dos 

processos sociais”, como citado acima, foi o ponto de partida para a primeira formulação 

do projeto que originou a pesquisa e agora seu resultado final, a monografia. Assim, 

empreender uma pesquisa em torno do quadro Combate Naval do Riachuelo de Vitor 

Meireles e de sua respectiva crítica pode ser considerado um esforço na direção de uma 

resposta a esse desafio colocado por Meneses ao campo da História: o de entender uma 

fonte visual em sua produção, circulação e recepção, indo além de uma interpretação da 

imagem como ilustração. Para isso, empreendemos um diálogo inequívoco com a História 

																																																													
20MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. “Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, 
propostas cautelares”. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v.23, nº 45, pp. 11-36. 2003, p. 11. 
21Ibidem, p. 20-21. 
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da Arte, cujos instrumentos nos permitiram um olhar mais atento também aos 

mecanismos próprios da construção visual.  No entanto, não temos a pretensão de esgotar 

o assunto, e nem mesmo de produzir  

Ao abordar a produção do antropólogo social Alfred Gell, Meneses afirma que, 

para Gell, “a arte é menos assunto de sentido e comunicação que de intervenção social, 

mobilização mais que codificação simbólica.”22 Seguimos nessa linha, de que a arte pode 

ser compreendida também a partir da relação que estabelece com a sociedade que a 

produz. É nesse sentido que se estabeleceu a ideia de uma ressignificação da imagem – 

no caso, do quadro de Meireles. Com a ideia de ressignificação, abarcamos a noção de 

que uma imagem, produzida sobre e a partir de diversos fatores e condições situadas na 

sociedade, circulará e possuirá novos sentidos e significados que lhe são atribuídos, que 

não necessariamente estavam colocados desde sua proposta e processo de produção. Ou 

seja, o de que a imagem não é estática em si mesma, mas de que desde sua produção até 

a circulação e recepção, ela adquire diferentes sentidos.  

No processo de compreensão da imagem e de sua recepção a partir das relações 

que possui com a sociedade na qual se insere, o livro Padrões de Intenção: a explicação 

histórica dos quadros23, de Michael Baxandall, foi de grande importância para a pesquisa. 

Três motivos principais do livro podem ser destacados: primeiramente, porque oferece 

uma reflexão em torno da visualidade e de como a observação e o olhar possuem relação 

direta com as lembranças do indivíduo observador – e, portanto, têm relação com sua 

subjetividade; em segundo lugar porque o livro reflete sobre o processo de descrição de 

uma obra de arte e de como essa tarefa se faz a partir da intervenção daquele que a produz; 

e, por último, ao analisar, porque fornece, no primeiro capítulo, categorias de análise que 

foram muito úteis para a análise d’O Combate Naval do Riachuelo e de sua crítica. Ao 

abordar o processo de descrição de obras de arte, Baxandall afirma que,  

em primeiro lugar, uma descrição, por ser um ato de linguagem, é feita de 
palavras e conceitos. Por isso, a descrição é menos uma representação do 
quadro, ou mesmo uma representação do que se vê no quadro, do que uma 
representação do que pensamos ter visto nele. Em outras palavras, a descrição 
é uma relação entre o quadro e os conceitos.24  

 A crítica proposta por Agostini para a Revista Illustrada pode ser pensada também 

a partir da chave dos conceitos dos quais se utiliza, do destaque a determinados aspectos 

																																																													
22 Ibidem, p. 15 
23 BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. 
24 Ibidem, p.44 
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do quadro e da não consideração de outros, o que nos leva às características que Agostinin 

considerava fundamentais em uma pintura histórica. Ao analisar a construção da ponte, 

Baxandall destaca a importância da trajetória do indivíduo que a projeta e também 

daqueles que a criticam.  Compreender a trajetória de Agostini foi, nesse sentido, um 

caminho para compreender também a crítica posta no salão caricatural. É o que buscamos 

fazer no primeiro capítulo, considerando também os aspectos mais importantes da análise 

dos periódicos ilustrados, compreendendo o funcionamento da Revista Illustrada e de O 

Mosquito e de como os salões se inseriam em seu projeto editorial. 

No segundo capítulo, buscamos traçar um quadro panorâmico dos salões 

caricaturais de Agostini, de maneira que pudéssemos compreender o salão do Combate 

como um documento que faz parte de um conjunto maior. Optamos por dedicar um 

capítulo aos salões porque esse quadro mais panorâmico nos permitiu compreender 

melhor os mecanismos utilizados na crítica caricatural do quadro de Meireles.  

É no último capítulo que buscamos amarrar todas essas reflexões na análise 

específica da crítica de arte do salão caricatural do Combate. O primeiro passo foi a 

retomada do quadro de Meireles, objeto da crítica, sobre o qual buscamos apresentar o 

processo de formulação e produção, que não podem ser considerados independentes das 

escolhas tomadas por um indivíduo – no caso, de seu pintor, Vitor Meireles. Abordamos 

a circulação de imagens referentes à Guerra do Paraguai e as possíveis referências visuais 

para a crítica à Meireles, dando uma atenção especial ao quadro de batalha, 

compreendendo sua composição e escolhas artísticas. Ao mesmo tempo, traçamos 

paralelos entre os resultados da análise do quadro com sua respectiva caricatura, 

percebendo elementos de conflito entre a criação artística e sua crítica, sempre buscando 

situar o debate no seu momento histórico, no qual o debate também atuava – pensamos, 

por exemplo, na importância da Questão Artística de 1879 para a crítica de arte do 

período.  

Um dos pontos importantes desse capítulo é a consideração das duas versões do 

salão caricatural do quadro, já que, apesar de semelhantes, ambos têm entre si diferenças 

muito importantes e que versam sobre a trajetória do quadro, do artista e dos 

posicionamentos de Agostini no cenário da arte de seu período. É aqui também que 

relacionamos as reflexões em torno da carreira de Agostini e de seus periódicos com a 

composição da crítica e dos elementos que estiveram em sua fundamentação e 

argumentação. Levamos em consideração também a crítica de arte do período e de como 

Agostini se inseria nesse cenário.  
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Capítulo 1. 

Angelo Agostini e suas revistas 

 

 

1. Um olhar para a historiografia e uma proposta analítica 

Ao longo das últimas décadas, alguns trabalhos de destaque elegeram Angelo 

Agostini como objeto de suas indagações e pesquisas. A já mencionada tese de doutorado 

de Rosângela de Jesus Silva, O Brasil de Angelo Agostini25, é parte importante dessa 

produção. Nela, a autora destacou a atuação artística de Agostini desde o ano em que 

começou a atuar na imprensa até sua morte. Outro trabalho de fôlego é o livro do 

historiador Marcelo Balaban, O poeta do lápis: sátira e política na trajetória de Angelo 

Agostini (1864-1888)26. Fruto da tese de doutorado de Balaban, o livro busca vasculhar 

aspectos da figura e trajetória de Agostini, relacionando-os com o contexto cultural, 

político e social em que viveu. As imagens possuem destaque no livro, sendo colocadas 

como fontes ricas para a compreensão dos temas que se propõe a estudar. Aqui, o foco 

está colocado nas opiniões de maior polêmica de Agostini, como suas querelas com a 

Igreja Católica, o abolicionismo e o republicanismo.  

Em Gilberto Maringoni Oliveira, doutor em História Social, temos a abordagem 

específica dos ideais abolicionistas de Agostini dentro da imprensa ilustrada. No seu livro, 

Angelo Agostini: A Imprensa Ilustrada da Corte à Capital Federal, 1864-1910, também 

fruto de tese de doutorado27, Oliveira focaliza tanto as influências sociais e políticas como 

também estéticas nas produções de Agostini. As técnicas da imprensa e as imagens do 

periódico foram fatores relevantes na análise.  

Outra pesquisa que discute as produções visuais de Agostini é a dissertação de 

mestrado do historiador José Carlos Augusto, Um provinciano na corte.28 Ao longo do 

texto, o autor ilumina um aspecto mais delimitado da produção de Agostini: a série de 

quadrinhos narrativos As aventuras de Nhô-Quim, publicado no periódico A Vida 

Fluminense (1868-1874).  

Ainda destacamos a dissertação de mestrado do historiador Washington Kuklinski 

Pereira, O Traço e a Pena: A campanha abolicionista de Angelo Agostini na Revista 

																																																													
25 SILVA, op. cit 
26 BALABAN, op. cit.   
27 OLIVEIRA, op. cit. 
28 AUGUSTO, op. cit. 
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Illustrada (1884-1888)29. Como explicitado no título, a questão principal da dissertação 

é o abolicionismo, tema recorrente nas litografias de Agostini.  

Angelo Agostini nasceu na cidade de Vercelli, na Itália, no ano de 1843, e passou 

parte da infância e adolescência na França, onde concluiu seus estudos de desenho. 

Mudou-se então para São Paulo, onde, a partir de 1860, teria trabalhado como retratista. 

Em 1864, junto de Luiz da Gama e o irmão de Joaquim Nabuco, Sizenando Nabuco de 

Araújo, lançaria seu primeiro periódico: o semanário liberal O Diabo Coxo, que circulou 

até 1865. No ano seguinte, Agostini se juntaria com Américo de Campos e Antônio 

Manuel dos Reis para dar vida a outro periódico, O Cabrião, no qual publicou ilustrações 

sobre a Guerra do Paraguai. Também de curta duração, o semanário se encerraria no ano 

seguinte. Nesse período, Agostini mudou-se para o Rio de Janeiro, onde colaborou no 

periódico ilustrado O Arlequim (1867-1868), que viria a se transformar no A Vida 

Fluminense (1868-1874). O chargista ganhou destaque nesse periódico, onde publicou 

críticas ao regime escravista e também a narrativa em quadrinhos As Aventuras de Nhô-

Quim, até receber o posto de ilustrador em O Mosquito (1869-1875), substituindo 

Cândido Aragonez de Faria – que, por sua vez, substituiria Agostini no A Vida 

Fluminense. É na revista O Mosquito que Agostini desenvolveu e publicou seus primeiros 

salões caricaturais, uma série que conta com quatro salões. Ali, Agostini desenvolveu 

suas ilustrações e caricaturas ao longo de seis anos, gerando querelas com a Igreja e 

defendendo ideais liberais. Ao final 1875, se retira e, um ano depois, lançaria a Revista 

Illustrada, periódico criado e dirigido por ele, onde desenvolveria o restante dos salões 

caricaturais aqui abordados.30 Deixando a revista, fixou residência na França em 1889, 

retornando ao Brasil 1895. Agostini ainda criaria o periódico Don Quixote e colaboraria 

com O Malho e a Tico-Tico antes de seu falecimento, em 1910. 

A importância de Angelo Agostini na cena jornalística fluminense oitocentista é 

inegável.31 No entanto, o que percebemos é que existe um foco maior das pesquisas 

realizadas em torno dessa figura “enigmática”, como Balaban a alcunha32, focalizaram 

																																																													
29 PEREIRA, Washington Kuklinski. O Traço e a Pena: A campanha abolicionista de Angelo Agostini na 
Revista Illustrada (1884-1888). 2010. Dissertação (Mestrado em História) – PUC-SP, São Paulo. 
30	Sobre a trajetória de Agostini, cf: BALABAN, op. cit; SILVA, op.cit; MARINGONI, op. cit; 
ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL. Angelo Agostini, 2017. Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa203/angelo-agostini	
31 Diversos trabalhos apontam a carreira de Agostini como um dos pontos fundamentais da 
compreensão de sua figura, uma vez que, com exceção dos periódicos dos quais participou, restam 
pouquíssimas fontes sobre sua trajetória de vida. (Cf. AUGUSTO, op. cit; BALABAN, op. cit; 
MARINGONI, op. cit; SILVA, op. cit.)  
32 BALABAN, op. cit.  
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sobretudo suas atuações políticas, seja no âmbito do abolicionismo, do republicanismo 

ou mesmo dos embates com a Igreja Católica, o que, em nossa análise, fez com que se 

formasse uma lacuna nas investigações em torno da atuação de Agostini como artista e 

crítico de arte. No primeiro capítulo do livro O Poeta do Lápis temos os delineamentos 

de como a memória de Angelo Agostini começou a se consolidar logo após sua morte, o 

associando à luta política e, sobretudo, ao abolicionismo. É pertinente destacar como o 

foco na luta pelo abolicionismo de Agostini não é somente produto da historiografia, mas 

resultado sobretudo de uma longa trajetória de estabelecimento e afirmação de sua 

memória post mortem, e que acabou por influenciar também os estudos historiográficos 

posteriores. A bibliografia que se dedicou a trajetória de Agostini, com pesquisadores 

como Balaban, Augusto e Gilberto Maringoni, revelam um foco em temáticas ligadas ao 

âmbito político e social do século XIX, destacando sobretudo o caráter combativo das 

publicações ilustradas para os periódicos.33 

Dentre as exceções a esse enfoque, temos a tese da historiadora Rosângela de 

Jesus Silva, que se destaca pelo esforço de preencher essa lacuna deixada até então pela 

historiografia, ou mesmo a dissertação de José Carlos Augusto que focaliza a narrativa 

ilustrada As Aventuras de Nhô-Quim.  

A tese da historiadora Rosângela de Jesus Silva é um dos trabalhos em torno da 

figura de Agostini que se destaca pela complexidade e pela tentativa de preencher essa 

lacuna deixada pela historiografia, partindo do ponto de vista da História da Arte. Ao 

destacar as concepções sociais e políticas de Agostini juntamente com sua carreira, Silva 

promoveu uma reflexão dialógica entre o trabalho do artista, caricaturista e crítico com a 

sociedade em que viveu, dedicando os capítulos à compreensão das inúmeras ilustrações 

e pinturas produzidas por Agostini. Nas palavras de Silva,  

A arte ocupou um espaço relevante na produção de Angelo Agostini, talvez 
mesmo central. Enquanto artista gráfico, ilustrou semanários por quase toda a 
segunda metade do século XIX e início do XX; nesse período também 
comentou com textos e imagens obras e artistas atuantes no Brasil daqueles 
anos, [...]. Além da atividade gráfica e crítica, Agostini também se dedicaria à 
pintura, produzindo paisagens, alegorias, retratos e telas de costumes. Em 
todas essas ocupações, pareceu existir um diálogo profícuo e coerente com as 
ideias do artista, tanto em termos estéticos [...] quanto nos propósitos dessa 
produção, a qual parecia estar pautada pelo ideal de elevar o Brasil à condição 
de país civilizado. O artista divulgou e promoveu obras e artistas, debateu 
sobre a produção nacional, sobre investimentos, sobre a necessidade de 

																																																													
33 OLIVEIRA, op. cit. 
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formação de um mercado, sobre o lugar do artista na sociedade, produzindo 
constantemente.34 

Nesse sentido, ao menos, queremos apontar a influência da pesquisa de Silva em 

nosso trabalho. Diferentemente de Silva, não buscamos um estudo panorâmico, mas uma 

análise mais circunscrita, na busca de compreender a figura de Agostini com o intento de 

refletir, ao mesmo tempo, sobre a ressignificação de O Combate Naval do Riachuelo e as 

críticas promovidas em relação à Vítor Meireles. Para além de tudo, Agostini também foi 

o único a criar salões caricaturais de sucesso, publicando-os ao longo de doze anos, com 

seus devidos intervalos.  

Com a análise da trajetória de Agostini nos periódicos em que trabalhou, pudemos 

compreender alguns traços importantes de seus argumentos. Um elemento muito presente 

na bibliografia que versa sobre a figura do caricaturista destaca em sua obra a defesa da 

“civilização” e do “progresso”, categorias muito presentes em seus discursos em 

diferentes circunstâncias – tanto em casos como seu posicionamento contrário à 

escravidão quanto nas sátiras que fazia ao governo imperial. A defesa da civilização e do 

progresso fazem parte também dos argumentos relacionados às críticas de arte de 

Agostini, incluindo os debates em torno da pintura histórica e, mais especificamente, do 

Combate. 

Levando em consideração essa conexão das opiniões sobre as diferentes temáticas 

pelo fundamento argumentativo, o que buscamos apresentar é uma reflexão sobre 

Agostini para além das categorias “abolicionista” ou “republicano”, e compreendê-lo 

como um homem de letras, que atuava em diferentes setores da sociedade e que construía 

suas opiniões baseadas em ideais mais abstratos.  

Para Gilberto Maringoni Oliveira, ao lutar contra a escravidão, Agostini a 

apresentava como um elemento que destoava da noção de civilização. Tanto em 

Maringoni quanto em Balaban, que versam sobre o veio político da produção de Agostini, 

percebemos o destaque do aspecto educativo assumido pelas opiniões expressadas nos 

periódicos. Com as críticas, se pretendia gerar no público leitor a consciência em torno 

dos acontecimentos da sociedade. Temos, então, a importância desses ideais em suas 

reflexões e o peso do didatismo, que levaria a sociedade adiante na escala do progresso. 

A arte está aqui também, juntamente de todas as outras opiniões emitidas por Agostini de 

sua maneira contraditória e satírica. Para o periódico, a arte, como um indicativo do nível 

																																																													
34 SILVA, op. cit. p. 355 
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de civilização e progresso de um país, tinha em sua crítica a chance de ser aprimorada e, 

sobretudo, de criar um público que soubesse apreciá-la. 

Para além de tudo, devemos considerar que Agostini era um polemista, a princípio 

ilustrador de periódicos e posteriormente dono de seu próprio, e que tinha nas novidades 

e nas polêmicas uma fonte de assunto e de atração de público leitor.35 Pensamos, portanto, 

que nossa análise do Combate em diálogo com os outros aspectos da carreira de Agostini 

funciona como um resultado duplo, que nos permite compreender o cerne do debate em 

torno do quadro ao mesmo tempo em que propõe uma abordagem renovada de Agostini 

e de sua produção.  

 

2. Angelo Agostini, O Mosquito e a Revista Illustrada 

O século XIX foi um período de destaque das pinturas históricas na busca de uma 

expressão nacional através da arte, e os periódicos ilustrados e a crítica de arte 

participaram ativamente desse momento. A relevância da Guerra do Paraguai nesse 

contexto não deve ser esquecida, já que, nas palavras de Rafael Cardoso, “o término da 

Guerra marcou a eclosão das batalhas críticas em torno da arte”.36 

É nesse cenário que tanto O Mosquito quanto a Revista Illustrada e o elemento 

em comum entre eles, Angelo Agostini, se inserem. O absoluto sucesso editorial, 

afirmado por José Carlos Augusto37 e tantas outros pesquisadores que analisaram ambos 

os periódicos, nos permite um caminho de análise das revistas.  

Para além do destaque dado à atuação política de Agostini, vale ressaltar como 

sua trajetória pessoal é pouquíssimo conhecida, já que a maior parte da documentação 

referente à Agostini são os periódicos que ilustrou, com raríssimas – seja porque 

inexistentes ou ainda não descobertas – fontes provenientes de sua vida particular. 

Balaban destaca bastante esse aspecto “enigmático” da pessoa de Agostini, que se 

combina com uma trajetória profissional repleta de particularidades: 

																																																													
35 Essa é uma característica que percebemos muito claramente a partir de Balaban, que analisa Agostini sob 
três eixos temáticos – abolicionismo, republicanismo e querelas católicas. Essas três temáticas nos 
permitem olhar a produção de Agostini a partir da ótica da polêmica, de debates profundos que estavam 
inseridos na sociedade naquele momento. Durante a Questão Artística de 1979, um episódio muito famoso 
da crítica de arte do século XIX brasileiro em que a imprensa gladiou em favor de Meireles ou Américo, 
Agostini foi tido como um dos destaques da publicação de opiniões. Com os salões caricaturais e o debate 
que empreendia com outros críticos de arte, e que incluem também comentários literários e de teatro, nos 
fica muito claro a atenção às novidades e, sobretudo, às polêmicas. (Cf. BALABAN, op. cit.) 
36 CARDOSO, op. cit. N.p.  
37 AUGUSTO, op. cit. 



	

	
	

22	

Tão enigmático quanto a imprensa que ajudou a consolidar é o personagem 
Angelo Agostini. [...]. Cada estampa de Agostini, cada folha em que colaborou 
ou da qual foi proprietário tinha uma especificidade. O personagem se escondia 
por detrás dessas múltiplas particularidades, ou peculiaridades. [...]. [...] sua 
trajetória nos oferece quadros em movimento, com imagens distorcidas, 
abertas a muitas e múltiplas interpretações.38 

Fica exposto, portanto, como a trajetória de Agostini também não é um elemento 

de análise sem complexidades e particularidades. Com a leitura da bibliografia em 

conjunto com a análise dos periódicos foi possível perceber alguns elementos 

fundamentais e centrais de suas composições. Um desses elementos é como a 

“contraposição texto versus imagem é uma das chaves do humor de Agostini e será usada 

durante grande parte de sua carreira, num recurso que facilita a compreensão dos 

leitores”.39 Essa consideração nos leva ao ponto de que a análise da produção de Agostini 

não deve se limitar na separação entre texto e imagem, mas em uma compreensão 

conjunta de ambas. Na análise dos salões caricaturais e, em particular, da sátira de O 

Combate Naval do Riachuelo, esse aspecto se torna muito importante – a legenda da 

ilustração dá o tom cômico, completando o jogo proposto pela imagem. 

Outra das características bastante significativas da produção de Agostini é que, 

segundo Balaban, as ilustrações, “fossem as humorísticas ou não, respeitavam um padrão 

estético de obediência às proporções das figuras humanas, um jogo de luz habilmente 

criado para dar verossimilhança às cenas que produzia”40 e que [...] todo o processo de 

criação e produção dos desenhos era feito exclusivamente por Agostini”41 durante o 

período em que compôs as imagens para a Revista Illustrada.  

No que concerne a crítica de arte, não era só o espaço das ilustrações das revistas 

que se dedicavam a traçar comentários em torno das obras e artistas, mas também nos 

artigos escritos nas colunas. Essas colunas eram um espaço para variados temas, desde 

comentários das novidades da sociedade, de comentários sobre teatro e literatura, críticas 

ou elogios ao governo, etc. No caso de O Combate Naval do Riachuelo, os artigos podem 

ser encontrados tanto na primeira versão em O Mosquito quanto na segunda pela Revista 

Illustrada, o que nos auxiliou muito na compreensão dos argumentos que estiveram na 

base da crítica ao quadro e, por sua vez, na criação da caricatura.  

																																																													
38 BALABAN, op. cit. p. 35 
39 AUGUSTO, op. cit. p. 25 
40 BALABAN, op. cit. p. 58. 
41 BALABAN, op. cit. p. 360. 
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3. Agostini e a Guerra do Paraguai 

Já afirmamos o caráter polêmico das publicações de Agostini e de como o 

envolvimento com esses temas de destaque foi uma das características de sua produção 

na imprensa periódica. Ao pensarmos sobre uma pintura histórica, que aborda a Guerra 

do Paraguai e vermos Agostini tecendo críticas intensas ao quadro, chegamos a nos 

perguntar se havia a possibilidade de a crítica de arte ter um fundo talvez político, de uma 

crítica à própria guerra. Com o afã pela polêmica, talvez esse fosse um motivo plausível 

para a crítica de Agostini. No entanto, o que encontramos versa sobre uma realidade 

diferente. 

 Com a leitura dos textos, ficou claro como os periódicos dos quais Agostini fez 

parte durante o período de ocorrência da Guerra do Paraguai (1864-1870) teciam duras 

críticas ao governo e a diversas medidas administrativas, mas sempre exaltaram a guerra 

e os combatentes em si. As imagens apresentadas durante esse período faziam parte desse 

mesmo discurso: 

Durante a cobertura da guerra as eventuais críticas da imprensa ilustrada se 
voltavam para os condutores da vida nacional, à política da corte, jamais aos 
militares que estavam no teatro das operações. Esses eram habitualmente 
adjetivados como ‘heróis’, ‘orgulho da pátria’, ‘incansáveis defensores da 
honra do país que havia sido covardemente atacado por López’. [...] As 
ilustrações criadas por Agostini seguem o mesmo tom patriótico dos textos e 
são verdadeiros retratos “fotográficos” dos personagens exaltados, 
acompanhado de símbolos militares, como canhões, munições, âncoras e os 
inevitáveis pavilhões nacionais [...].42

 

A guerra passava, no periódico, por um processo de idealização aliado a críticas 

muito bem dirigidas à administração imperial, e essa expressão não se limitava aos textos 

das crônicas, mas também esteve muito presente visualmente. Augusto analisa uma 

dessas ilustrações, que afirma tratar-se de 

uma belíssima estampa litográfica, extremamente detalhada e com uso habitual 
do claro-escuro que era também uma espécie de marca registrada do seu 
trabalho; lá estão todos os elementos convenientemente compostos, a 
perspectiva perfeita, a noção de movimento e, sobretudo, o sentimento 
patriótico que a cena invocava. [...].43

 

Em Balaban foram destacadas inúmeras produções críticas de Agostini à diversas 

medidas do governo em relação à Guerra do Paraguai, tais como o alistamento forçado e 

o sentimento de instabilidade geradas por tais medidas. No entanto, isso não impede que 

a guerra em si seja apoiada como uma forma de “levar civilização” aos “bárbaros” 

																																																													
42 AUGUSTO, op. cit. p. 60-61 
43 Ibidem, p. 67 
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paraguaios. Nesse caso, os ideais de civilização, progresso e liberdade se apresentam não 

contra a guerra, mas favoráveis a ela. É impossível não notar ao menos um pouco o tom 

patriótico com que se encara a guerra. Os conflitos e seus propósitos não são 

questionados, mas encontram a justificação no argumento civilizatório. Segundo Balaban, 

a “valorização de parte do Exército” estava diretamente “ligada a ideias consideradas 

progressistas”. Ainda em Balaban, temos que  
nesse movimento, o elogio fica para as Forças Armadas, particularmente a 
Marinha, que aparecem como uma oposição aos políticos. [...]. Mais do que 
condenar a guerra, a imagem critica a postura dos políticos, que se 
beneficiariam com a guerra, que estava com os dias contados apesar deles e 
em razão dos esforços da Marinha brasileira.44 

 A crítica ilustrada de O Combate Naval do Riachuelo não pode, portanto, ser 

interpretada como uma crítica velada à Guerra do Paraguai. O que se questiona são formas 

de representação, o uso de ferramentas e estilos artísticos na tradução de uma batalha para 

a visualidade artística. Mais do que isso, por ser a guerra tantas vezes representada pelo 

próprio Agostini em suas ilustrações, se põe em dúvida a capacidade artística de Meireles 

em traduzir tamanha glória da vitória combativa em tela. 

4. A Revista Illustrada em sua relação com a sociedade fluminense 

A primeira página da Revista Illustrada é sempre composta pela capa com o título 

e uma ilustração referente a alguma temática ou evento de destaque abordado pelo 

periódico (Imagem 6). O interior do periódico é constituído por três colunas de diferentes 

tipologias textuais, assumindo formas diversas como poemas, diálogos, folhetins ou 

narrativas (Imagem 7). Os assuntos abordados por esses textos variam bastante, indo 

desde eventos referentes ao governo até comentários artísticos sobre exposições ou 

apresentações de teatro. Cada subseção apresenta uma assinatura, normalmente 

pseudônimos, como A. Gil, Sphinx, Foluntria, etc. As páginas 4, 5 e 8 de todos os 

exemplares apresentam ilustrações. Em alguns casos, as ilustrações são pontuais e únicas 

(Imagem 8) e em outros apresentam sequências narrativas como em quadrinhos. 

(Imagem 9) 
  

																																																													
44	Idem, ibidem, p. 198.	
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Imagens 6 e 7: Revista Illustrada. Ano 8, n.º 363. Rio de Janeiro, 1883, p. 1 e 2 

       

Fonte: Biblioteca Nacional - Hemeroteca Digital 

Imagem 8: Revista Illustrada. Ano 4, n.º 158. Rio de Janeiro, 1879, p. 8. 

 

Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 
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Imagem 9: Revista Illustrada. Ano 7, n.º 311. Rio de Janeiro, 1882, p. 4 e 5. 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Observamos que a estrutura interna do periódico sofreu algumas alterações ao 

longo dos anos. As edições que compõem os Salões Caricaturais de 1879 são formados 

pelo título, que é seguido de uma nota de pesar que relata a morte de alguma pessoa 

influente na sociedade. Segue-se então a seção nomeada “Livro da Porta”, que parece ser 

uma espécie de resposta da revista a comentários ou correspondências de seus leitores. A 

próxima seção não vinha com um título, mas apresentava somente a data, à qual dava 

seguimento a uma narrativa que normalmente ocupava de uma coluna e mapeia a duas 

colunas inteiras do periódico. 

Com a finalização dessa coluna, iniciam-se as pequenas narrativas ou crônicas, 

todas com título próprio. As ilustrações, como dito anteriormente, aparecem na capa, e 

nas páginas 4, 5 e 8. Uma diferença apresentada pelo periódico é a inclusão do título de 

“Chronicas Fluminenses” às primeiras colunas do periódico. A titulação dos textos ali 

apresentados como sendo crônicas é importante para compreender a maneira como o 

próprio periódico buscava se apresentar: as crônicas possuem relação com o cotidiano da 

sociedade45 fluminense, podendo abordar diversos assuntos.46  

																																																													
45 Quando falamos em “sociedade”, é importante notar que nos referimos à uma parcela da sociedade, já 
que muitas vezes os fatos abordados nas colunas da Revista Illustrada estavam, de maneira geral, 
relacionados ao cotidiano das elites fluminenses. 
46 No Diccionario da Lingua Brasileira, publicado em 1832, o termo “chronica” aparece definido como 
“Historia que refere as cousas pela ordem dos tempos”. Não temos a intenção de nos prolongar na discussão 
da definição, mas nos parece importante salientar a proximidade, ao que nos parece, com a compreensão 
da crônica como uma narrativa relacionada ao cotidiano. (Cf. PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da 
Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 
1832, n.p.) 
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É interessante observar a maneira como esses artigos eram escritos. De uma 

maneira geral, podemos perceber como eles são muito mais críticos e opinativos do que 

informativos. É quase como se supusessem que o público já tinha conhecimento dos 

eventos a que se referiam, e que ali estava um aprofundamento, as impressões a partir do 

qual poderiam ser compreendidos. O alívio cômico, aliado ao tom extremamente crítico, 

dava o tom da problematização dos acontecimentos da capital do Império. A intenção do 

periódico não parece ser a informação em si, mas a exposição crítica dos acontecimentos. 

A arte e os comentários relacionados a ela não são exceções nesse caso. Novamente, o 

caráter polemista das publicações de Agostini se sobressai, já que não somente os temas 

poderiam ser polêmicos em si, mas também a maneira como eram abordados. 

Esse tipo de organização interna permitiu que a Revista Illustrada apresentasse 

uma diversidade de temas e assuntos em poucas páginas, na mesma edição. A ideia de 

que as colunas são compostas por “Crônicas Fluminenses” e acontecimentos relativos à 

“Semana” permitia que o periódico produzisse flexões e problematizações em torno de 

assuntos que vão desde a arte até o governo, sempre abordados como eventos relativos ao 

cotidiano social fluminense. Tanto a arte quanto a política eram tidos como parte 

indissociável desse cotidiano da sociedade, sem o estabelecimento, a priori, de uma 

hierarquia de importância entre tais assuntos. Essa diversidade de temáticas também pôde 

ser observada na composição das imagens do periódico: as ilustrações podiam ter como 

temática principal uma sequência narrativa, satirizando o governo através da caricatura, 

ou podiam apresentar um Salão Caricatural com uma crítica de arte, ou outras ilustrações 

do tipo. 

É possível pensar na estrutura da Revista Illustrada em também em comparação 

com outros periódicos ilustrados que circularam durante o século XIX. Por exemplo, ao 

abordar a publicação do periódico paulista Diabo Coxo, do qual Agostini fez parte, José 

Carlos Augusto descreve a estrutura e a composição da revista da seguinte maneira:  

A primeira e a última página eram invariavelmente ocupadas por ilustrações 
ou caricaturas; as páginas de textos apresentavam temas variados como 
folhetins, poemas, comentários sobre espetáculos teatrais, relatavam os 
problemas da cidade, faziam críticas aos políticos e na sua maioria eram 
assinados por pseudônimos como ‘Cleofas’, ‘Getulino’ ou apenas por iniciais. 
As ilustrações iam desde a sátira de costumes, a crítica à precariedade do 
calçamento das ruas e até a produção de retratos realistas, quase fotográficos 
[...].47

 

																																																													
47 AUGUSTO, op. cit. p.22 
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Tanto a estrutura quanto as temáticas propostas para as colunas escritas parecem 

não ser exclusividade da Revista Illustrada, fazendo parte de um estilo comum de 

periódico ilustrado. Um ponto interessante desse paralelo com o Diabo Coxo é o fato de 

ele não ter sido um periódico fluminense, mas paulista, e mesmo assim ter características 

tão próximas com a da Revista Illustrada. Com exceção dos Salões Caricaturais, um estilo 

de crítica de arte não muito convencional entre os periódicos brasileiros, a Revista 

Illustrada tinha moldes semelhantes a outros periódicos do século XIX, o que pode 

também ter relação com o fato de que Agostini teve uma extensa carreira de atuação como 

caricaturista e ilustrador ao longo de sua vida, e de que pode ter usado as referências 

adquiridas ao longo da carreira para a idealização de seu próprio periódico.  

Também nos assuntos e na maneira como os abordava a Revista Illustrada 

manteve semelhanças com outros periódicos contemporâneos, inclusive com jornais 

cômicos. Um dos elementos que pode ser destacado como característica comum é a sátira 

visual, comumente usada como forma de crítica a diversos assuntos referentes à 

sociedade. Ao abordar essa relação entre os periódicos ilustrados e a sátira, Balaban 

afirma que  

apresentando-se como órgãos preocupados em fazer crítica social através do 
riso, intenção sintetizada na expressão latina ridendo castigat mores, [os 
periódicos ilustrados] afirmavam um tipo de ética particular sustentada pela 
noção de imparcialidade e independência. Utilizando-se dos recursos da sátira 
visual, que se fundavam na ideia de apontar, pelo exagero, os defeitos, o 
ridículo, o grotesco, além dos vícios das pessoas e das situações, buscavam 
legitimar-se por meio de um discurso a que se atribuía uma função moral.48

 

Esse tipo de “crítica social” também é um elemento característico da Revista 

Illustrada, que não somente apresentava os eventos determinados, mas, sobretudo, 

apresentava uma crítica em forma de sátira. Esse tipo de crítica também não é limitado 

aos periódicos ilustrados. Ao abordar os primeiros jornais cômicos surgidos ainda na 

primeira metade do século XIX, José Carlos Augusto destaca como haviam os que “se 

ocupavam da análise política e moral por meio da sátira de costumes e retratos de tipos 

característicos”26. Ainda para Augusto, Araújo Porto-Alegre e Martins Pena são 

destacados como exemplo no âmbito da caricatura e sátira política. Assim, já havia uma 

imprensa que produzia esse tipo de conteúdo durante o oitocentos e a Revista Illustrada 

																																																													
48 Ibidem, p. 90 
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se inseriu nesse cenário.49 Nas ilustrações de Agostini, a sátira foi incorporada às 

caricaturas, como dito anteriormente.  

Apesar do sucesso da sátira e da caricatura, que percebemos pela sua 

expressividade nas inúmeras revistas ilustradas e jornais cômicos, é preciso dizer que seu 

status na sociedade de então se diferia bastante da noção que temos hoje da caricatura. 

Bastante distante da ideia de uma “arte gráfica”, tanto Balaban quanto Rosângela de Jesus 

Silva destacam como a caricatura ainda parecia carecer de reconhecimento no campo 

artístico. Nas palavras de Balaban,  

apesar de estar difundida através dos inúmeros jornais de caricatura que 
circulavam na capital da República, a caricatura não era reconhecida como 
uma arte maior, sendo vista naquele momento como simples divertimento. 

Mais à frente, retomaremos o assunto ao falarmos do status social de Agostini e 

de suas escolhas diante desse cenário. Por ora, é necessário afirmar como a caricatura era 

muitas vezes relacionada à noção de sátira visual, apesar de sua consideração como 

“simples divertimento”. Marcelo Balaban aborda a relação entre sátira e caricatura em 

seu livro, explicando as divergências e indefinições que podem haver entre os termos e 

em suas relações. Segundo ele  

[...], no registro literário, a caricatura era frequentemente associada à sátira. 
[...]. [...], desse modo, a sátira era entendida como um gênero literário elevado 
que, por essa razão, exercia função social. [...]. A sátira, em sua relação com a 
política, foi sendo reinventada pelo lápis litográfico de homens como Angelo 
Agostini num processo repleto de sentidos subentedidos e dilemas.50

 

Aquilo que Balaban determina como “crítica social” também estava muito 

presente nas caricaturas de Agostini através desse teor satírico de suas composições. É 

interessante observar como o autor destaca que as indefinições - nesse caso, do 

significado de sátira e de caricatura - são importantes e que estabelecer um significado 

único para os termos pode ser limitador. Assim, para ele a questão está aberta e os sentidos 

das sátiras eram diversos e até mesmo divergentes entre si:  

a relação entre política e sátira, ou mais especificamente entre política e 
caricatura, é questão aberta. Tanto na época como posteriormente, debateu-se 
a característica de ser a caricatura brasileira oitocentista uma atividade 
umbilicalmente definida pela crítica política. [...]. [...], no decorrer do século 
XIX, essa era questão polêmica e aberta, em torno da qual sentidos diversos, 
muitas vezes divergentes do que era a caricatura entravam em confronto.51

 

																																																													
49 Ibidem. 
50 BALABAN, op. cit., p. 32-33. 
51 Ibidem, p. 33 
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Se pensada a partir do ponto de vista de nossas indagações nesse trabalho, essa 

reflexão é importante por, sobretudo, dois elementos específicos: o objetivo que a 

caricatura assumia na Revista Illustrada e pela problematização da noção que ela estaria 

ligada somente à crítica “política”. As caricaturas produzidas por Agostini e suas críticas 

não se limitavam a discussões estritamente relacionadas ao governo, mas focalizavam o 

cotidiano da sociedade – e, portanto, todos os assuntos que fossem considerados 

relevantes nesse aspecto, o que incluía a crítica política, mas também outras temáticas. 

Sejam os assuntos relacionados ao governo, à sociedade ou à arte, todos eram tidos como 

aspectos fundamentais desse cotidiano. Esse cenário revela um aspecto importantíssimo 

relacionado à arte em sua sociedade: ela era considerada tão relevante para o público 

quanto acontecimentos no governo ou na cidade, possuindo tanto destaque quanto e sendo 

objeto de polêmicas e intensas discussões. 

É nesse sentido que problematizamos a maneira como Balaban e outros autores 

encaram a ideia da caricatura ligada a uma “crítica política” e, sobretudo, da própria noção 

do termo “política”. Normalmente, se faz a associação do termo com a atividade 

governamental em si, movimentos políticos como o republicanismo, ou ainda com pautas 

sociais, como a abolição da escravidão. No entanto, é possível perceber que a atividade 

de Agostini não estava situada somente nesse âmbito, já que suas concepções e ideais se 

refletiam também em outros aspectos de sua produção, tal como a crítica de arte. Se 

Agostini criticava a escravidão e se valia de sátiras, também o fazia para criticar obras de 

arte - como o quadro de Meirelles - tendo em vista um suposto aprimoramento cultural 

da sociedade.  

É possível perceber, ao longo da trajetória de Agostini, a importância de ideais 

como o “progresso”, “civilização”.52 A maneira como Agostini mobiliza esses ideais 

como princípios pode ser pensada também como um tipo de engajamento social: é um 

compromisso estabelecido com a construção de um Brasil tão “civilizado” quanto outras 

nações, ao menos no discurso. Ao assumir posturas polêmicas diante de temas já 

polêmicos, Agostini fundamenta suas opiniões no argumento civilizacional e 

progressista53 Esse compromisso, presente em comentários ao governo, reflexões sobre 

																																																													
52 Esses aspectos são destacados por Balaban, Silva, Maringoni e também Augusto, de diferentes maneiras. 
Ao analisarmos alguns números dos periódicos e também alguns dos artigos e salões caricaturais dedicados 
à crítica de arte, percebemos que esses elementos aparecem como argumento da crítica, direta ou 
indiretamente. 
53 Nesse caso, nos perguntamos se essa não é uma forma de fundamentar as opiniões em um terreno firme, 
quase incontestável por parte daqueles que discordassem. Assim, o discurso civilizacional e progressista 
seria mais uma ferramenta da polêmica e de sua manutenção, não mais do que um sustentáculo para sua 
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os acontecimentos da sociedade e, no que mais importa a essa pesquisa, nas críticas de 

arte, pode também ser entendido como um posicionamento político. Não no sentido 

estrito de atuação no governo, mas em um sentido mais amplo, que é o de contribuição 

para elevação política, social e cultural da sociedade, rumo ao status de civilização.  

	 	

																																																													
expressão. Nos parece complicado definir as intenções de Agostini e sua fundamentação. O que nos parece 
certo afirmar é o caráter polemista de suas publicações, e o de que os ideais que estavam em sua bandeira 
pareciam servir muito bem para a fundamentação de seus argumentos. 
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Capítulo 2. 

Os salões caricaturais  
 

 

 

1. O trabalho de pesquisa em torno dos salões caricaturais 

 A crítica ilustrada de O Combate Naval do Riachuelo, em todas as suas 

versões criadas por Agostini, são parte de um gênero maior intitulado de “salões 

caricaturais”, uma espécie de ilustração que, no geral, satiriza as obras apresentadas nos 

Salões de arte. Nosso objetivo nesse capítulo é apresentar algumas reflexões sobre as 

características de maior importância desse gênero da crítica de arte. Tais reflexões são 

importantes porque nos permitiram compreender melhor as estratégias de humor e os 

mecanismos utilizados na ilustração dos salões caricaturais e, portanto, daqueles 

utilizados na crítica do Combate de Meireles. Para isso, abordamos os salões de Angelo 

Agostini como um conjunto documental, buscando aprofundar os conhecimentos 

existentes e trazer à luz novas perspectivas, já que abrir espaço para uma breve análise do 

conjunto nos permitiu compreender melhor nossa fonte principal, enriquecendo nossa 

compreensão dela. Assim, os salões de Agostini como conjunto permanecem como fonte 

passíveis de análises mais profundas, uma vez que não temos a intenção de esgotar, mas 

de esboçar, algumas de suas características principais.  

Determinamos, portanto, alguns parâmetros de análise: breves comparações com 

outros salões caricaturais; consideração da trajetória de Agostini na imprensa ilustrada do 

oitocentos; a atuação de Agostini como pintor e crítico de arte e os possíveis impactos em 

suas criações para os periódicos; a imprensa ilustrada como veículo de circulação dos 

salões caricaturais. Todos esses parâmetros foram importantes para uma análise mais 

pormenorizada dos salões.  

 O conjunto documental formado pelos salões caricaturais de Agostini conta com 

dezesseis edições54 publicadas ao longo de doze anos, de 1872 a 1884, com lacunas de 

																																																													
54 O levantamento documental dos salões caricaturais de Agostini foi um dos objetivos específicos da 
pesquisa que deu origem a esta monografia. Focalizamos, para tanto, os anos em que ocorreram Exposições 
Gerais de Belas Artes, ocasião em que normalmente Agostini publicava também seus salões caricaturais – 
com a exceção do ano de 1876, em que a Exposição não recebe essa cobertura da crítica visual pela Revista 
Illustrada. Nesse processo, folheamos cerca de duzentos números de periódicos. Apesar de termos nos 
dedicado intensamente à esse levantamento, não descartamos a possibilidade de que hajam outros salões 
não descobertos, sobretudo por um motivo: ao publicar a crítica visual do Combate em 1883, Agostini foge 
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anos entre as edições e somando mais de duzentas obras comentadas e criticadas 

visualmente. Em nossa análise, trouxemos reflexões em torno da História da Imprensa no 

Brasil, especificamente da ilustrada, dos salões caricaturais franceses, da imprensa 

estrangeira publicada no Brasil e também um pouco da crítica de arte do período. 

Construímos também um quadro sintetizando as obras e artistas comentados por Agostini, 

buscando compreender como cada um foi visualmente representado e as estratégias 

usadas para sua crítica ou comentário favorável.  

O livro de Michael Baxandall, Padrões de Intenção,55 se revelou um instrumento 

muito relevante em nossas considerações. No primeiro capítulo do livro, Baxandall 

analisa a construção de uma ponte a partir de um ponto de vista estético, levando em 

consideração as condições objetivas (como materiais, técnicas, desabamento da ponte 

anterior, etc.) e das referências estéticas de seu idealizador. Citamos aqui uma passagem 

que nos foi de especial importância: 

Por ora, limito-me a afirmar o seguinte: o pintor ou o autor de um artefato 
histórico qualquer se defronta com um problema cuja solução concreta e 
acabada é o objeto que ele nos apresenta. A fim de compreende-lo, tentamos 
reconstruir ao mesmo tempo o problema específico que o autor queria resolver 
e as circunstâncias específicas que o levaram a produzir o objeto tal como é. 
Mas a reconstrução não refaz a experiência interna do autor; ela será sempre 
uma simplificação limitada ao que é conceitualizável, mesmo que opere numa 
estreita relação com o quadro em si, o que nos proporciona, entre outras coisas, 
modos de perceber e de sentir. Nossa atividade será sempre relacional – 
tratamos das relações entre um problema e sua solução, da relação entre o 
problema e a solução com o contexto que os cerca, da relação entre nossa 
interpretação e a descrição de um quadro, da relação entre uma descrição e um 
quadro.56  

 Abordar os salões caricaturais como uma resposta a uma questão existente foi o 

caminho que adotamos. Ao mesmo tempo em que buscamos entender como essa resposta 

funcionava, também tentamos entender a que exatamente os salões caricaturais 

respondiam. Os resultados são as reflexões a esse duplo questionamento. Outro ponto 

importante é a afirmação de que não temos acesso à “experiência interna do autor”, de 

que só podemos fazer aproximações e simplificações conceituais.  

 

																																																													
à regra dos comentários a partir das EGBA’s, já que o quadro de Meireles foi apresentado no Salón de 
Paris, e somente em 1884 seria exposto no evento oficial da Academia brasileira. 
55  BAXANDALL, op. cit.  
56 Idem, p. 48 



	

	
	

34	

2. Breve introdução aos salões caricaturais 

Podemos falar que os salões caricaturais de Agostini são velhos conhecidos dos 

pesquisadores em História da Arte. No entanto, em linhas gerais, eles normalmente são 

abordados como uma fonte de informações para outros temas – seja para compreender a 

recepção de determinadas obras, seja por ser uma fonte a mais de informações de 

determinadas pinturas ou artistas.57 Assim apesar de serem tidas como fontes de destaque 

na História da Arte, os salões caricaturais de Agostini ainda não foram alvo de pesquisas 

que os focalizassem como um conjunto. Rosângela de Jesus Silva aborda de maneira 

breve alguns dos aspectos gerais, de maneira bastante panorâmica. Ana Cavalcanti58, por 

sua vez, traça uma análise bastante interessante do salão caricatural de 1884, publicado 

na Revista Illustrada, mas também não analisa o conjunto. 

No que diz respeito ao campo da História especificamente, há uma grande lacuna 

de pesquisas no que diz respeito aos salões caricaturais. Como já comentamos no primeiro 

capítulo dessa monografia, as charges e narrativas de Agostini foram abordadas por José 

Carlos Augusto, Marcelo Balaban e Gilberto Maringoni. No entanto, em um geral focados 

na atuação polemista mais relacionada ao âmbito político de Agostini, as polêmicas no 

campo artístico foram deixadas de lado. As querelas com a Igreja Católica, o 

abolicionismo e o republicanismo são temas recorrentes, mas os salões caricaturais não 

tiveram ainda seu espaço.  

Nos interessa ressaltar que a produção de Agostini é imensa, e que os salões 

caricaturais que pretendemos estudar é somente uma faceta dela. O gênero teria surgido 

na França, principalmente em Paris e região, e atingido o auge na década de 1860. Nas 

palavras de Thierry Chabanne, “Les Salons caricaturaux sont de comptes rendus en 

images humoristiques des œuvres, peintures ou sculptures, exposées au Salon officiel qui 

																																																													
57 Falamos isso não somente de acordo com o levantamento de bibliografia sobre os salões caricaturais de 
Agostini como também pela experiência adquirida como ouvinte de diversas apresentações em diferentes 
congressos, sobretudo nas mesas referentes à arte brasileira do século XIX. Vale salientar que temos 
exceções: Os trabalhos de Ana Cavalcanti, que versa sobre o salão caricatural de 1884 e o de Rosângela de 
Jesus Silva, que traça algumas comparações panorâmicas entre os salões de Agostini e os salões caricaturais 
franceses, são duas exceções que gostaríamos de citar pelo seu excelente desenvolvimento e pelas inúmeras 
contribuições para nossos próprios resultados. (Cf: SILVA, op. cit; CAVALCANTI, Ana. “A crítica de arte 
ilustrada: Angelo Agostini e o Salão de 1884”. In: KNAUSS, Paulo (et al.) (org.). Revistas Ilustradas: 
modos de ler e ver no Segundo Reinado. Rio de Janeiro: MauadX/ FAPERJ, 2011.) 
58 CAVALCANTI, Ana. “A crítica de arte ilustrada: Angelo Agostini e o Salão de 1884”. In: KNAUSS, 
Paulo (et al.) (org.). Revistas Ilustradas: modos de ler e ver no Segundo Reinado. Rio de Janeiro: MauadX/ 
FAPERJ, 2011. 
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se tient à Paris”59 Tendo em mente o desenvolvimento do gênero no cenário periodista 

fluminense, Rosângela de Jesus da Silva define os salões caricaturais como um  

tipo de trabalho que consistia em fazer comentários ilustrados sobre obras e 
artistas que se apresentavam em exposições de belas artes – no caso brasileiro, 
artistas que mostraram suas obras nas Exposições Gerais da Academia 
Imperial e depois na Escola de Belas Artes, ou que frequentaram o pequeno 
círculo artístico carioca.60 

 Esse gênero, no Brasil, foi desenvolvido sobretudo por Agostini, com raras 

exceções. Agostini não foi o primeiro a publicar um salão caricatural, mas foi certamente 

o primeiro a obter sucesso com ele e a dar sequência ao empreendimento.61 A caricatura, 

a sátira e a ironia foram suas principais características, e muitas delas podem ser colocadas 

em comparação com os salões de caricatura franceses.  

 Uma das exceções das quais falamos é Cândido Aragonez de Faria, um chargista 

também bastante conhecido no século XIX e que trabalhou em importantes periódicos 

ilustrados e que publicou algumas edições de salões caricaturais no A Vida Fluminense.  

Buscamos ainda por sua produção no A Vida Fluminense, também nos anos de EGBA’s. 

Para além de Faria, encontramos somente um outro salão caricatural, de autoria de Joseph 

Mill (? – 1879) e publicado no Bazar Volante (1863-1867) de 1868 (Imagem 10). Esses 

são os salões caricaturais que encontramos, mas não descartamos a possibilidade da 

existência de outros. Apesar disso, a expressividade dos salões de Agostini facilmente o 

colocam como a empreitada mais bem-sucedida no período.   
  

																																																													
59 CHABANNE, op. cit. p.4. 
60 SILVA, op. cit, p. 238 
61 A bibliografia não nos apontou nenhuma recorrência de salões caricaturais no Brasil além das criadas 
por Agostini. No entanto, em uma busca minuciosa, encontramos dois outros salões caricaturais de 
diferentes autorias. O primeiro, produzido para O Bazar Volante de 1868, possui apenas uma edição. O 
segundo, de autoria de Cândido Aragonez de Faria, seria publicado em 1872 em A Vida Fluminense, logo 
após Agostini apresentar o seu próprio em O Mosquito.  
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Imagem 10: Bazar Volante. 1874, n. 023, p.8 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

3. Os salões de Agostini: uma análise panorâmica 

 De maneira a apresentar uma visão mais geral, panorâmica, dos salões caricaturais 

de Agostini, construímos um quadro comparativo que achamos útil para a compreensão 

do que são, essencialmente, os salões de Agostini: os salões de Cândido Aragonez de 

Faria para A Vida Fluminense de 1872.  

Sergipano, Cândido Aragonez de Faria - ou somente “o Faria”, como ficou 

conhecido entre os seus pares na imprensa ilustrada do oitocentos - nasceu no ano de 1849 

em Laranjeiras, Sergipe, cidade conhecida então por ser a “Atenas Sergipana” devido ao 

seu sucesso econômico, relacionado à sua produção açucareira. Filho de um médico bem-

sucedido, Faria cresceu com seus irmãos na cidade até o falecimento do pai em 1855 

durante a epidemia de cólera. A partir de então, sua família fixou residência no Rio de 

Janeiro, onde a mãe viria a falecer em 1860. É no Rio de Janeiro que Faria iniciaria sua 

carreira como ilustrador de diferentes periódicos, além de ter estudado na Academia 

Imperial de Belas Artes. Suas ilustrações fizeram parte de importantes revistas do 

período, dentre elas O Mosquito (1869-1877), a Vida Fluminense e O Mephistópheles 

(1874-1875).62  

																																																													
62 Sobre a trajetória de Cândido Aragonez de Faria e sua extensa produção na Imprensa Ilustrada do 
oitocentos, conferir: GAUDÊNCIO JÚNIOR, Norberto. Um Sergipano em Paris: a arte gráfica de Candido 
Aragonez de Faria no fin-de-siècle parisiense (1882-1911). Tese (doutorado em Educação, Arte e História 
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A trajetória da figura que agora apresentamos é riquíssima e inclui não somente 

ilustrações produzidas para os periódicos fluminenses. Faria contribuiu com O Mosquito 

editado no Rio Grande do Sul, e prosseguiu para Buenos Aires, onde seria pioneiro na 

edição de ilustrações coloridas por uma técnica inovadora da época. Após um 

relativamente curto período em Buenos Aires, partiu então para a França, onde trabalharia 

nos primeiros cartazes de filmes, realizados para a empresa Pathé. Suas obras do período 

francês encontram-se disponíveis para consulta na versão digital da Bibliothèque 

Nationale de France. Em resumo, Faria foi um importante contribuinte gráfico da 

imprensa ilustrada fluminense - e para além dela -, sendo frequentemente associado a 

nomes de destaque como Henrique Fleüiss, Rafael Bordalo Pinheiro e o próprio Agostini. 

Apesar de tudo, sua obra ainda não conta com um número de análises tão proeminente 

como a de Agostini.63  

Tendo ingressado na Academia Imperial de Belas Artes, Faria abandonou a 

carreira de pintor para ingressar no universo dos impressos ilustrados, fundando, ao lado 

de seus irmãos, em 1869, o já tão citado periódico O Mosquito, para o qual passou a criar 

ilustrações integralmente. Em 1872, Faria se retira da redação de O Mosquito e assume a 

posição de ilustrador do periódico Vida Fluminense. Até então, Agostini era o responsável 

pela maioria das ilustrações do periódico, para o qual criou a narrativa em quadrinhos As 

Aventuras de Nhô-Quim64. Ao assumir o posto que até então era de Agostini, Faria 

também dá continuidade a narrativa em quadrinhos. No mesmo ano, Agostini faz o 

caminho inverso de Faria e passa a ilustrar O Mosquito, no qual desenvolve os primeiros 

salões caricaturais de sua carreira.65 

Dito tudo isto, vale apontar o motivo pelo qual Faria figura como um personagem 

de importância neste trabalho, que até então se dedicou exclusivamente ao entendimento 

dos salões caricaturais desenvolvidos por Agostini, em especial aquele do Combate. Nas 

intensas buscas realizadas em periódicos ilustrados por Agostini, com o intuito de 

confirmar o número de salões caricaturais produzidos pelo piemontês ao longo de sua 

carreira, encontramos também dois salões caricaturais desenvolvidos por Faria (Imagens 

11 e 12). Em um primeiro momento, nos colocamos diante da possibilidade de Faria ter 

																																																													
da Cultura). 2015. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo; SANTOS, Maria Irene de Araujo 
dos. A contribuição de Cândido Aragonez de Faria na comunicação visual e narrativa sequencial gráfica 
no século XIX. Monografia (Bacharelado em Biblioteconomia). 2017. Universidade Federal de Sergipe, 
São Cristóvão-SE. 
63 GAUDÊNCIO JÚNIO, op. cit.  
64 AUGUSTO, op. cit. 
65 GAUDÊNCIO JÚNIOR, op. cit.  
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criado mais salões ao longo de sua carreira e, talvez, até ter sido o primeiro a apresentar 

salões caricaturais na imprensa ilustrada, antes de Agostini. No entanto, mais buscas 

revelaram que, ao longo de sua carreira, somente foram publicados os dois números 

inicialmente encontrados, ambos de 1872. A hipótese de que Faria pudesse ter sido o 

pioneiro também foi rapidamente refutada, uma vez que não há vestígios de salões 

caricaturais de sua autoria antes de 1872 e, mesmo nesse ano, suas ilustrações de arte 

foram posteriores às de Agostini: enquanto o piemontês apresenta seus primeiros 

comentários ilustrados do salão em 22 de junho de 1872, Faria publicou os seus próprios 

exatamente duas semanas depois, em 06 de julho de 1872. Poderíamos considerar, 

portanto, a possibilidade de Agostini ter se inspirado pelos desenhos de Faria, mas as 

datas nos apontam uma grande possibilidade na direção oposta - a de que os salões de 

Agostini tenham, em realidade, inspirado os de Faria. 

Imagem 11: A Vida Fluminense. 1872, n. 236, p. 4-5 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 
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Imagem 12: A Vida Fluminense. 1872, n. 237, p. 4-5 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Apesar de as ilustrações de arte de Faria serem numericamente pouco expressivas 

se comparadas com as de Agostini, sua importância se revela a partir da comparação que 

permite traçar com nosso objeto de estudo. Em um primeiro momento, pensamos que 

poderíamos encontrar uma relação de diálogo entre os diferentes salões caricaturais. 

Repensando essa proposta, no entanto, percebemos que o diálogo talvez não fosse a 

melhor abordagem, sobretudo pelo fato de que os salões de Faria são posteriores aos de 

Agostini. Assim, propomos estabelecer uma relação comparativa, sobretudo pelas 

diferenças que os dois salões possuem entre si. Através dessas diferenças, seria possível 

apresentar as características adotadas por ambos e, sobretudo, destacar as escolhas 

estéticas de Agostini para suas ilustrações. Resumindo, a contribuição dos salões de Faria 

será exatamente a de apontar aquilo que os salões de Agostini não são - para só então 

podermos afirmar o que, de fato, eles são.   

Antes de qualquer análise, precisamos salientar que analisar um conjunto 

documental como os salões de Agostini é uma tarefa um pouco complicada, sobretudo 

pelo risco de, ao tomá-las por um todo, deixarmos de lado especificidades relativas a cada 

edição. Por isso, traçar uma comparação com os salões de Faria e aquilo que 

consideramos ser o conjunto de salões de Agostini requer alguns cuidados. O primeiro 

deles é o de relativizar alguns dos aspectos comentados. Nesse sentido, podemos citar um 

exemplo breve e que sintetiza a questão que apresentamos: os salões de Agostini 
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normalmente são compostos com o foco nos quadros, (Imagem 13) sem o uso da 

representação do público das Exposições. No entanto, quando afirmamos que essa é a 

tendência de Agostini, não podemos deixar de lado as ocasiões em que o ilustrador fez 

uso do público em suas caricaturas. (Imagem 14) Nossa intenção é partir, nesse sentido, 

de uma visão geral desse conjunto documental para melhor compreendê-lo como unidade. 

Apontadas as peculiaridades da abordagem panorâmica, nos propomos a apresentar 

algumas poucas especificidades que consideremos importantes para compreender o salão 

caricatural do Combate, mas não iremos além, de maneira a não perdermos de foco aquele 

que é nosso objeto principal – a crítica de Agostini à Meireles e seu quadro. 

Imagem 13: O Mosquito. 1872, n. 145, p. 4-5 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Imagem 14: Revista Illustrada. 1884, n. 389, p. 4-5 (Detalhe) (Grifo nosso) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 
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O primeiro elemento a ser considerado no salão de Faria é o título: “Impressões 

do ‘Salão’ de 1872” (Imagem 15). Impressões de quem? Do público ou do próprio Faria? 

A questão não se responde de maneira rápida a primeiro olhar. Partindo para as imagens, 

percebemos que Faria em nenhum momento se coloca diretamente como um observador 

das obras. Os retratados no salão são em sua maioria homens, bem vestidos, 

aparentemente distintos (Imagem 16). Podemos considerar as imagens de Faria como um 

retrato do público que frequenta a exposição. As ditas impressões seriam, portanto, do 

público. No entanto, não podemos esquecer da opinião do ilustrador nessa composição. 

Se ele desenha o público e suas reações de maneira exagerada, certamente tem a intenção 

de explicitar sua própria visão sobre as obras expostas.  

Imagem 15: A Vida Fluminense. 1872, n. 236, p. 4-5 (Detalhe) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Imagem 16: A Vida Fluminense. 1872, n. 237, p. 4-5 (Detalhe) 

     
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Além disso, o termo, por si só, suscita outra reflexão: o tipo de comentário 

expresso pelo ilustrador. “Impressões” sugere um tipo de análise não aprofundada, mas 
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um tipo de relação mais próxima com a percepção imediata do observador. É exatamente 

o tipo de comentário que Faria expõe em seu salão, já que o foco de todas observações 

feitas as obras são indiretas. Indiretas porque não se fala diretamente dos quadros, mas 

das reações que eles supostamente causam no público. Um exemplo muito pertinente que 

podemos usar é a da representação de O Combate Naval do Riachuelo, (Imagem 17). Em 

Faria, temos uma relação completamente diferente com o quadro: observa-se 

representado na ilustração a tela com suas características mais chamativas, mas sem 

muitos detalhes, e o foco desvia-se então para o personagem que se põe diante dela. Esse 

personagem corre na direção oposta da pintura. A legenda, parte fundamental do salão 

caricatural, explica que o homem corre com medo da ferocidade da batalha, que por ser 

uma representação de tamanha veracidade, assusta aquele que observa, como se ele 

estivesse diante da própria batalha, um momento assustador. Dessa maneira, Faria aponta 

um aspecto que considera particularmente bem construído na composição a partir de um 

outro interlocutor - nesse caso, aquele que observa o quadro e que reage a ele. A partir de 

Faria, temos o comentário favorável à verossimilhança do quadro de Meireles, diferente 

de Agostini, que questiona justamente esse ponto. O que nos interessa, portanto, é notar 

como, criticando ou elogiando o mesmo ponto, os chargistas se valem de diferentes 

estratégias visuais. Observando as outras legendas feitas nos quadrinhos de Faria, 

podemos observar que essa lógica se mantém, é uma constante em seus salões 

caricaturais. 

Imagem 17: A Vida Fluminense. 1872, n. 236, p. 4-5 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 
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Por outro lado, observemos os salões de Agostini (Imagens 18-19). Podemos 

observar um padrão para os títulos dos salões. Aqueles que são dedicados ao comentário 

de vários quadros na mesma página normalmente recebem simplesmente o título de 

“Salão”, seguido pelo respectivo ano de exibição - 1872, 1879 ou 1884. As exceções a 

esse padrão são as ilustrações que se dedicam a uma obra específica e, nesses casos, a 

preferência normalmente é dada ao título da obra retratada - como exemplo, temos o salão 

do Combate Naval do Riachuelo, em que Agostini usa o título do quadro como título de 

seu salão, sem nenhuma adição de outros termos. Há também as vezes em que Agostini 

simplesmente não apresenta um título, como é exemplo da maioria dos salões publicados 

em 1879. 

Imagem 18: O Mosquito. 1872, n. 146, p. 4-5 (Grifo nosso) 

Imagem 19: Revista Illustrada. 1884, n. 390, p. 4-5 (Detalhe) (Grifo nosso) 

  
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Observando esse padrão, podemos perceber uma intencionalidade diferente da de 

Faria. Os salões de Agostini são construídos de maneira a apresentar as ilustrações como 

se elas fossem reproduções do próprio salão, de tal maneira que o leitor se coloca na 

posição de observador, como se estivessem de fato na exposição. É quase como se 

Agostini fornecesse ao leitor uma experiência tal qual a exposição - como se o leitor 

estivesse, de fato, em uma visita. Os comentários críticos e as caricaturas situam o leitor 

e educam seu olhar em direção às obras, construindo uma interpretação a partir dessa 

visita “guiada” aos salões. Essa característica pode ser considerada um padrão dos salões 

de Agostini. Já Faria apresentava aos leitores as impressões que visitantes tinham do 

salão, mediando nosso olhar para os quadros através desse público da caricatura, se 

aproximando muito do que se fazia nos salões franceses com o uso das expressões e 

reações do público às obras como argumento de crítica. São diferentes maneiras de 
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apresentação dos quadros nos salões caricaturais. Podemos dizer que os comentários e 

opiniões de Faria sobre as obras, seguindo seu estilo de salão, são mais implícitas que as 

de Agostini. Isso porque elas se condensam nas reações desse público da caricatura. Faria 

não aponta diretamente, em primeira pessoa, sua opinião sobre os quadros. As assertivas 

sobre os quadros são uma constante em Agostini, que utiliza as legendas para comentar 

as obras – seja de maneira elogiosa ou crítica. De uma maneira ou de outra, ambos 

apresentam sua opinião sobre a exposição – apenas o fazem de maneiras diferentes.   

Nesse sentido, podemos avaliar também o uso das caricaturas e deformações 

utilizadas nas ilustrações. Olhando para os salões de Faria, nos surgiu uma dúvida a 

primeiro momento. De primeira, sem um olhar atento, tivemos a impressão que os 

quadros em si não são representados a partir de caricatura, mas são ilustrados de maneira 

bastante fiel ao original. Depois percebemos que a fidelidade ao original não é tão grande, 

mas que os quadros também não sofrem deformações óbvias com o intuito satírico, como 

acontece em Agostini. Os observadores das obras em Faria, por sua vez, também não 

apresentam grandes deformações, e o efeito cômico fica por conta do exagero das 

expressões - como exemplo, podemos citar as reações diante dos quadros de batalha, 

sempre exageradas, com personagens correndo ou assustados diante das obras (Imagem 

20). A caricatura está presente, mesmo que estejam focalizadas nos espectadores de papel, 

e os salões de Faria possuem em seu cerne a função do riso, do divertimento.  

Imagem 20: A Vida Fluminense. 1872, 236, p. 4-5 (Detalhe) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Falemos então das legendas. Ambos os casos utilizam as legendas de acordo com 

seu conceito de salão caricatural. A de Faria segue na linha de apresentar diálogos ou 

explicações das reações do público (Imagem 21). O de Agostini, por sua vez, segue 

sempre na função do complemento à caricatura que apresenta do quadro (Imagem 22). 
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Nesse ponto, precisamos salientar que há uma diversidade de usos de legendas por parte 

de Agostini. Elas podem ser descritivas, satíricas, informativas ou irônicas. Normalmente, 

servem como complemento humorístico da caricatura das obras ou, em outros casos, 

contém em si mesmo todo o humor e crítica/elogio destinado ao quadro.66  

Imagem 21: A Vida Fluminense. 1872, n. 236, p. 4-5 (Detalhe) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Imagem 22: O Mosquito. 1872, n. 145, p. 4-5 (Detalhe) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

																																																													
66 Na catalogação de obras apresentadas nos salões caricaturais, apresentada nos anexos, identificamos os 
tipos de legenda utilizados para cada obra apresentada. Constatamos que a maioria é composta pela sátira 
ou pela ironia. (Cf.: Anexos) 

Transcrição da 
legenda 

“Sahe d’ahi 
desgraçado! Não vês 
que essa espingarda 
vai disparar?!.... 

	

Transcrição da 
legenda: 

“O banho pelo Sr 
Felix Perret [§] Este 
pintor receiando 
offender o pudor do 
público, deixou ficar o 
quadro em esboço”	
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Quanto à estrutura, podemos destacar que, em geral, os salões de Agostini tendem 

a apresentar mais obras nas páginas do que os de Faria. O segundo opta por uma narrativa, 

como se estivesse caminhando e observando a exposição e as reações do público ali 

presente. Já Agostini opta por uma observação mais fixa, que não cria o efeito do 

deslocamento. A estrutura escolhida, com quadros preenchendo a folha inteira da revista, 

se assemelha muito à parede de uma exposição. É como se fosse uma fotografia da parede 

da exposição colocada diante do leitor, como um efeito de verossimilhança. 

Consideramos uma hipótese para essa escolha de Agostini, em particular. Se colocamos 

os salões de Faria e Agostini lado a lado, percebemos como os do primeiro apresentam 

um menor número de obras representadas, justamente por sua escolha de estrutura. Já em 

Agostini, por sua vez, temos um número muito maior de obras representadas, muito 

porque todo o espaço das páginas é composto pelas obras e suas respectivas legendas. 

Pensamos que essa seja uma escolha de Agostini, em uma tentativa de trazer o maior 

número possível de comentários ilustrados sobre arte. Poderíamos argumentar que Faria, 

possivelmente, nos apresenta aos quadros de maior visibilidade da exposição.  
   

4. Salões caricaturais e seus periódicos: O Mosquito e a Revista Illustrada 

Ao pensar nos salões caricaturais, percebemos a importância de refletir também a 

respeito de seu veículo de circulação, sobretudo porque cada revista possui uma maneira 

de abordar os assuntos, e essa maneira reflete em como os salões caricaturais são 

apresentados. Em seu artigo sobre os periódicos ilustrados fluminenses, Rafael Cardoso 

aponta uma importante mudança a partir da segunda metade do século XIX, com um 

“predomínio das revistas satíricas”67. A Semana Illustrada figurou como um divisor de 

águas no sentido qualitativo das revistas ilustradas: de reportagens visuais, elas passaram 

a privilegiar a crítica de costumes, na qual se apresentava tons mais críticos com sátiras e 

ironias ao cotidiano da vida fluminense.  

A diferença de abordagem é um aspecto importante, porque reflete diretamente na 

maneira como os salões são pensados e construídos. Podemos, por exemplo, trazer 

novamente a comparação entre os salões de Agostini e Faria para compreendermos 

melhor a forma assumida nos diferentes periódicos. Rafael Cardoso cita A Vida 

Fluminense, periódico no qual Faria atuava, como um periódico caracterizado pela 

																																																													
67 CARDOSO, Rafael. “Projeto gráfico e meio editorial nas revistas ilustradas do Segundo Reinado”. In: 
KNAUSS, Paulo (et al.) (org.). Revistas Ilustradas: modos de ler e ver no Segundo Reinado. Rio de Janeiro: 
MauadX/ FAPERJ, 2011., p. 26. 
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reportagem visual – e que teria uma influência nas posteriores fotorreportagens do século 

XX.68 O Mosquito e a Revista Illustrada, no entanto, fariam parte de uma nova 

configuração, que se estabeleceu mais fortemente a partir da segunda metade do século 

sobretudo pela influência da Semana Illustrada, e que era caracterizada pela “crítica de 

costumes” – o que significava fazer críticas mais contundentes, uso de humor mais ácido 

e mais direto, maior uso de sátiras e ironias, maior espaço dedicado às caricaturas, entre 

outros.69 Pensando nessas diferenças, voltamos a refletir sobre a comparação entre os 

salões caricaturais de Faria com as de Agostini. Pensamos ser possível que a adoção de 

um tom mais leve e menos crítico empregado por Faria, somada a ideia de transmitir as 

“impressões” causadas pelo salão sejam resultado também do tipo editorial da revista na 

qual publicava. Assim como, por outro lado, Agostini, ao publicar suas ilustrações em um 

periódico caracterizado pela crítica de costumes, tinha uma maior liberdade e o incentivo 

para traçar críticas mais duras através da ironia, da sátira e da caricatura.  

Além da comparação com os salões de Faria, temos como indício também a 

transferência de Agostini de A Vida Fluminense para O Mosquito. Balaban afirma que 

“mais do que uma mudança de emprego, a opção redirecionou a carreira do nosso 

personagem [Agostini] [...]”70  e que  

O Mosquito não era como A Vida Flluminense, mas sim um ‘jornal caricato e 
crítico’, indicando que iria assumir uma postura abertamente combativa, ou 
seja, mais direta, menos ambígua. Era essa a principal marca daquele 
hebdomadário domingueiro [...].71  

Já no caso da Revista Illustrada, Rafael Cardoso aponta como, apesar de sua 

preponderância, ela não seria “a mais interessante das publicações nas quais Agostini 

colaborou em matéria de projeto gráfico. Nada de invencionices na impressão e 

paginação: a Revista Illustrada guardava sua ousadia para a porção editorial, expressa em 

traço e texto.” Nos salões caricaturais, interpretamos essa “ousadia”, da qual fala Cardoso, 

ao perceber o estilo de crítica de arte que nos é apresentado, com o uso intenso de ironias, 

sátiras – tanto textuais como visuais -, trocadilhos, e narrativas cômicas. O humor 

apresentado, no entanto, não desvaloriza o objetivo principal de Agostini: comentar e 

criticar as obras de arte expostas no Salão. A leveza do texto, habitualmente trazida com 

																																																													
68 Ibidem 
69 Idem 
70 BALABAN, op. cit, p. 229 
71 Idem, p. 231  
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o humor, não diminui a acidez dos comentários ou os louvores a obras consideradas 

dignas. 

 Pensando nisso e seguindo a afirmação feita por Mônica Pimenta Velloso de que 

“a autodenominação [dos periódicos] não é fruto do acaso [...]. Resulta de uma escolha, 

expressando desejo de posicionamento no campo da história da imprensa na época”72, 

buscamos compreender como a Revista Illustrada se apresenta ao público em seus 

primeiros números colocados em circulação. 

Agostini apresenta o personagem Don Beltrano, (Imagem 23) responsável pela 

ilustração da revista, e que conta com seus “repórteres”, figuras de criança que seriam 

responsáveis por descobrir os fatos do Rio de Janeiro e levá-las a Beltrano73. Suas 

declarações são importantes para compreender, do ponto de vista do discurso, o objetivo 

ao qual à Revista Illustrada se lançava: o de apresentar novidades ao público através do 

humor.  

Imagem 23: Revista Illustrada. 1876, n. 001, p.4 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

																																																													
72 VELLOSO, Monica Pimenta. “Circulações do humor franco-brasileiro: a revista Ba-Ta-Clan (1867-
1871) na imprensa carioca. In: LUCA, Tania Regina de; GUIMARÃES, Valéria (org.). Imprensa 
Estrangeira Publicada no Brasil. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2017, p. 146 
73 Note essa informação. Essas figuras de “crianças repórteres” aparecem em uma das versões do salão 
caricatural do Combate. Voltaremos a esse aspecto mais à frente, ao abordar especificamente a crítica de 
Agostini à obra de Meireles. 
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Desde a apresentação, o humor é ressaltado como elemento fundamental do periódico. 

Na última página do primeiro número da revista, Don Beltrano é apresentado a uma figura 

infantil que representa o ano de 1876, e se coloca à disposição para “anotar e ilustrar todos 

os seus fatos”. No entanto, na mesma página, um de seus repórteres aparece de uma janela 

reportando um incêndio “pavoroso no Largo da Prainha” e Don Beltrano se apressa em 

diminuir o fato, alegando ser o incêndio uma mera fogueira de comemoração ao ano novo. 

Não sabemos dizer qual dos dois está certo: incêndio ou fogueira? Já na sua apresentação, 

portanto, a Revista satiriza a si própria e nos coloca diante do cenário de que nem todos 

os fatos serão de fato abordados – e que a total confiança em suas opiniões pode ser 

questionada.  

O próprio nome do personagem, “dom Beltrano”, pode ser interpretada como 

outro um indício de sátira da revista com ela mesma e com a estrutura da imprensa da 

época. Ao se apresentar ao público, dom Beltrano assume ser filho de “Dom Fulano” e 

irmão gêmeo de “Dom Cicrano”. Em um momento em que as revistas contavam com 

inúmeros artigos assinados por pseudônimos como “A. Gil” ou “X.” e assim por diante, 

temos aqui uma brincadeira com esse caráter anônimo de quem escreve para a imprensa 

oitocentista. O humor, portanto, é elemento chave do periódico, e também constitui o 

cerne dos salões caricaturais. Como já dito, o humor não funciona como um elemento 

necessariamente de leveza, mas muitas vezes de um ataque contundente à obra.  

Outro elemento a ser destacado é processo de seleção daquilo que deve ou não ser 

abordado nas páginas do periódico, o que é importante para compreendermos os salões 

caricaturais. Notamos a ausência de salões caricaturais em duas ocasiões: 1868 e 1876. 

Na primeira, no entanto, não podemos necessariamente afirmar uma ausência, visto que 

Agostini ainda não havia iniciado sua versão do gênero no Brasil. A segunda, no entanto, 

é mais importante. Os primeiros salões já haviam sido publicados em 1872, mas não 

foram retomados durante a EGBA de 1876. Levantamos três hipóteses para essa ausência. 

A primeira é a de que Agostini estaria de fato empenhado nas querelas com a Igreja 

Católica para falar das Belas Artes, já que o primeiro ano da Revista Illustrada é abordada 

como sendo justamente palco de inúmeras discussões. Novamente, ressaltamos a 

importância da avidez do público pelas polêmicas. Essas querelas, abordadas por 

Balaban,74 podem ter sido alvo de maior interesse dos leitores. A segunda é a de que, 

																																																													
74 BALABAN, op. cit. 
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como a revista ainda era nova, Agostini decidiu por não arriscar os leitores assinantes 

com um tema que não se sabia se seria bem aceito. A terceira e talvez mais plausível, é a 

de que a EGBA de 1876 não tenha causado tanto impacto a ponto de ter grande número 

de visitantes, o que pode ter desestimulado a publicação dos salões caricaturais. Para 

todos os outros anos conseguimos encontrar motivos razoáveis, que levam em 

consideração essa necessidade da novidade e da polêmica, para a publicação dos salões, 

mas não para 1876. Se em 1879 temos a Questão Artística entre Meireles e Américo, 

abordados por Hugo Xavier Guarilha,75  em 1872 temos o início do delineamento dessa 

disputa crítica.76 Já em 1884 os motivos seriam outros, mais relacionados ao incentivo à 

população para que esta visitasse a exposição, e podemos considerar também uma aposta 

maior de Agostini na crítica de arte.77 Assim, 1876 acaba por ser um ano que não recebe 

tanto destaque, inclusive por não haver exposição de pinturas históricas nem de Meireles 

nem de Américo O fato de que não só Agostini, mas também Cândido Faria não tenha 

levado adiante os salões caricaturais em 1876, somente fortalece essa terceira hipótese. O 

retorno dos salões em 1879 poderia ter acontecido justamente pelo enorme sucesso de 

público da EGBA daquele ano e da enorme repercussão na imprensa. Nesse ano, Cândido 

Faria já não estava mais no Rio de Janeiro, mas Agostini estava.  

Ao mesmo tempo em que os salões surgem como essas novidades para um público 

que ansiava por elas, o gênero deve ser entendido também como uma seleção de obras a 

serem apresentadas. Um aspecto que relacionamos diretamente à seleção dos assuntos a 

serem abordados é o da espetacularização do cotidiano. Sobre a relação do espetáculo 

com o mundo dos periódicos ilustrados, Velloso afirma que 

No século XIX as formas de sociabilidade iriam adquirir “vocação midiática”; 
a maior parte das relações são publicizadas, deixando de limitarem-se ao 
circuito das intimidades. O fato conferiu novos sentidos às sociabilidades, que 
passaram a ter uma existência permeada pelas encenações e representações, 
resultando em uma verdadeira profusão de narrativas. [§]. [...]. Para entender 
a Ba-Ta-Clan, é preciso entender essa sociabilidade fascinada pelo espetáculo 
da visibilidade e da publicização. O espírito polêmico tinha auditório 
garantido.78 

																																																													
75 GUARILHA, Hugo Xavier. A Questão Artística de 1879: um episódio da crítica de arte no Segundo 
Reinado. Dissertação (Mestrado em História da Arte). 2005. IFCH – UNICAMP, Campinas-SP. 
76 Também Guarilha argumenta que as primeiras comparações entre Américo e Meireles surgiram ainda 
em 1872, com a exposição dos quadros Combate Naval do Riachuelo e Passagem de Humaitá, de Meireles, 
e Batalha de Campo Grande, de Américo. (Cf. GUARILHA, op. cit.) 
77 Percebemos esse engajamento de Agostini com a crítica de arte em 1884 pelo aumento considerável dos 
artigos da Revista Illustrada que traçavam os comentários sobre a exposição e suas obras e também pela 
maior incidência de salões caricaturais em relação aos outros anos.  
78 VELLOSO, op. cit. p. 16  
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Quando falamos em “polêmica”, os salões caricaturais nos apresentam algumas: 

todo o embate criado pela imprensa em torno de Pedro Américo e Vítor Meireles na 

EGBA de 1879; as críticas ferozes e constantes de Agostini à AIBA e ao seu ensino; a 

desvalorização da Coleção Escola Brasileira e de algumas das obras que a integravam; as 

críticas contundentes a artistas consagrados – e, algumas vezes, elogiados anteriormente 

pelo próprio Agostini79. Temos um espetáculo montado com polêmicas e dramatizações, 

em que os próprios pintores, algumas vezes, figuravam nas páginas do periódico através 

de ilustrações ou caricaturas.80 Ana Maria Tavares Cavalcanti81 aborda a maneira como a 

posição do artista diante da sociedade muda com essa espetacularização do cenário 

artístico. A menção do artista e, mais ainda, a circulação de sua imagem, passaram a ser 

fundamentais para o seu sucesso no meio artístico. Nesse caso, Cavalcanti aponta como 

as Exposições Gerais de Belas Artes funcionavam como o evento de maior destaque e 

importância no cenário artístico, despertando a busca pelo reconhecimento e sucesso.  

Voltamos então ao questionamento inicial: o salão caricatural é uma resposta a 

quê? Podemos argumentar que, além de tudo, ele faz parte da resposta à demanda por 

novidades e polêmicas, e faz parte de um momento em que os periódicos privilegiavam 

a abordagem dos assuntos por meio da crítica de costumes. O gênero dos salões 

caricaturais, portanto, é apropriado por Agostini em uma resposta à demanda por 

polêmicas no campo das artes, trazendo o universo das Belas Artes para satisfazer o 

anseio do leitor através de um tema ainda não abordado através de caricaturas. As Belas 

Artes já tinham seu espaço nos jornais e revistas82, mas não da maneira como Agostini a 

faz, ilustradamente. 

																																																													
79 É o caso de Américo e Meireles. No caso de O Combate Naval do Riachuelo, Meireles passa a ser um 
alvo constante de Agostini, que aborda as obras posteriores do artista como se fossem provas da decadência 
de seu talento. Um exemplo disso é uma crítica que apresenta no salão caricatural de 1884, em que, ao 
comentar o quadro O Cemitério, de Meireles, o ironiza, dizendo que foi ali que se enterrou o talento do 
artista. Até mesmo Pedro Peres, discípulo de Meireles, é atacado por Agostini, que critica duramente a 
influência artística de seu mentor. Américo é outro caso. Mais elogiado ainda do que Meireles, dado que 
durante a Questão de 1879 a Revista Illustrada se põe claramente ao seu favor, temos em 1884 uma 
mudança no tom dos comentários, com opiniões muito mais irônicas quando na abordagem de seus quadros, 
com muitas críticas e quase nenhuma opinião favorável.  
80 Aqui, temos sobretudo o exemplo de Meireles e Américo. Não desconsideramos a possiblidade de que 
existam ainda outras ilustrações ou caricaturas de pintores do período, e pode ser inclusive uma 
possibilidade de aprofundamento da pesquisa. Os que apresentamos aqui são os encontrados ao longo do 
levantamento de fontes. No entanto, como nosso foco era principalmente os salões caricaturais, não nos 
atentamos à busca por mais desse tipo de ilustração.  
81 CAVALCANTI, Ana Maria Tavares. “A relação entre o público e a arte nas Exposições Gerais da 
Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX”. In: Anais do XXIII Colóquio 
do Comitê Brasileiro de História da Arte. Rio de Janeiro, 2003. 
82 Guarilha, ao abordar as disputas em torno de Américo e Meireles, cita inúmeros comentários e críticas 
de arte publicados em diferentes jornais e revistas. (Cf. GUARILHA, op. cit.) 
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Para finalizar essa seção, portanto, pontuamos ainda algumas observações. 

Primeiro, de que o salão caricatural funcionou como um instrumento que fazia parte de 

um projeto editorial já existente, de sátira de costumes e crítica de arte. Segundo, de que 

a crítica literária e comentários sobre teatro já existiam há tempos83, e os salões surgem 

como resposta à demanda por comentários sobre as Belas Artes. Terceiro, a de que a 

inovação através de um gênero praticamente inédito no Brasil talvez tenha sido um fator 

de importância para sua consolidação. E quarto, o sucesso dos salões também se deveu 

ao sucesso das EGBA’s e da grande afluência de público em determinados anos, os quais 

se tornaram assuntos possíveis de abordagem para o periódico.  

5. Salões caricaturais: a cultura francesa no Brasil 

Um dos pontos passíveis de atenção no que se refere à crítica de arte ilustrada de 

Agostini é a sua relação com os salões caricaturais franceses, modelos que muito 

provavelmente o influenciaram. O gênero pode ser definido como imagens humorísticas 

feitas a partir de obras de arte apresentadas em salões e exposições oficiais.84 Surgidas no 

século XVIII, eram imagens divulgadas em sua maioria através de periódicos ilustrados, 

sobretudo ao longo do século XIX, quando atingiram seu auge. Assim, associamos 

diretamente os salões caricaturais de Agostini com os franceses, sua provável fonte de 

inspiração. Podemos nos questionar: Agostini conhecia de fato os salões caricaturais? 

Aqueles que desenvolve são realmente inspirados pelo gênero desenvolvido na França? 

Se sim, de que maneira? 

 Falemos sobre as pistas que nos indicam a possibilidade de acesso de Agostini aos 

salões caricaturais franceses. Quando abordamos sua biografia em linhas gerais, citamos 

que Agostini, antes de vir ao Brasil, passou parte da infância e adolescência na França – 

o que compreenderia parte dos anos 1840 e 1850, período no qual o gênero já existia e 

entrava em ascensão. Essa observação já havia sido feita por Silva, que relaciona 

diretamente essa vivência de Agostini com sua inspiração para adaptar o gênero aos 

periódicos fluminenses.85 

 Pensando nesse tempo de Agostini na França, percebemos que seu primeiro salão 

só surge em 1872, vários anos depois de sua imigração para o Brasil – o que pode ser 

																																																													
83 CARDOSO, op. cit. 
84 Sobre os salões caricaturais e suas definições, cf: CHABANNE, Thierry. Les Salons Caricaturaux. Paris-
França: Réunion des musées nationaux, 1990.; Les Salons Caricaturaux. Exposição realizada pelo Musée 
D’Orsay. Artigo disponível em: https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-
musees/presentation-generale/article/les-salons-caricaturaux-4078.html?cHash=176810cf58 
85 Idem 
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explicado pelo fato de, até 1867, ter morado em São Paulo, onde não ocorriam exposições 

na dimensão das EGBA’s. Mesmo assim, nos colocamos diante da possibilidade de que 

houvesse algum tipo de circulação de periódicos ilustrados franceses no Brasil. Quem nos 

confirmou essa hipótese foi Valéria Guimarães, no livro Imprensa Estrangeira Publicada 

no Brasil.86 A imprensa estrangeira importada para o Brasil não era o foco de Guimarães, 

mas em determinado momento, ela cita como “em Paris, o público leitor estava em 

ascensão, com muitos jornais circulando (vários dos quais eram importados para o Brasil), 

[...]”87 e também que  “Le Charivari era facilmente encontrado nas livrarias do Rio e de 

São Paulo, o que faz supor que Macaire e Bertrand eram conhecidos dos leitores 

brasileiros”88. Com essa afirmação, buscamos então mais indícios da circulação de outros 

periódicos.  

 Em um certo momento, na Revista Illusstrada, Agostini traça acusações a Cândido 

Faria, reproduzidas na tese de Norberto Gaudêncio Júnior89. Em linhas gerais, Agostini 

ironiza Faria por suas ilustrações se assemelharem muito ao Le Journal Pour Rire, 

periódico ilustrado francês. Seguindo essa pista, encontramos uma dissertação90 que, ao 

comentar o periódico Marmota Fluminense, falava sobre uma reprodução de cinco 

imagens do Journal Pour Rire (Imagem 24). Verificamos a publicação, que anunciava 

ela mesma possuir a cópia das ilustrações da revista francesa. Apesar da quase certeza, 

pensamos na possibilidade de ser uma fraude, e então verificamos o Le Journal Pour Rire 

e encontramos de fato as imagens (Imagem 25). Concluímos, com essa busca por pistas 

que nos confirmassem a circulação de periódicos franceses no Brasil, que era alta a 

possiblidade de Agostini realmente ter acesso a eles e, consequentemente, aos salões 

caricaturais de maior destaque.   

																																																													
86GUIMARÃES, Valéria. “Imprensa franco-brasileira e mediação: Rio de Janeiro e São Paulo, séculos 
XIX-XX”. In: LUCA, Tania Regina de; GUIMARÃES, Valéria (org.). Imprensa Estrangeira Publicada 
no Brasil. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2017. 
87 Idem, p. 107. 
88 Idem, p. 114.  
89 GAUDÊNCIO JÚNIOR, op. cit. 
90 SIMIONATO, Juliana Siani. A Marmota e seu perfil editorial: Contribuição para edição e estudo dos 
textos machadianos publicados nesse periódico (1855-1861). Dissertação (Mestrado em Ciências da 
Comunicação). 2009. ECA-USP, São Paulo-SP. 
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Imagem 24: Marmota Fluminense. 1854, n. 
467, p. 3 

Imagem 25 : Le Journal Pour Rire. 
26.nov.1853, n. 113, p. 2 (Grifo nosso)

        
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca 

Digital 
Fonte:  Bibliothèque Nationale de France -   

Gallica 

 Tendo em mente a confirmação desse aspecto, partimos então para uma análise do que 

podia significar essa associação dos periódicos franceses com os salões de Agostini.  

 Não é um assunto novo citar a presença e influência da cultura francesa no Brasil. Da 

moda à imprensa de língua francesa, a adoção de costumes pode ser considerada como bastante 

significativa. No campo das artes, também não podemos deixar de mencionar a contribuição de 

artistas franceses na construção das instituições de ensino artístico no Brasil. Sobre esse 

assunto, não usaremos o termo “Missão Artística”, tão facilmente encontrado em trabalhos 

sobre arte no Brasil, uma vez que ele se trata muito mais de uma posição ideológica cunhada 

em seu próprio tempo e que, com o tempo, foi apropriada pela historiografia como uma 

definição. De acordo com a historiadora da arte Letícia Squeff91, o termo advém da obra A 

missão artística de 1816, de Afonso D’Escragnolle Taunay. Um dos sentidos assumidos pelo 

termo “missão” é o de projeto civilizacional. De acordo com Squeff,  

Na história do Brasil - que foi, afinal, objeto constante das pesquisas de Taunay - a 
palavra missão liga-se a um aspecto fundamental do processo de colonização. Como 
se sabe, o povoamento do território teve nas missões religiosas, principalmente 
jesuíticas, um poderoso aliado. Os missionários punham em prática um projeto 

																																																													
91 SQUEFF, Letícia. “Revendo a Missão Francesa: A missão artística de 1816, de Afonso D’Escragnolle 
Taunay”. In: I Encontro de História da Arte. IFCH-UNICAMP, Campinas-SP, 2005. 
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religioso, de evangelização dos índios que, além do mais, servia também aos 
interesses dos colonizadores. Ao chamar a “colônia Lebreton” de Missão Francesa, o 
historiador dava aos artistas franceses a função de continuadores do processo 
civilizador na América - iniciado pelos portugueses. O que implicou, como foi visto, 
também em desqualificar as manifestações artísticas coloniais.92  

Assim, é um termo que deve ser relativizado, assim como é importante questionarmos 

o papel dos artistas franceses para o desenvolvimento das artes no país. Apesar dessa 

necessidade de problematização, não desconsideramos que houve certo impacto. Outro 

elemento que podemos citar também são os prêmios de viagem oferecidos pela AIBA a artistas 

brasileiros que se destacassem.  

A presença francesa no Brasil é, portanto, um ponto importante de nosso trabalho. Aqui, 

queremos destacar o impacto de um aspecto em específico: a imprensa francesa publicada no 

Brasil. Esse aspecto é importante para entendermos também periódicos ilustrados fluminenses, 

sobretudo olhando para aqueles nos quais Agostini atuou.  

 Ao abordar a publicação ilustrada Ba-Ta-Clan (1867-1871), Mônica Pimenta Velloso93 

destaca, antes de tudo, o impacto da imigração francesa na cultura oitocentista. Ressaltando que 

o estabelecimento da imprensa francesa não é necessariamente uma consequência unicamente 

gerada pela imigração, ela destaca, no entanto, a importância de se levar em conta esses 

elementos nos estudos da imprensa estrangeira. De acordo com Velloso:  

A maior parte dessa imigração era composta de comerciantes, artesãos e profissionais 
liberais. Dentre eles havia livreiros, floristas, perfumistas, cabelereiros, modistas, 
joalheiros, alfaiates, dentistas, médicos, professores de línguas, de dança, de 
geografia.... Enfim, uma amostra bastante representativa da cultura francesa, 
especialmente a parisiense – pois mesmo quem não tinha vindo de Paris diretamente 
se apresentava como tal -, veio se estabelecer na rua do Ouvidor e em seu entorno.94  

 Velloso ressalta ainda que “Muitos foram os homens de letras, impressores e gráficos 

franceses que se estabeleceram no Brasil como redatores da nova imprensa que aqui surgiu com 

a Independência.”95. Podemos pensar na Rua do Ouvidor como um centro no qual essa cultura 

francesa era sintetizada, não somente por aqueles que ali moravam ou trabalhavam, mas 

também pelos periódicos que ali eram publicados. É possível pensar na França como um centro 

de modernidade, e até mesmo, como um centro da “moda” – me referindo a todo o costume, e 

não somente ao vestuário. Claro que não podemos pensar nessa influência sem pensar como 

absoluta e sem resistências ou questionamentos. A própria Lustosa expõe que Evaristo da Veiga 

																																																													
92 Idem, p. 566. 
93VELLOSO, op. cit., 2017. 
94 Idem, p. 24  
95 Idem, p.30  
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e os liberais brasileiros que tinham nele um líder, apoiavam a aliança do Brasil com os norte-

americanos, e não com o “velho continente”. No entanto, isso ocorre no campo político, o que 

não impede a disseminação de costumes franceses na sociedade como um geral, sobretudo no 

que concerne a elite. 

 Valéria Guimarães, em texto para o mesmo livro, nos apresenta justamente a ideia da 

França como um imaginário de centro de civilização e modernidade. Segundo ela:  

[...] no âmbito da sua penetração mais ampla e em seus aspectos culturais, sociais e 
políticos, a imprensa franco-brasileira talvez tenha exercido um papel mais central, 
tendo como mediadores livreiros, editores, escritores-jornalistas e homens de letras 
que forjaram, ao lado de brasileiros e na lide com a palavra escrita, uma identidade 
nacional que jogava com os elementos provenientes do universo hexagonal, o ideário 
nacionalista, assim, constitiui-se sobre um imaginário em que esse país exercia o papel 
de agente modernizador e civilizatório próprio dos ideais do Iluminismo [...].96 [grifos 
meus] 

“Mediadores” é um conceito utilizado por Valéria como tradução para “passeurs culturels” e 

podem ser definidos “como ‘mensageiros culturais’ a carregar a missão da difusão das luzes, 

dos valores que julgavam ser os da cultura francesa, baluarte da civilização e modernidade”97 

É a partir desses dois trabalhos que entendemos melhor, então, o impacto da cultura francesa 

no Brasil. Argumenta-se que a criação de publicações em língua francesa no Brasil faz parte de 

todo um momento histórico do qual fazem parte imigrantes de diversas outras profissões que 

trazem consigo elementos de uma cultura própria. A imprensa, por sua vez, transfere discursos 

e os adapta à realidade fluminense, tendo na França um modelo. Guimarães também menciona 

o imperialismo francês como um fator de importância para essas transferências culturais e para 

a transformação da França em um modelo civilizacional.  

Já argumentamos, nos capítulos anteriores, o quanto o discurso da civilização e do 

progresso eram constantes na Revista Illustrada e na retórica de Agostini. Mesmo criticando 

Meireles, o cartunista argumentava que seus esforços pela arte visavam somente seu avanço, o 

que faria com que o Brasil se aproximasse cada vez mais de um país civilizado. Esses aspectos 

são mencionados tanto por Balaban98 quanto por Silva99, analisando os discursos de Agostini 

em seus diferentes aspectos. A carreira de Agostini, permeada de seus ideais republicanos e 

abolicionistas e tão bem analisados por estudiosos da História, são outros que vêm da influência 

do Iluminismo. Como dizer, portanto, que Agostini não é influenciado pela França – ou, ao 

menos, pela ideia dela? Agostini não está sozinho, não é o único que apresenta esse tipo de 

																																																													
96 GUIMARÃES, op. cit. p.80 
97 Idem, p.90 
98 BALABAN, op. cit 
99 SILVA, op. cit. 
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discurso, mas faz parte de um projeto maior, do qual essa imprensa estrangeira faz também 

parte.  

Precisamos lembrar que tanto Valéria Guimarães como Mônica Pimenta Velloso 

abordam, basicamente, a imprensa de língua francesa publicada no Brasil, e não diretamente a 

circulação no Brasil da imprensa publicada na França. No entanto, ambas seguem uma linha de 

pensamento que busca compreender a imprensa francesa no Brasil como parte de algo maior, 

de um momento em que a França passava a exercer cada vez mais influência no Brasil, 

sobretudo no âmbito cultural, em uma perspectiva que extrapola análises puramente 

nacionais.100 

Analisando mais de perto o Ba-Ta-Clan, percebemos, através do texto de Velloso, o 

quanto ele exerce uma influência na maneira como as publicações ilustradas do período se 

apresentavam – ou, ao menos, as que pudemos observar na trajetória de Agostini. O humor 

paródico e a sátira social eram os elementos fundantes da revista, que tratava de assuntos 

referentes ao mundo dos espetáculos e às variedades. Velloso destaca ainda o destaque que 

“charges com políticos e estadistas” e até mesmo a figura do Imperador receberam na revista, 

sempre parodiados com deboche e satirizações.101 Ao falar de uma figura importante no 

periódico, o chargista Charles Berry, Velloso afirma que 

Não se sabe ao certo em que data Charles Berry chega ao Rio de Janeiro, mas 
provavelmente integrava o grupo de jornalistas boêmios, anticlericais e republicanos 
que decidiram tentar a sorte no novo mundo. [...] O gosto pela polêmica unia esse 
grupo de jornalistas dissidentes, que militava pelo regime republicano fazendo crítica 
violenta à influência da colonização portuguesa e à igreja católica, associando-os ao 
atraso e à ociosidade brasileira.102 

 Não queremos aqui traçar um paralelo direto entre esses jornalistas e Agostini, 

afirmando que eles tiveram um impacto ou influência direta sobre o cartunista. No entanto, 

pensar nesses jornalistas dissidentes e no grupo que formaram no Brasil é importante no sentido 

de compreender justamente isso: a formação de um grupo que polemizava assuntos como a 

Igreja Católica e o Regime Monárquico, e como essas ideias se tornavam mais fortes com a 

disseminação de ideias através da imprensa. Agostini atua em um momento de certa agitação 

política e social, o que nos dá margem para inseri-lo nesse contexto – não necessariamente 

como parte do grupo, mas como alguém que viveu o momento da circulação dessas ideias e 

																																																													
100 Na introdução do livro do qual ambos os textos fazem parte, fica destacada a importância das análises 
transnacionais para a compreensão de fenômenos que extrapolam o limite do nacional. A imprensa estrangeira 
publicada no Brasil é um desses casos. (Cf.: KNAUSS, Paulo. “Introdução”. In: KNAUSS, Paulo (et al.) (org.). 
Revistas Ilustradas: modos de ler e ver no Segundo Reinado. Rio de Janeiro: MauadX/ FAPERJ, 2011.) 
101 VELLOSO, op. cit 
102 Idem, p. 155 
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como alguém que, à sua própria maneira, também levantou suas bandeiras através da imprensa 

ilustrada, fazendo parte das discussões e polêmicas.  

Guimarães aborda, ao longo de seu texto, as características principais dos periódicos de 

língua francesa publicados no Brasil e a influência trazida pelos seus autores. É muito 

interessante observar como essas características dialogam bastante com as revistas ilustradas 

fluminenses. No geral, podemos observar crônicas da vida cotidiana, folhetins, seções 

dedicadas à literatura, às artes ou ao mundo dos espetáculos, opiniões referentes aos salões, 

sátiras políticas. Como um exemplo mais específico, temos a seção Échos de Rio de Janeiro, 

do hebdomadário Courrier du Brésil politique-littérature-revue des théâtres, sciences et arts-

industrie-commerce (1854-1862), abordado por Guimarães. Esse mesmo termo é utilizado 

também na Revista Illustrada para definir uma seção de acontecimentos da semana.103 Podemos 

olhar para esse detalhe como uma coincidência. No entanto, considerando toda a influência só 

dos salões caricaturais franceses nos salões de Agostini, podemos também pensar na 

possibilidade de esses termos serem realmente apropriações. Temos também características da 

Ba-Ta-Clan que se assemelham um pouco ao que Agostini fazia em O Mosquito e na Revista 

Illustrada. No entanto, não podemos esquecer que antes desses periódicos, o cartunista já havia 

ilustrado outros periódicos com caricaturas e sátiras, também de maneira crítica, levantando 

sobretudo a bandeira do abolicionismo.104  

No geral, o que queremos dizer é que os salões caricaturais de Agostini, para além de 

uma resposta à demanda por polêmicas no campo da arte, são também parte influência exercida 

pela cultura francesa no Brasil, e que podiam muito bem estar ligadas com a emulação do que 

havia na França, o lugar do ideal civilizacional, no Brasil.  

6. Agostini e os salões caricaturais franceses 

 Para compreender de fato, de maneira mais aprofundada, as possíveis influências 

estéticas e discursivas dos salões caricaturais franceses para aqueles feitos por Agostini, 

teríamos que nos dedicar intensamente a um levantamento de fontes em periódicos franceses, 

criar categorias de análise, traçar paralelos com os Salons franceses e nos demorar em muitas 

análises comparativas entre o gênero na França e no Brasil. A tarefa é tentadora, mas como 

nosso objetivo não é o de trazer uma reflexão pormenorizada dos salões caricaturais, mas 

																																																													
103 Podemos citar como exemplo de edições da Revista Illustrada em que observamos esse termo: 156, 158 (1879), 
343, 363 (1883) 390, 391, 392 (1884) 
104 Balaban aborda a atuação de Agostini em São Paulo nos periódicos Diabo Coxo e O Cabrião, dissertando 
exatamente sobre essas características (Cf. BALABAN, op. cit) 
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compreender seus aspectos de maior importância de maneira que nos permita compreender a 

ressignificação de O Combate Naval do Riachuelo, traçamos uma outra estratégia para que a 

comparação pudesse ser satisfatória.  

Os salões caricaturais franceses são um conjunto documental impressionante, não 

somente em estilos, mas sobretudo em quantidade, já que o gênero foi muito mais difundido na 

França do que no Brasil. Felizmente para nossa pesquisa, contamos com o livro-dossiê do 

pesquisador francês Thierry Chabanne, Les Salons Caricaturaux105, um excelente trabalho e 

que nos apresentou muitas possibilidades de comparação com Agostini. Apesar das várias 

possibilidades de comparação, alguns aspectos são mais relevantes tendo em vista o objetivo 

desta monografia.  

Os salões caricaturais surgem na França ainda no século XVIII, com comentários 

ilustrados e caricaturas de obras apresentadas nos Salons. No entanto, é no século XIX, a partir 

de 1840, que ganharam realmente um maior espaço na imprensa e sucesso entre o público leitor. 

Chabanne aponta a década de 1860 como o auge dos salões caricaturais na França.  

Chabanne nos aponta três elementos fundantes dos salões caricaturais, presente desde 

seus primórdios no século XVIII até o auge no século XIX. Segundo ele, além das críticas e 

acusações, as ilustrações tendiam a apresentar o caminho percorrido na exposição com a 

apresentação das obras e o diálogo do público diante delas, e que essas são características muito 

facilmente encontradas nos salões caricaturais. 106 Dessas características, somente as críticas 

por caricatura se destacam em Agostini. O “caminho” percorrido nas exposições acontece de 

maneira mais sutil, visto que as próprias páginas do periódico são apresentadas como as paredes 

da exposição. O diálogo do público, por sua vez, é mais raro – aparece em poucas ocasiões e 

sem um grande destaque, apenas como recurso para a crítica de algumas obras em específico.  

Aqui, voltamos ao nosso comentário sobre as diferenças entre Agostini e Faria. O 

segundo utilizava o recurso do público – mas não a acusação e crítica contundente. Como já 

dito, Agostini acusa Faria de copiar as ilustrações do Le Journal Pour Rire, como se a 

semelhança fosse um demérito – e aqui consideramos que o ataque talvez seja somente mais 

uma maneira de trazer novas polêmicas às páginas do periódico. Podemos, mesmo assim, 

pensar que Agostini cria para si um estilo próprio de salão, do qual raramente se distancia.  

A seguir, destacamos alguns elementos dos salões caricaturais franceses, selecionados 

a partir das análises de Chabanne, e colocamos em paralelo com os salões de Agostini. 	

																																																													
105  CHABANNE, op. cit. 
106 Idem, p.6  
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o Da crítica ao júri 

Um dos pontos destacados por Chabanne como uma característica bastante comum nos 

salões caricaturais franceses é o da crítica ao júri do Salons. De acordo com ele,  

Tout au long du siècle, les membres du jury seront l’objet d’attaques plus ou 
moins virulents. Des “aveugles qui jugent les couleurs” au “célèbrrrrre jury de 
peinture...”, les dessinateurs n’en finiront pas de moquer ses moeurs désuètes 
comme ses excès d’autorité.107 

Agostini, por sua vez, frequentemente levantou críticas contra a AIBA e também se 

referiu, em algumas ocasiões, ao mau julgamento daqueles que organizam as EGBA’s. O mais 

importante dessa característica é o fato de que não eram somente os quadros e artistas que 

recebiam a atenção das críticas da Revista Illustrada, mas também a maior instituição de ensino 

das artes no Brasil Imperial. Ao criticar Meireles, precisamos ter em mente que Agostini 

criticava não só o pintor, mas o professor de Pintura Histórica da Academia. Ao criticar seus 

métodos e seu estilo, critica também aquilo que está sendo ensinado aos novos artistas.  

o O sério e o cômico a partir do mesmo objeto 

Ao abordar um salão publicado pelo periódico L’Illustration, Chabanne destaca que  

Dans son numéro du 25 mars, le même journal consacre son premier article 
sérieux à l’événement artistique du printemps et orne ses pages de belles 
gravures donnant une vue générale des salles de l’exposition. Vue ‘objective’ 
mais au contenu satirique semble-t-il. Ainsi, un même périodique peut 
développer, à partir d’un objet identique, deux versants d’un discours: le 
sérieux et le comique.108 

  Agostini realiza essa transição entre o sério e o cômico muitas vezes na sua relação entre 

texto e ilustração. Nos artigos escritos para o periódico, normalmente a opinião artística é mais 

séria, apesar de às vezes contar com ironias. No geral, esses artigos são mais diretos em suas 

críticas e as ilustrações parecem ter mais espaço para o veio cômico da crítica. Podemos falar 

também das inúmeras obras que não foram caricaturadas nos salões: se observarmos a lista, 

percebemos que muitas ali figuram como ilustrações, normalmente por serem obras 

consideradas como “boa arte” por Agostini. Mesmo essas obras, no entanto, podiam ser alvo 

de trocadilhos, ironias e até sátiras através da legenda – e mesmo assim, não estavam sendo de 

fato criticadas.  

 No caso de O Combate Naval do Riachuelo na Revista Illustrada, parece não haver 

espaço para elogios em nenhum dos dois âmbitos. Se o salão caricatural satiriza toda a 

																																																													
107 Idem, p. 7  
108 Idem, P.8  
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composição e sua narrativa, o artigo que versa sobre a obra não mede palavras ao criticar tanto 

obra quanto artista. A crítica foi muito mais ácida em 1883 do que em 1872, quando o salão 

caricatural da obra foi publicado em O Mosquito. Neste, apesar da sátira ilustrada, o artigo 

“sério”, sem o veio cômico, aponta as supostas falhas da obras mas também pontua seus 

méritos. 

o O Caricatural e o Caricaturável:  

 “Très grossièrement, on peut admettre que ce qui sera reconnu comme caricatural dans 

les oeuvres deviendra caricaturable, objet de prédilection des caricaturistes.” 109 Chabanne 

discute, de modo geral, os meandros da atividade de caricaturar uma obra de arte, destacando a 

relatividade do que pode ser considerado “bom” ou “ruim”, pontuando a maior dificuldade de 

caricaturar algumas obras em detrimento de outras, como por exemplo as marinhas. 

Esse é um aspecto que podemos destacar nos salões de Agostini com bastante precisão. 

Normalmente, os aspectos mais caricaturados são referentes ao desenho – técnica que Agostini 

dominava muito. O mínimo de desproporcionalidade em uma figura humana representada em 

uma obra, e sabemos que provavelmente Agostini terá exagerado exatamente nesse aspecto. 

Observamos que a maior parte das caricaturas são, definitivamente, envolvendo as figuras 

humanas das pinturas, o que também se justifica pelo grande número de retratos apresentados 

nos salões.  

Não à toa quase todos os apontamentos de Agostini em torno da pintura histórica de 

Meireles versam sobre o desenho, a figura de Barroso aparece com uma significativa 

desproporção, que sinaliza a caricatura. A proporção, o desenho, a “falta de movimento” como 

consequência, são os elementos que tornam todo o quadro um erro narrativo e de ausência de 

verossimilhança, na visão de Agostini. 

o Pintura histórica como grandiloquente e ridícula 

Chabanne explica que a pintura histórica normalmente era criticada nos salões a partir 

da ideia de que ela seria “grandiloquente” e “ridícula”. Ou seja, o ataque da crítica não era 

direcionado somente ao artista ou aos aspectos da composição, mas ao gênero em si mesmo, 

que era transformado em caricatura. Essa característica não aparece nos salões de Agostini. Ele 

não parece questionar a validade ou importância da pintura histórica como gênero. Todos os 

quadros de pintura histórica que pudemos observar nos salões são comentados a partir de seu 

desenvolvimento, como é exemplo o próprio Combate Naval do Riachuelo, já analisado por 

																																																													
109 CHABANNE, op. cit. p. 27  
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nós, ou mesmo outros quadros como Passagem de Humaitá, também de Meireles, que é 

criticado pela forma, mas não pelo gênero.  

A pintura histórica no Brasil, por outro lado, era deveras recente e dependia de um 

esforço financeiro do Estado para ser produzida, além de ter, em seu cerne, o discurso da 

civilização e do Estado Nacional. Podemos pensar que Agostini, que tanto se intitulava como 

um defensor das artes, não iria criticar o gênero por si só. Seu desenvolvimento, sim. O gênero, 

não.  

Esse é, portanto, mais um ponto que se soma na nossa análise da ressignificação. Apesar 

de suas constantes críticas ao ensino artístico no Brasil e à instituição que o regia, Agostini não 

ataca os gêneros da arte em si, até porque os gêneros já eram consagrados no exterior. 

Lembremos, novamente, dos esforços civilizatórios dos discursos de Agostini, e temos que a 

pintura histórica como gênero não deveria estar muito distante de um símbolo do progresso. No 

entanto, para isso, deveria ser uma boa pintura, e, na opinião do caricaturista, o Combate de 

Meireles não o era – daí sua crítica. A obra, destinada ao avanço civilizacional, não cumpriria 

seu papel por ter um suposto desenvolvimento ruim. 

o Mise en page 

Nos salões franceses, poderia-se escolher representar as obras de acordo com um 

agrupamento de gêneros ou de acordo com sua aparição nos salões, ou mesmo pela proximidade 

dos temas entre as obras.  

Ana Cavalcanti, ao analisar os salões caricaturais de Agostini de 1884, nos apresenta uma 

ótima observação sobre a estrutura escolhida. Citamos: 

Também é interessante perceber o cuidado de Agostini na organização de cada 
conjunto de charges sobre o Salão. Nota-se uma simetria muito clara nas páginas 4 e 
5 das revistas n.391, 392 e 397 [Figs. 5, 6 e 8] e, na revista n.393 [Fig. 7], os 
personagens dos quadros reproduzidos nos cantos “olham” para o centro da página. 
Há também um procedimento que se repete em todos os conjuntos: em cada um dos 
quatro cantos da página dupla, Agostini coloca quadros maiores e espalha os menores 
pelo meio, formando, assim, uma estrutura amarrada. [§] Ainda sobre a composição 
das imagens na Revista, percebemos que Agostini reproduziu, nas páginas ilustradas, 
organização semelhante à da montagem e disposição das telas nas paredes da 
Exposição. Nas mostras artísticas do século XIX, havia um aglomerado de 
informações, com quadros ocupando todo o espaço das paredes, de cima a baixo, 
como se pode ver no desenho publicado na Revista Illustrada n. 396 [Fig. 9]. Em sua 
série de charges, Agostini monta “quebra-cabeças” com as diversas obras. Desse 
modo, ao olhar para as ilustrações, o leitor realiza uma recepção das imagens similar 
à do público nas salas da Academia. Observamos, igualmente, que Agostini procurou 
respeitar, quando possível, as proporções entre as diversas telas, grandes e pequenas. 
Há mesmo uma brincadeira com o quadro O Combate Naval do Riachuelo, de Victor 
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Meirelles, que, devido às grandes proporções, não “coube” de uma só vez e foi 
dividido em quatro segmentos, incluídos, aos poucos, na Revista. 110 

Aqui, Cavalcanti comenta sobre como a disposição dos quadros se assemelha à da 

exposição, o que nos leva novamente ao ponto de que Agostini poderia estar buscando fornecer 

aos seus leitores uma espécie de experiência, mais do que somente comentários sobre os 

quadros ou sobre a exposição em si. Para finalizar nossas comparações com os salões 

caricaturais franceses, gostaríamos de trazer dois exemplos que nos parecem pertinentes pela 

semelhança que apresentam em relação aos salões de Agostini.  

A primeira é a capa do Le Journal Pour Rire de 1853 (Imagem 26), que nos apresenta 

a um salão caricatural ilustrado por Bertall. A disposição das obras na página, a escolha por 

apresentá-las como se a página da revista fosse a parede da exposição, o uso de molduras pouco 

chamativas – ou de nenhuma moldura – nos lembra muito a opção estética feita por Agostini, e 

não podíamos deixar de citar como uma possível referência gráfica.   

A segunda é de um salão caricatural de J. Fleury para o La Vie Parisienne, de 1868 

(Imagem 27). Novamente, a disposição das obras na página nos chamou muita atenção pelas 

semelhanças com os salões de Agostini. O traço das caricaturas é diferente, mas a mise en page 

se assemelha, com essa montagem de um “quebra-cabeça”, para citar Cavalcanti, a estrutura 

bem amarrada.  

Imagem 26: Journal Pour Rire. 23.jun.1853, n. 91, p.1 

 
Fonte: Bibliothèque Nationale de France – Gallica 

																																																													
110 CAVALCANTI, op. cit. 127  
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Imagem 27: La Vie Parisienne. 30.mai.1868, p. (386)  

 

Fonte: Bibliothèque Nationale de France - Gallica 

7. Os salões caricaturais e o status do crítico de arte no oitocentos 

Ao lermos tanto Cavalcanti111 quanto Silva112 e Chabanne113, nos deparamos com o 

crescimento da importância do crítico de arte no século XIX e no status que isso trazia para 

aquele que escrevia. Tendo em mente esse cenário, percebemos que a grande maioria das 

legendas dos quadros, com raras exceções, são feitas em primeira pessoa. O uso de um público 

que comentasse as obras – como no caso dos salões de Faria – poderia levar o leitor a pensar 

que as opiniões ali expressas teriam origem nas impressões do público que acompanhava de 

fato as exposições, e não de Agostini. Se, portanto, as críticas e elogios apresentados na revista 

tivessem origem nas impressões e comentários desse público, isso significaria que sua origem 

não era propriamente de Agostini – ou, mais precisamente, do Agostini como um crítico de arte.  

Pensamos que a opção de Agostini pela apresentação dos quadros com suas respectivas 

legendas irônicas e satíricas – mas sempre em primeira pessoa – tenha também relação direta 

com sua construção como um reconhecido crítico de arte na sociedade oitocentista. Não 

somente um burilador da opinião pública em torno dos quadros, essa escolha teria também 

relação com esse almejo social de um status específico entre seus pares na imprensa.  

																																																													
111 CAVALCANTI, op. cit 
112 Rosângela de Jesus Silva inclusive relaciona a atividade de crítico de arte de Agostini como sendo uma 
influência desse cenário. (Cf. SILVA, op. cit) 
113 CHABANNE, op. cit, 
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Um elemento que contribui para essa nossa hipótese são os comentários de Agostini 

sobre obras consideradas por ele como bem desenvolvidas. Se paramos para observar com 

atenção a catalogação de obras, podemos perceber, na classificação das legendas, que um 

número considerável é de elogios ou comentários favoráveis. Assim, os salões de Agostini não 

são compostos somente por caricaturas e críticas ferozes, mas também pelo elogio de 

determinadas obras.  

Por fim, podemos citar ainda um outro indício, mas que não se encontra diretamente nos 

salões caricaturais. Ao longo das edições dos periódicos, percebemos que a crítica de arte passa 

a ter cada vez mais espaço nos artigos da revista, seções em que não há ilustração. Os artigos 

que acompanham os salões caricaturais de 1884 são os mais significativos, com o tamanho da 

fonte diminuída para que o texto pudesse encaixar nas páginas do período sem comprometer o 

seu costumeiro total de oito páginas. Todas elas são assinadas por “X.”, que em outras ocasiões 

já identificamos como sendo o pseudônimo utilizado por Agostini em seus artigos para a Revista 

Illustrada. 
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Capítulo 3. 

O Combate na Revista Illustrada 
	

1. Uma introdução ao Combate nos salões caricaturais 

 O salão caricatural da Revista Illustrada de 1883 cria uma sátira ilustrada da pintura 

histórica de Vítor Meireles, transformando toda a narrativa da obra. Antes de partirmos para as 

análises específicas desse caso, no entanto, queremos destacar um fato importante: a crítica de 

1883 não é a única representação do quadro por Agostini. Temos ainda três outros momentos 

em que a obra aparece em salões caricaturais, tanto na Revista Illustrada como n’O Mosquito. 

 A primeira aparição de O Combate Naval do Riachuelo é no número 147 d’O Mosquito 

de 1872, durante a exibição de diversas obras na EGBA daquele ano. Como já apresentamos 

anteriormente, o salão é muito semelhante àquele que apareceria posteriormente na Revista 

Illustrada, em 1883, e sua autoria é incontestavelmente de Agostini (Imagem 28). 

 A próxima ocorrência é a da caricatura da Revista Illustrada de 1883, encontrada no 

número 363 do periódico, sobre a qual nossas atenções estão voltadas com maior afinco. 

(Imagem 29)  

Imagens 28 e 29: O Mosquito. 1872, n. 147, p. 4-5; Revista Illustrada. 1883, n. 363, p. 4-5; 

       
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Em 1884, durante a EGBA e nos últimos salões caricaturais de Agostini – ou ao menos 

os últimos de que se tem notícia – o quadro reaparece em duas ocasiões. No número 389 da 

Revista Illustrada, temos o quadro exposto em uma parede e dois homens como seus 

observadores. A legenda que acompanha a cena nos coloca diante do diálogo daquelas pessoas 

(Imagem 30). A aparição mais curiosa está, no entanto, situada entre os números 391 e 397, 

também da Revista Illustrada. Nesse caso, o quadro aparece em fragmentos. Cada fragmento é 
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apresentado em um número do periódico, disposto entre outros quadros ilustrados e satirizados 

pelo salão caricatural (Imagens 31-34). 

Imagem 30: Revista Illustrada. 1884, n. 389, p. 4-5 (Detalhe)  

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Imagem 31 e 32: Revista Illustrada. 1884, n. 391, p. 4-5 (grifo nosso); Revista Illustrada. 1884, n. 392, p. 4-5 

(grifo nosso) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 
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Imagem 33 e 34: Revista Illustrada. 1884, n. 393, p. 4-5 (grifo nosso); Revista Illustrada. 1884, n. 397, p. 4-5 

(grifo nosso) 

  
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

 Todas essas versões serão abordadas ou ao menos citadas ao longo de nossa análise. No 

entanto, essas reflexões estão todas colocadas em perspectiva, em função de nossa análise do 

salão caricatural de 1883, porque esse é o nosso foco principal. 

2. A pintura histórica: Vítor Meireles e o Combate Naval do Riachuelo 

a. A pintura histórica no século XIX: pressupostos, a relação com o governo e com a 

sociedade. 

A partir do final do século XVIII [...], esta tendência de valorização do gênero 
[histórico] se acentuou ainda mais, levando os teóricos e administradores do século 
XIX a dedicarem enormes esforços intelectuais e materiais à promoção da pintura 
histórica como manifestação da identidade de uma nação e do nível de civilização de 
um povo.114 

 Como afirmado pelo historiador da arte Rafael Cardoso no trecho acima, a pintura 

histórica passou a receber maior destaque a partir do século XVIII, sendo o século XIX o ápice 

de sua valorização. O Brasil do século XIX, em termos artísticos, esteve incluso nesse cenário. 

Os esforços governamentais na construção de uma identidade nacional estiveram, 

inegavelmente, aliados a esse processo. Altos investimentos em pinturas  que retratassem 

episódios tidos como momentos simbólicos da pátria, sobretudo através das pinturas históricas, 

são um indicativo dessa realidade.115 O interesse destinado à arte teve como pano de fundo a 

retórica do desenvolvimento civilizacional, na qual a pintura histórica demonstraria o nível de 

																																																													
114 CARDOSO, op. cit. N.p. 
115 Um exemplo do alto custo das obras de pintura histórica foi dada pelo historiador André Toral no livro Imagens 
em desordem: A iconografia da Guerra do Paraguai (1864-1870): juntas, as obras Passagem de Humaitá e 
Combate Naval do Riachuelo custaram 16:000$000 ao governo imperial, além da necessidade de aluguel de um 
galpão específico que coubesse os quadros, devido as suas grandes dimensões (Cf TORAL, André Amaral de. 
Imagens em desordem: a iconografia da Guerra do Paraguai. São Paulo: Humanitas / FFLCH / USP, 2001.) 
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progresso atingido pela nação.116 Apesar disso, é necessário balizar esse esforço por dois 

motivos: primeiramente, se faz importante pensar nos limites de aquisições de obras pelo 

Estado; em segundo lugar, precisamos problematizar a noção de “propaganda imperial”.  

As disputas e discussões que envolviam as aquisições de obras por parte do Estado eram 

constantes, já que o custo de pinturas históricas era alto. Sobre o tema, Cardoso afirma que o 

governo se incumbiu de financiar pinturas históricas tendo em vista a “ordem cívica”, mas “não 

sem enfrentar a oposição ocasional de críticos que não aceitavam o uso do dinheiro público 

para a promoção da arte, principalmente para projetos nos moldes dos antigos programas de 

glorificação do rei”117. Além dessas disputas, Cardoso também destacou a limitação, no caso 

brasileiro, das encomendas de arte, já que “o interesse político por arte tendia a ficar nos 

discursos, [...] [sendo] raras as encomendas públicas, e as poucas aquisições feitas pela família 

imperial e pelo governo (geralmente através da AIBA, para a sua pinacoteca) eram 

disputadíssimas”.118 

Ao abordar a obra Batalha de Campo Grande, de Pedro Américo, Cardoso buscou 

compreender como a tela e seus significados e interpretações tem muito mais a oferecer do que 

a simples noção de “propaganda imperial”:  

A Batalha de Campo Grande nada mais é, diriam alguns, do que a afirmação do poder 
civilizatório do Império e, portanto, funciona como uma espécie de propaganda 
imperial. Sim, é isto também (nunca o neguei, aliás), mas possui outros sentidos além 
deste, como o sentido conferido por suas associações republicanas, para citar apenas 
um exemplo.119 

Para pensar as pinturas históricas brasileiras para além do rótulo de “propaganda 

imperial”, também podemos nos valer do termo “mitologia” no sentido estabelecido pelo 

historiador da arte Jorge Coli. Nesse caso, a “mitologia” seria uma maneira de definir a cultura 

que se formava a partir das criações artísticas e das narrativas que a compõem. O esforço estatal 

em produzir uma visualidade relacionada à nação faz parte da construção dessa “mitologia”, de 

um conjunto narrativo mítico, mas o termo permite ir além.   

Podemos considerar o envolvimento do aspecto criativo empregado ao longo do 

processo de formulação de uma “mitologia”, indo além do âmbito institucional e atingindo 

noções culturais e sociais nas representações produzidas pelos artistas. Torna-se possível, dessa 

maneira, ir além da ideia de que os esforços para a construção de uma nacionalidade partiram 

																																																													
116 CARDOSO, op. cit. 
117 Ibidem. N.p. 
118 Ibidem. N.p. 
119 Ibidem. N.p. 
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unicamente dos discursos institucionais. A pintura histórica pode ser compreendida, nesse 

sentido, a partir de sua vinculação multifacetada com a sociedade na qual era produzida.120 Em 

resumo, compreender a pintura histórica brasileira do século XIX exclusivamente como 

produto dos esforços governamentais para afirmação nacional nos parece muito limitador, já 

que seria possível pensar a partir de outros ângulos de influência postas tanto em sociedade 

quanto na trajetória do artista121, aspectos fundamentais para a produção artística. Outra ideia 

que fortalece esse caminho de reflexão é a noção de “pensamento plástico”, desenvolvido por 

André Toral, que reflete sobre a circulação de imagens referentes à Guerra do Paraguai e em 

seus possíveis sentidos. De acordo com ele,  

[...] as artes permitem aos homens manifestarem uma série de valores que só podem 
ser apreendidos e notados por um sistema autônomo de conhecimento e de atividade. 
As representações expressas pelas obras de arte, por sua vez, nos remetem para as 
formas de pensamento e representações visuais que uma sociedade faz de si mesma e 
das demais.”122 

Nesse sentido, compreender alguns dos meandros e dos valores envolvidos na arte do 

século XIX nos permite compreender também a sociedade que a produziu e, em uma relação 

dialógica, compreender como a própria sociedade foi influenciada pela arte. Um outro aspecto 

é a função assumida pela pintura histórica em um âmbito internacional, no qual a eleição da 

Guerra do Paraguai como uma das temáticas principais para o desenvolvimento do gênero 

revela intencionalidades. Uma das observações de Cardoso é notável nesse sentido:  

																																																													
120 Compreender os ideais presentes em uma sociedade é uma tarefa complexa e que esteve fora do alcance das 
investigações que originaram esta monografia. No entanto, foi possível perceber como essas noções foram 
expressadas inúmeras vezes nos periódicos ilustrados pesquisados e pelos discursos apresentados por Angelo 
Agostini e outros críticos de arte do século XIX. (Sobre a crítica de arte dos periódicos do século XIX, Cf. 
GUARILHA, Hugo. “Crítica e pintura histórica nos periódicos do Rio de Janeiro no século XIX”. In: Anais do 
Museu Histórico Nacional: História e Patrimônio. Rio de Janeiro, v; 39, 2007, p. 215-241; GUARILHA, Hugo 
Xavier. A questão artística de 1879: Um episódio da crítica de arte no Segundo Reinado. Dissertação (Mestrado 
em História), Campinas-SP, IFCH/UNICAMP, 2005; sobre Angelo Agostini, Cf. AUGUSTO, José Carlos. Um 
provinciano na corte: as aventuras de “Nhom-Quim” e a sociedade do Rio de Janeiro nos anos 1860-1870. 
Dissertação (Mestrado em História). 2008. FFLCH-USP, São Paulo; BALABAN, Marcelo. Poeta do lápis: sátira 
e política na trajetória de Angelo Agostini no Brasil Imperial (1864-1888). Campinas, SP: Editora da Unicamp, 
2009; OLIVEIRA, Gilberto Maringoni. Angelo Agostini: ou impressões de uma viagem da corte à Capital Federal 
(1864-1910). Tese (Doutorado em História). 2006. FFLCH-USP, São Paulo. O livro: MARINGONI, Gilberto. 
Angelo Agostini: A Imprensa Illustrada da Corte à Capital Federal: 1864-1910. São Paulo: Devir Livraria, 2011; 
SILVA, Rosângela de Jesus. O Brasil de Angelo Agostini: política e sociedade nas imagens de um artista. Tese 
(Doutorado em História). 2010. IFCH-UNICAMP, Campinas-SP.) 
121 Como nos sugerem as formulações propostas por Baxandall, os diversos processos que fazem parte da arte, 
desde a formulação e criação de uma obra até sua circulação e a influência do mercado da arte, são complexos e 
envolvem tanto objetividade quanto subjetividade. Ao abordar o processo de descrição de uma obra de arte, 
Baxandall nos dá destaque a inúmeros elementos que influenciam a narrativa, a compreensão da obra e também a 
leitura da descrição, que não seria um processo inteiramente objetivo, como poderíamos supor à priori. É nesse 
sentido que afirmamos essa complexidade das pinturas históricas e de sua crítica. (BAXANDALL, op. cit.) 
122 TORAL, op. cit. p.25 
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o mais revelador, no contexto das duas exposições, é que a arte brasileira tenha 
buscado se representar através de quadros históricos de grandes dimensões e, 
especialmente, quadros mostrando episódios da Guerra do Paraguai. Pode-se atribuir 
essa iniciativa, em grande parte, ao anseio dos comissários brasileiros de mostrar a 
proficiência nacional nesse gênero tão importante que era a pintura histórica, [...]. Não 
se pode negar, todavia, que houvesse também um interesse nítido em 
representar/apresentar a Guerra para o público estrangeiro [...]: a vitória esmagadora 
de uma força moderna e civilizada sobre a jangada demolida do atraso 
paraguaio.123 (Grifo nosso) 

  Toral segue uma linha argumentativa semelhante ao afirmar que os quadros produzidos 

a partir de determinados “episódios de história pátria”, relacionados à elevação nacional, 

“destinavam-se não só a criar uma imagística patriótica para consumo interno, mas eram 

destinados, também, a projetar, no exterior, a imagem de países que dominavam a técnica de 

representação pictórica.”124 A importância do reconhecimento de um artista ou de uma obra no 

exterior teve seus desdobramentos para a própria crítica da arte: o sucesso ou fracasso de um 

quadro no exterior era um argumento muito utilizado para enaltecer ou criticar as composições 

ou seus artistas.125 

 A importância da pintura histórica pode ser avaliada também a partir de dois outros 

aspectos: o sucesso em termos de afluência do público às Exposições Gerais de Belas Artes, 

que não se limitou à elite, e a imensa repercussão nos periódicos oitocentistas, justamente um 

dos responsáveis pelo sucesso de público das exposições. O Salão de 1879 é o melhor exemplo 

da junção desses dois fatores. De acordo com Cardoso,  

o Salão de 1879 até hoje não foi superado, pelo menos em termos de afluência de 
público, por nenhuma outra exposição de artes plásticas realizada no Brasil, nem 
mesmo as Bienais de São Paulo. Em uma época em que a população do Rio de Janeiro 
contava cerca de 300.000 habitantes, o Salão recebeu 292.286 visitantes ao longo de 
um período de 62 dias.126 

O sucesso da EGBA  de 1879 mantém uma relação intrínseca com o que foi chamado 

pela historiografia da arte de “Questão de 1879”. Em termos gerais, esse episódio foi um 

momento em que a imprensa criou uma polêmica gigantesca em torno de dois artistas que 

apresentavam suas obras no salão daquele ano. Os artistas em questão eram Pedro Américo e 

Vítor Meireles, ambos apresentando quadros de pintura histórica – respectivamente, Batalha 

do Avaí e Batalha dos Guararapes –, as quais foram colocadas lado a lado no salão de 

exposição. A posição dos quadros e os diferentes estilos dos dois artistas facilitaram a 

comparação de suas obras, e a imprensa aproveitou a oportunidade para gerar a polêmica a 

																																																													
123 CARDOSO, op.cit. N.p. 
124 TORAL, op. cit. N.p. 
125 SILVA, op. cit.  
126 CARDOSO, op. cit. N.p. 
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partir desse cenário. Envolvidos pelo embate entre os dois pintores, já famosos na sociedade, a 

população foi em grandes quantidades visitar a EGBA e ver os quadros pessoalmente.  

Encomendada pelo Ministro da Marinha, a primeira versão de O Combate Naval do 

Riachuelo foi exposta no Salão de 1872 juntamente com as pinturas Passagem de Humaitá – 

também de Meirelles – e Batalha de Campo Grande, de Pedro Américo. Para o historiador da 

arte Hugo Xavier Guarilha, com essa “apresentação de quadros históricos de ambos os artistas, 

começou-se a desenhar para críticos e público um cenário de emulação”127, o que foi 

fundamental para o desenvolvimento das críticas e comparações entre os dois artistas durante a 

Questão de 1879. Assim, o cenário de debates em relação às obras se define a partir de 1872, 

momento em que as três pinturas tiveram destaque nos periódicos da corte.   

Novamente, vale relembrar como os salões de Agostini cobriram a EGBA de 1872 e 

1879, anos em que a pintura histórica foi destaque com as obras de Américo e Meireles, mas 

não o de 1876, ano em que nenhuma pintura histórica havia sido apresentada. Aqui, o que 

argumentamos é que existe uma relação muito interessante entre o a pintura histórica, a 

imprensa polemista e o sucesso de público nas Exposições Gerais do Império. 

b. O Combate Naval do Riachuelo: um quadro de pintura histórica  

Imagem 35: Vitor Meireles. O Combate Naval do Riachuelo, óleo sobre tela, 460 cm x 820 cm, 1883, Museu 
Histórico Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Museu Histórico Nacional – Acervo Digital.  
Disponível em: <http://mhn.acervos.museus.gov.br/reserva-tecnica/pintura-historica-

25/?perpage=12&order=DESC&orderby=date&search=riachuelo&pos=2&source_list=collection&ref=%2Freser
va-tecnica%2F> 

Imagem 36: Oscar Pereira da Silva. Cópia de O Combate Naval do Riachuelo, óleo sobre tela, 460 cm x 820 
cm, s.d., Palácio Pedro Ernesto, Rio de Janeiro.128 

																																																													
127 GUARILHA, op. cit.  
128 Como a reprodução oficial e digital do quadro, fornecida pelo Museu Histórico Nacional, tem uma baixa 
qualidade de imagem e não está em cores, decidimos trazer a reprodução da cópia da tela, feita pelo pintor Oscar 
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Fonte: Reprodução da obra situada no Palácio Pedro Ernesto (Rio de Janeiro-RJ)  

Produzido primeiramente em 1872, sob encomenda do Ministro da Marinha, Afonso 

Celso de Assis Figueiredo, O Combate Naval do Riachuelo apresenta a vitória da frota brasileira 

em combate com a frota paraguaia.129 A batalha escolhida é significativa em seu sentido 

simbólico: após inúmeras derrotas consecutivas, foi no Riachuelo que a Marinha alcança sua 

primeira vitória em muito tempo. Meireles privilegia o momento em que uma embarcação 

paraguaia afunda com seus tripulantes, enquanto as outras embarcações paraguaias 

empreendem fuga. Enquanto isso, o Almirante Barroso, destaque na composição, acena a 

vitória brasileira com um chapéu, ao lado de oficiais e da tripulação da fragata Amazonas e de 

outras embarcações brasileiras. Aline Praxedes de Araújo incluiu, em sua dissertação, uma 

breve descrição da batalha ocorrida, que reproduzimos: 

Mediante o alvoroço em busca de cada vez mais combatentes, a Marinha brasileira 
enfrenta o episódio considerado como a maior batalha naval da América do Sul: a 
Batalha do Riachuelo, ocorrida em “11 de junho de 1865 na confluência entre os rios 
Paraná e Riachuelo, próximo à província de Corrientes, na Argentina”. Naquele dia, 
a frente brasileira era formada por nove vapores, a fragata a vapor Amazonas e as 
canhoneiras Beberibe, Jequitinhonha35, Belmonte, Parnaíba, Mearim, Araguari, 
Iguatemi e Ipiranga (DORATIOTO, 2002, p. 146). [...]. A vitória da esquadra 
brasileira foi importante para o êxito no final da guerra, pois essa batalha permitiu que 
os brasileiros dominassem a via fluvial, isolando o Paraguai do contato com outras 
regiões, o que inviabilizou a obtenção de armamentos e mercadorias pelo Prata.130 

 Na Exposição Geral de Belas Artes de 1872, outro quadro, mas do pintor Eduardo De 

Martino (1836-1912), foi apresentado também com um título semelhante: Batalha Naval do 

																																																													
Pereira da Silva. Durante a estadia no Rio de Janeiro, visitei tanto o Palácio Pedro Ernesto quanto o Museu 
Histórico Nacional e pude observar que a cópia é bastante semelhante, de fato, à obra original. Assim, utilizamos 
a cópia aqui apenas para fins de observação geral.   
129 TORAL, op. cit 
130 ARAÚJO, op. cit. p. 62, 63 e 65. 
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Riachuelo (MNBA-1872) (Imagem 37). O mesmo ocorreu com Passagem de Humaitá 

(Imagem 38): tanto Meireles quando De Martino apresentaram um quadro com a mesma 

temática e mesmo título. Nesse último caso, no entanto, somente a obra de Meirelles foi 

considerada como gênero histórico.131  

Imagem 37: Eduardo de Martino, Batalha Naval do Riachuelo, óleo sobre tela, 1872, Museu Nacional de Belas 

Artes, Rio de Janeiro 

 
Fonte: Museu Nacional de Belas Artes 

Imagem 38: Vitor Meireles. Passagem de Humaitá, óleo sobre tela, 268 cm x 435 cm, 1872, Museu Histórico 

Nacional, Rio de Janeiro.	

 
Fonte: Museu Nacional de Belas Artes 

Esse fato chama a atenção para o seguinte questionamento: o que faz com que uma 

pintura seja considerada histórica ou não? Como dois quadros com a mesma temática e, 

sobretudo, que abordam o mesmo evento, podem ser considerados de gêneros diferentes? 

Rafael Cardoso se valeu dessa diferença de classificação de ambos os quadros para abordar os 

																																																													
131 CARDOSO, op. cit.  
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critérios de uma pintura histórica e da dificuldade no estabelecimento de limites rígidos nesse 

quesito. Em seu artigo, Cardoso questiona:  

[o] que diferencia as duas versões já citadas da Passagem de Humaitá, uma de 
Edoardo De Martino e a outra de Victor Meirelles, e por que somente a última era 
considerada representante digna do gênero da pintura histórica? Deve-se admitir, 
desde o início, que, a distinção era mais ou menos convencional e que não havia regras 
fixas para se determinar os limites precisos entre um e outro tipo de pintura. Voltando 
à analogia com o cinema, delimitar a pintura histórica é tão difícil quanto definir o 
que é um filme ‘de arte’ em contraposição a um filme ‘comercial’: todo mundo sabe 
a diferença, mas é quase impossível chegar a uma fórmula genérica que abranja os 
casos limítrofes. 

   Mesmo assim, entre as duas composições da Batalha do Riachuelo, algumas diferenças 

são notáveis. Meireles tem um foco muito maior na dramaticidade do evento, destacando o 

elemento humano na composição, enquanto De Martino opta por uma representação mais vista 

de cima, por assim dizer, colocando o foco da cena nas embarcações. A dramaticidade do 

quadro de Meireles também está posta na escolha de cores que faz: o quadro é mais escuro do 

que o de De Martino, com o contraste entre tons quentes e frios. Outro ponto é a perspectiva, já 

que enquanto Meireles parte de um rés do chão e destaca o elemento humano da batalha, De 

Martino, pintor famoso pelas suas marinhas, apresenta um ponto de vista de cima para baixo, 

distante, que só nos permite ver as embarcações, suas características e posicionamento, e nada 

mais. Essas diferenças, apenas três de tantas outras que poderiam ser apontadas, podem ser 

analisadas com base na ideia de que, para ser considerada uma pintura histórica, não basta que 

o evento seja considerado um marco simbólico para o país. Cardoso aponta, em seu artigo, 

alguns critérios que podem ser úteis para a melhor compreensão do que significa uma pintura 

ser considerada histórica:   

De modo geral, os critérios mais importantes giravam em torno de três pólos que 
podem ser exprimidos pelas seguintes dobradinhas: tema/composição, formato/porte, 
execução/acabamento. Em todos os casos, a pintura histórica exigia que o artista 
atingisse o grau mais alto de dificuldade e de perfeição em relação a esses três pólos 
e, o que equivalia à mesma coisa na concepção acadêmica do século XIX, que o 
quadro evidenciasse um elevado investimento intelectual (literário, estético, 
filosófico, histórico). [...]. Não bastava, porém, retratar os acontecimentos com 
precisão ou verossimilhança; era essencial que os fatos fossem representados sob 
uma ótica idealizada, para que a imagem transmitisse não apenas o evento 
ocorrido, mas ainda suas implicações morais. O quadro que atingisse todos esses 
critérios era considerado, pelos cânones acadêmicos, um exemplar da pintura à la 
grande manière.132 [grifos nossos] 

Sobretudo, a elucidação desses critérios põe em evidência a criação do artista. Não é o 

tema por si só que determinava uma pintura como sendo histórica, mas a maneira como a 

																																																													
132 Ibidem. N.p.  
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composição era concebida, juntamente da importância simbólica do episódio retratado, que a 

elevavam a essa categoria. Ao criar, o artista se valia de suas inúmeras referências, adquiridas 

ao longo da carreira, e também dos próprios ideais e “implicações morais” para compor a 

representação de um momento de glória nacional. 

 Ao longo de seu livro Como estudar a arte brasileira do século XIX?, Jorge Coli133 

evidencia como, durante muito tempo, a historiografia da arte tendeu a deixar de lado a 

produção artística do século XIX ou ainda em resumi-la à categoria de arte “acadêmica” de 

maneira reducionista, sem a compreensão das inúmeras especificidades e particularidades de 

cada artista e cada obra produzida. A arte brasileira do século XIX apresenta diversidades e se 

revela imensamente rica para a compreensão histórica de seus períodos. O objetivo de Coli no 

livro é o de apresentar a análise de três quadros do século XIX, propondo uma maneira diferente 

do olhar dirigido à arte do século XIX: ao se distanciar das classificações já estabelecidas e dos 

preconceitos formados ao longo das décadas, Coli promove nos direciona às intencionalidades 

e construções pictóricas das pinturas que analisa, buscando compreender seus sentidos. Esse 

tipo de análise foi uma grande contribuição para a pesquisa no sentido de fornecer um caminho 

de análise para o Combate de Meireles, já que vai além dos rótulos e busca as especificidades 

de cada quadro, conectando-os com sua sociedade produtora e com os eventos que se 

relacionaram à sua produção. É nesse sentido que podemos compreender as obras de Meireles 

para além da propaganda do Império, mas como obras com sentidos e intencionalidades 

próprias. A ideia não é desconsiderar a importância que Combate Naval do Riachuelo teve em 

uma afirmação patriótica do Brasil, mas sim compreendê-lo além dessa noção. 

 Outro texto de Jorge Coli também é importante para a reflexão que propomos em torno 

do Combate de Meireles, que é o artigo “Pedro Américo, Victor Meirelles, entre o passado e o 

presente”. Nele, é problematizado o olhar normalmente dirigido às pinturas ditas “acadêmicas” 

do século XIX. O historiador da arte sugere que, antes de enquadrar uma pintura em um 

determinado estilo ou contrapô-la/compará-la a tendências que se desenvolveram 

posteriormente, se observe e busque entender cada pintura a partir dela mesma e de seu artista, 

traçando, portanto, sua trajetória de produção e circulação. Assim, buscar compreender as 

intencionalidades e toda a forma de produzir do artista seria um aspecto fundamental para a 

compreensão de qualquer obra, sem rotulá-la de antemão por seu “contexto” de produção. 

																																																													
133 COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX? São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005. 
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 Um exemplo desse tipo de análise é o desenvolvido por Maraliz Christo no artigo 

“Quando subordinados roubam a cena”134. Ao analisar Batalha de Campo Grande, quadro de 

Pedro Américo, Christo pretende compreender a cena a partir de uma problemática posta ainda 

no século XIX, que foi o questionamento da postura do Conde D’Eu, figura principal da cena. 

A busca por referências e modelos internacionais e por cartas e publicações que comentaram o 

quadro são a base da análise de Christo, que deixou de escanteio a categoria prévia de arte 

acadêmica, supostamente alinhada aos interesses do Estado, para compreendê-la a partir de sua 

dimensão criativa.  

c. O Combate Naval do Riachuelo: uma proposta de análise 

Partindo dessas premissas, nos cabe agora analisarmos detidamente o quadro de 

Meireles. A batalha representada por Meireles é composta por duas cenas principais: em 

primeiro plano, o casco de uma embarcação paraguaia extremamente danificada afunda no Rio 

Riachuelo com seus tripulantes; em oposição a essa cena de destruição está representada a 

fragata Amazonas com seus tripulantes, com destaque para os oficiais e para a comemoração 

vitoriosa da figura do Almirante Barroso. Outra cena se revela ainda mais ao fundo da 

composição, com os navios paraguaios fugitivos e mais próximos à linha do horizonte da tela, 

que traça uma linha divisória no quadro.  A escolha por um céu repleto de nuvens, que se mescla 

com a fumaça da cena, pode ter relação com uma característica bastante própria das pinturas 

históricas de Meireles, que é o uso da fumaça branca como envoltório da cena e que é utilizada 

tanto como maneira de destacar determinados personagens como parece funcionar como um 

tipo de fator de dramaticidade, conferindo um aspecto de idealização à pintura, que se apresenta 

quase como um acontecimento etéreo (Imagens 39-41). 
  

																																																													
134 CHRISTO, op. cit. 
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Imagem 39: Oscar Pereira da Silva. Cópia de O Combate Naval do Riachuelo (detalhe), óleo sobre tela, 460 cm 

x 820 cm, s.d., Palácio Pedro Ernesto, Rio de Janeiro 

 
Fonte: Reprodução da obra situada no Palácio Pedro Ernesto (Rio de Janeiro-RJ)  

Imagem 40 e 41: Vitor Meireles. Batalha dos Guararapes (detalhe), óleo sobre tela, 500 cm x 925 cm, 1879, 

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 

  
Fonte: Museu Nacional de Belas Artes. Disponível em: <http://mnba.gov.br/portal/colecoes/pintura-brasileira>  

Outro ponto é o já comentado enfoque da cena, que é feito mais a rés do chão, como se 

o observador estivesse de pé diante do que se passa, o que também é significativo: novamente 

comparando o quadro com a obra de Eduardo De Martino, é possível perceber que a escolha de 

Meireles foi feita de maneira a destacar as pessoas envolvidas no combate, e não somente as 

embarcações. Ao analisar Batalha dos Guararapes, Jorge Coli faz uma observação muito 

pertinente para compreender essa importância do destaque aos combatentes: ao analisar as 

ações do quadro, Coli afirma que “[...] a animação interior vem das posturas [dos combatentes] 

traduzidas visualmente, ao mesmo tempo específicas e integradas no conjunto.”135 Assim, 

Combate Naval do Riachuelo não foge a essa mesma concepção do artista, em que a ação do 

																																																													
135 COLI, op. cit. p.78 
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quadro está posta nas posturas dos humanos da composição, e não necessariamente no destaque 

das embarcações. São os combatentes que constroem a glória da batalha.  

 Esse tipo de enquadramento é bastante observado em outras pinturas de história de 

Meireles, que têm elementos em comum com O Combate Naval do Riachuelo. Como se pode 

observar tanto em Batalha dos Guararapes (Imagem 42) como também em A Primeira Missa 

no Brasil (Imagem 43), Meireles destaca o primeiro plano com cenas repletas de pessoas – 

combatentes, no primeiro caso, e índios no segundo. Na interpretação de Araújo, esse elemento 

é uma característica que busca aproximar o observador da tela em relação à cena principal, 

dirigindo seu olhar para a cena principal, situada mais à esquerda. 

Imagem 42: Vitor Meireles. Batalha dos Guararapes (detalhe), óleo sobre tela, 500 cm x 925 cm, 1879, Museu 
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 

 
Fonte: Museu Nacional de Belas Artes 

Imagem 43: Vitor Meireles. A Primeira Missa no Brasil. Óleo sobre tela, 260 cm x 356 cm, 1860, Museu 
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.  

 

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes  
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Diferentemente de Batalha dos Guararapes, no entanto, Combate Naval do Riachuelo 

apresenta um tipo de embate que não é fisicamente direto, com os golpes desferidos entre os 

combatentes, mas feito através das embarcações. Nesse quesito, dois elementos são importantes 

na compreensão do quadro: em primeiro lugar, o trabalho de Meireles ao destacar não somente 

as embarcações, mas os humanos que ali guerreavam; e, em segundo lugar, a delimitação que 

Meireles produz entre os combatentes dos dois países. 

A forma com que o pintor representa Barroso se assemelha muitíssimo a outro quadro 

do pintor: D. Pedro II (Imagem 44), do ano de 1864. Com uma perna mais relaxada e o braço 

flexionado, repousando a mão na cintura, as duas figuras parecem apresentar duas ideias que se 

complementam: a de poder, obviamente, com a altivez da postura; mas, ao mesmo tempo, a 

revelando uma certa tranquilidade. Essa tranquilidade de Barroso (Imagem 45) diante da cena 

que se passa é importante pelo seguinte motivo: ela apresenta o poderio e força da frota 

brasileira em batalha. Apesar de estarem afundando, alguns paraguaios ainda reagem, atirando 

com o canhão em direção à fragata Amazonas. No entanto, o fato não parece preocupar Barroso, 

que comemora a vitória. É como se a fragata em si estivesse em uma posição de 

indestrutibilidade.  

Imagem 44: Vitor Meireles. D. Pedro II. Óleo sobre tela, 252 cm x 165 cm,1864, Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand (MASP), São Paulo. 

Imagem 45: Oscar Pereira da Silva. Cópia de O Combate Naval do Riachuelo (detalhe), óleo sobre tela, 460 cm 
x 820 cm, s.d., Palácio Pedro Ernesto, Rio de Janeiro 

	
Fontes: Museu Histórico de Sergipe 

O fato de Barroso ter sido representado na pintura em corpo inteiro e, sobretudo, em 

uma posição já utilizada por Meireles na composição do retrato do Imperador revela também 

um aspecto importante do quadro: o destaque da figura de Barroso na Batalha do Riachuelo e 
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a opção de Meireles em estabelece-lo como herói em sua composição. Esse elemento nos 

permite adentrar ainda outra característica da pintura: a sua proporcionalidade. Extremamente 

criticada por Agostini n’O Mosquito e na Revista Illustrada – inclusive destacando-se no salão 

caricatural -, as figuras de Barroso e dos oficiais que estão ao seu lado parecem ter sido 

representadas de maneira um tanto desproporcional em relação à fragata em que se encontram. 

A possibilidade de que essa proporção tenha sido apenas um erro cometido por Meireles pode 

ser desconsiderada por dois motivos fundamentais: primeiramente, o pintor possuía uma 

extrema meticulosidade com o desenho e com os detalhes da composição de seus quadros, 

inclusive produzindo inúmeros estudos antes de produzir uma versão finalizada136. De acordo 

com a historiadora Aline Praxedes de Araújo, que produziu uma dissertação de análise do 

Combate Naval do Riachuelo, 

[...] antes de começar o procedimento com as tintas, o pintor [Meireles] geralmente 
esquematizava suas ideias em grafite, para poder terminá-las com a tinta. Desse modo, 
diversos estudos eram montados, para que o resultado final da tela fosse concluído; 
Meirelles tinha o minucioso cuidado de pensar em cada detalhe da obra: pensava nas 
mãos, nos olhares, nas posturas, nas vestimentas, nos animais, nos navios e nas demais 
estruturas que se relacionassem com o tema abordado. Cada personagem que ele fez 
foi estudado várias vezes, até chegar exatamente ao ponto desejado. Todavia, mesmo 
com tantos desenhos, salientamos que, para organizar a produção final, “Victor 
executava um esboço a óleo de suas pinturas, para observar a escala e os efeitos da 
cor com outros materiais. Esses esboços são quase uma redução da grande tela” [...] 
e, só após feito o esboço a óleo, a tela em questão era iniciada. Após conhecermos 
esses detalhes da metodologia utilizada pelo pintor, compreendemos melhor o motivo 
que o levava a demorar a concluir uma pintura.137 

A partir dessa análise em torno da personalidade artística de Meireles já seria difícil 

pensar na proporcionalidade do Almirante Barroso como um erro do artista. No entanto, um 

outro elemento ainda se soma a essa argumentação: o fato de que Meireles produz uma segunda 

versão do quadro, com a mesma proporcionalidade – fato inclusive que acaba por ser um dos 

motivos da crítica de Agostini à sua persona no salão caricatural da Revista Illustrada de 

1883.138 

Ao abordar a produção da segunda versão de Combate Naval do Riachuelo, Araújo 

destaca como, em sua interpretação, Vitor Meireles podia ter sentido a ausência do quadro 

perdido, quase como se sua obra estivesse incompleta sem a composição:  

																																																													
136 Tanto Jorge Coli como a historiadora Aline Praxedes de Araújo destacam esse aspecto da personalidade artística 
de Meireles. (Cf; COLI, op. cit; ARAÚJO, op. cit.) 
137 ARAÚJO, op. cit. p.70 
138 Essa crítica será analisada com mais espaço no próximo item, que possui como eixo a análise da crítica como 
ressignificação da visualidade do quadro. No entanto, vale dizer que essa edição da Revista Illustrada não poupa 
as críticas à Meireles, destacando seu ego pela produção de um quadro exatamente igual ao anterior, que já havia 
sido criticado – inclusive por sua proporcionalidade.  
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A ausência do Combate Naval do Riachuelo o perturbava, sem falar das críticas 
geradas com a Exposição de 1879, das acusações de plágio e das intensas comparações 
com seu colega de profissão, Pedro Américo. O pintor catarinense vivia uma fase 
difícil e seguiu os conselhos que lhe foram dados para seguir viagem a Paris. Partiu 
em 1881 e se instalou num ateliê do Boulevard Vaugirard, onde produziu o segundo 
quadro do Combate Naval do Riachuelo, exposto no Salon em 1883.139  

Essa incompletude por si só, no entanto, talvez não seja capaz de explicar tamanha 

empreitada, visto que a segunda versão do quadro não havia sido encomendada como a 

primeira. Os recursos que requeria um quadro dessa magnitude eram imensos. Como exemplo, 

a produção da primeira versão necessitou do aluguel de um lugar específico que comportasse 

um quadro de tais dimensões no seu processo de pintura, além dos custos de todo o material 

que dispendia140. Assim, argumentamos na direção de uma aposta de Meireles em uma obra 

que já havia sido exposta, sobretudo por o momento representado ter sido um grande episódio 

da Guerra do Paraguai.  

Um dos fatores que podem – e muito – ter contribuído para a produção da segunda 

versão de Combate Naval do Riachuelo é o destaque social dado ao Almirante Barroso, o 

“Barão do Amazonas”, que liderou a vitoriosa batalha. No ano de 1882, quase vinte anos após 

sua ocorrência, a Batalha do Riachuelo torna a ser assunto nas páginas da Revista Illustrada 

devido ao falecimento de Francisco Manuel Barroso da Silva, Barão do Amazonas e Almirante 

da frota que venceu a batalha. Nos números 301, 302 e 311, o periódico destaca e exalta a figura 

do líder, inclusive comparando-o à figura de Giuseppe Garibaldi.  

Podemos compreender a noção de construção de uma mitologia na relação dialógica 

entre a arte, os periódicos e a sociedade a partir da figura do Almirante Barroso. O destaque 

dado a ele tem a ver com o delineamento de heróis da pátria, característica muito presente em 

Combate Naval do Riachuelo e também em Batalha dos Guararapes. A Revista Illustrada, por 

sua vez, optou por noticiar o falecimento de Barroso em três diferentes números, dedicando 

inclusive uma página inteira para um retrato-ilustração em homenagem ao almirante (Imagem 

46) – que, por sua vez, foi posta ao lado de uma bela composição feita em homenagem a 

Garibaldi (Imagem 47), outra figura elevada ao posto de herói nacional. Tudo na ilustração 

remete à glória emanada pelos vitoriosos: as armas de guerra, as alegorias, os símbolos como a 

coroa de louros. 

As homenagens realizadas tanto por Meireles quanto pela Revista Illustrada nos 

permitem refletir também sobre alguns aspectos da sociedade: em um primeiro momento, é 

																																																													
139 ARAÚJO, op. cit. p.81 
140 Ibidem. 
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possível pensar nessa construção como um discurso promovido pelo artista e pelo periódico. 

No entanto, em segundo lugar, é possível também compreender como a própria sociedade se 

interessava por esse discurso, dado que o tanto o periódico como o artista necessitavam do 

sucesso de suas composições por, simplesmente, motivos financeiros. Assim, podemos 

considerar que a Revista Illustrada levava em consideração quais notícias poderiam ser 

relevantes para seu público alvo141. Meireles deveria ter mais em vista o apoio do Estado, que 

também tinha interesse nas construções de mitos nacionais. 

Imagem 46 e 47: Revista Illustrada. Ano 7, n.º 302. Rio de Janeiro, 1882, p. 4 e 5. 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Tendo em vista que O Combate Naval do Riachuelo colocou em destaque justamente o 

Almirante, que na composição comemora a vitória brasileira, é possível ao menos refletir que 

seu falecimento e o retorno do assunto à sociedade fluminense tenham influenciado a decisão 

de Meireles em produzir uma segunda versão do quadro. 

																																																													
141 É importante notar que André Toral produz uma interpretação em torno dos periódicos oitocentistas que os 
revela como “oportunistas” diante da sociedade. Ao analisar o caso da repercussão da Guerra do Paraguai, Toral 
nota como o teor das notícias e o apoio ou não à guerra pelos periódicos eram sempre refletidos pela opinião 
pública, que se alternava entre o ânimo pelas vitórias conquistadas e as inúmeras críticas pela crise gerada pela 
guerra, que durava mais tempo do que o previsto.  
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Além da figura do Almirante Barroso, um outro personagem ganhou destaque na 

composição: na embarcação paraguaia destruída, com bastante destaque e centralidade na tela, 

está um combatente brasileiro (Imagem 48). Com o olhar voltado para o céu, em uma posição 

que aparentemente destaca sua bravura, o brasileiro parece estar na mira do tiro que dispara da 

arma segurada por um paraguaio. No sentido da criação de heróis nacionais, é importante notar 

o destaque dado à essa figura, colocado em primeiro plano na composição e que, diferente de 

Barroso, não tem a face identificável pela posição que lhe foi destinada – é um anônimo, mais 

que isso, um símbolo. 

Imagem 48: Oscar Pereira da Silva. Cópia de O Combate Naval do Riachuelo (detalhe), óleo sobre tela, 460 cm 
x 820 cm, s.d., Palácio Pedro Ernesto, Rio de Janeiro 

 
Fonte: Reprodução da obra situada no Palácio Pedro Ernesto (Rio de Janeiro-RJ) 

Ao abordar o quadro Batalha de Campo Grande, de Pedro Américo, Maraliz Christo 

destaca como os subordinados se tornaram chaves fundamentais para a compreensão da pintura, 

uma vez que foram eles a salvar o Conde D’Eu, figura central da cena e tido como o herói da 

batalha em questão. Nessa mesma linha de argumentação, torna-se importante considerar como 

Meireles opta pelo destaque de um personagem que, apesar de não ser o herói nacional – que 

está contido na figura do Almirante Barroso – acaba por ser também uma chave importante na 

guerra, praticamente assumindo a forma do mártir.  

É possível pensar nessa representação a partir da chave dos inúmeros sacrifícios aos 

quais a população brasileira foi submetida durante a guerra. O personagem é negro, o que 

também pode remeter à questão do alistamento forçado e do alistamento de escravos ou negros 

alforriados – situações que geraram inclusive inúmeras críticas ao governo por parte de Agostini 

e dos periódicos dos quais fez parte.142 Refletimos sobre como é possível pensar que Meireles 

																																																													
142 BALABAN, op. cit. 
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não estivesse à margem da sociedade ou das questões que estavam inseridas nela e em como 

essas questões, aparentemente, também refletiam, ao menos em parte, em suas obras. Aquele 

homem sintetiza a figura do mártir em uma compreensão das inúmeras pessoas que perderam 

a vida durante a guerra.  

Outro elemento fundamental para a compreensão das composições de Meireles, o uso 

das cores é um fator que também pode ser analisado em Combate Naval do Riachuelo e que 

também aparece como elemento de crítica na Revista Illustrada. Jorge Coli afirma que  

Meireles era notável colorista, mas é preciso entender bem o sentido que este termo 
toma aqui. Em sua pintura, a cor é um dos fatores dentro da construção pictural, onde 
possui papel constitutivo. Ela cria oposições, embora sem contrastes fortes, ou volta 
de modo recorrente, ‘mapeando’ cromaticamente a tela, ou promovendo passagens. O 
quadro possui também uma alta qualidade luminosa feita de vibrações discretas, de 
transições sensibilíssimas, de oposições cuidadas. O luminista suave desdobra aqui as 
mesmas qualidades que possui a Primeira Missa ou os panoramas cariocas.143 

 As oposições criadas pelo uso das cores são mais evidentes no Combate do que nas 

outras pinturas de Meireles já apresentadas anteriormente – tais como Primeira Missa no Brasil, 

Passagem de Humaitá e Batalha dos Guararapes. Meireles mapeou o quadro através do uso de 

cores frias e quentes, que determinam e opõe o grupo da esquadra brasileira dos paraguaios 

(Imagens 49-50).  

Imagem 49 e 50: Oscar Pereira da Silva. Cópia de O Combate Naval do Riachuelo (detalhe), óleo sobre tela, 
460 cm x 820 cm, s.d., Palácio Pedro Ernesto, Rio de Janeiro 

    
Fonte: Reprodução da obra situada no Palácio Pedro Ernesto (Rio de Janeiro-RJ)  

A oposição entre brasileiros e paraguaios pode ser compreendida também a partir do 

ideal civilizatório, muito presente nos discursos do século XIX. A maneira como os paraguaios 

são representados se assemelha bastante à interpretação produzida pela historiadora da arte 

Maraliz Christo ao abordar a pintura Batalha de Campo Grande, de Pedro Américo: 

Na Batalha de Campo Grande, competindo com o grupo principal formado pelo 
Conde d’Eu e seus ajudantes, os inimigos, em primeiro plano, prendem a atenção. 

																																																													
143 COLI, op. cit. p.47. 
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Pedro Americo não resgata a humanidade dos vencidos. [...]. Seus corpos seminus e 
robustos contrastam com a elegância dos soldados brasileiros em uniformes azuis.144 

  Apesar de estilos e composições com suas próprias especificidades, a representação dos 

paraguaios como bárbaros é um elemento comum entre as obras de Meireles e Américo, em 

que os paraguaios aparecem muito menos aparelhados do que os combatentes brasileiros. Em 

uma retórica visual, o Brasil Imperial é destacado como a nação civilizada, cujo poder supera 

o de outras nações.  

 Uma observação interessante, no entanto, se revela ao focalizarmos o grupo principal 

de paraguaios à direita do quadro. Apesar de representá-los de maneira muito menos aparelhada 

do que o grupo de brasileiros, podemos notar a resistência do grupo, que não se rende mesmo 

com a embarcação destruída e a derrota iminente. Um paraguaio foge do fogo cruzado, outros 

olham na direção da fragata Amazonas ou estão caídos no chão, enquanto outros preparam o 

canhão para novos disparos ou se utilizam de armas. A maneira como os paraguaios foram 

representados chama a atenção para outros dois elementos da composição de Meireles: a do 

movimento pensado de maneira metódica, mais comedido, diferente do tipo de composição 

apresentada por Pedro Américo, por exemplo; e, em segundo lugar, o da ausência de um 

combate realmente violento.  

   A noção de movimento dos quadros de Meireles foi um dos aspectos muito 

questionados durante a Questão de 1879, em que Batalha dos Guararapes foi exposta ao lado 

de Batalha do Avaí, de Pedro Américo. Ao ser confrontado pela suposta “falta de movimento” 

de Batalha dos Guararapes, Meireles afirmou que, para ele,  

o movimento resulta do contraste das figuras entre si e dos grupos entre uns e outros; 
desse constraste, nas atitudes e na variedade das expressões, assim também como nos 
efeitos bem calculados das massas de sombra e luz, pela perfeita inteligência da 
perspectiva que, graduando os planos, nos dá também a devida proporção entre as 
figuras e seus diferentes afastamentos, nasce a natureza do movimento, sob o aspecto 
do verossímil, e não com o cunho do delírio”145  

A reflexão de Coli a respeito do pensamento de Meireles foi útil também para 

compreender O Combate Naval do Riachuelo, uma vez que é sob a mesma ótica que o embate 

apresentado no quadro é definido e, sobretudo, que os paraguaios são representados. Coli afirma 

que o texto de Meireles 

enuncia aquilo que a observação descobre no quadro: uma arquitetura promovida 
através de etapas claramente isoladas, que se articulam por meio da calma e lenta 
reflexão, onde o movimento só tem lugar como um sistema de tensões, e não enquanto 

																																																													
144 CHRISTO, op. cit. p. 98 
145 MEIRELES, Vitor apud COLI, op. cit. p. 48 
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ilusão dinâmica. Os instrumentos picturais de Meireles, entre eles os da parcelização 
e acabamento das partes para uma metódica recomposição do todo, eram, sob esse 
aspecto, os mesmo da tradição neoclássica e incapazes para a ilusão dinâmica. [...]146 

Esse posicionamento de Meireles está relacionado ao que o artista compreende por 

pintura histórica, baseada então muito mais na criação artística e na reflexão, idealizando os 

combates representados, do que nos aspectos puramente de reprodução visual de um episódio. 

Com isso, de maneira alguma afirmamos que não havia cuidado com a expressão visual, muito 

pelo contrário. O ponto é que toda expressão visual era cuidadosamente pensada, e todo o 

movimento do quadro submetida à uma metódica reflexão.  

Nesse âmbito é também possível falar da maneira como a violência da guerra é abordada 

na pintura. O quadro apresenta um combate muito limpo, sem sangue. Há combatentes caídos 

no chão, mas não se pode afirmar os que estão machucados ou mortos, não há ferimentos ou 

cenas de violência. Os únicos elementos que confirmam a batalha é a destruição do navio e o 

uso das armas e do canhão por parte dos paraguaios.  

d. O Combate Naval do Riachuelo: estética e sociedade 

Ao receber a encomenda de Combate Naval do Riachuelo pelo governo, Meireles 

embarcou para o Paraguai em 1868, passando alguns meses a bordo do navio-chefe da divisão, 

o Brasil.147 Durante a viagem, uma série de estudos em desenho foi produzida pelo artista, sobre 

a qual o historiador André Toral afirma que  

[...] a série Estudos paraguayos mostra, além de minúcia própria de Vitor Meireles, 
um realismo e uma frieza que não aparecem em parte alguma da sua obra. Nas suas 
visitas à recém ocupada fortaleza de Humaitá, fez uma série de desenhos de cadáveres 
de paraguaios e brasileiros, detalhando as expressões dos mortos e o que acontece 
com os corpos retorcidos depois que a vida se vai.148  

A ausência desse horror da guerra dos quadros de Meireles, que, no entanto, estiveram 

presentes em seus estudos, revela uma opção do artista em retratar o combate de maneira 

idealizada. O próprio Meireles fez questão de afirmar que, ao produzir Batalha dos Guararapes 

não possuiu em vista o “[...] fato da batalha, aspecto cruento e feroz propriamente dito. Para 

mim, a batalha não foi isto, foi o encontro feliz onde os heróis daquela época seriam todos 

reunidos”.149 O encontro de heróis estava posto também em Combate Naval do Riachuelo; do 

lado brasileiro, os oficiais e o Almirante Barroso; do lado paraguaio, os próprios combatentes, 

que apesar de em iminência derrota, não desistiam de sua luta. Os paraguaios eram 

																																																													
146 COLI, op. cit. P.48 
147 ARAÚJO, op. cit.  
148 TORAL, op. cit. p. 141 
149 COLI, op. cit. p.81 
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representados como bárbaros por seu suposto nível civilizacional, mas ao mesmo tempo 

apareceram como seres corajosos. 

A opção de Meireles por esse tipo de composição revela a aplicação do que Coli 

descreve como características próprias do seu fazer artístico, comparando-o a Nicolas Poussin, 

“[...]que concebe a visualidade como intermediário para um universo além dos sentidos, além 

do tempo. São pintores da meditação, amam o equilíbrio, as relações serenas de tons e formas, 

a discrição nos sentimentos”150. Para Coli, as obras de Meireles refletem  

a manifestação visível de tensões subjacentes, e sob a imagem do embate se encontra 
a batalha verdadeira. Cada personagem traz a tranquila afirmação energética de si e 
encontra sua suprema coerência inserindo-se num princípio superior, global, que ao 
mesmo tempo organiza as energias particulares e se nutre delas.151 

 Além da formação e concepção artística de Meireles, existe a possibilidade de que ainda 

outro elemento tenha favorecido a escolha por essa quase ausência de violência das pinturas 

históricas de batalha. Ao abordar a fotografia da guerra, Toral explica como as principais 

fotografias eram feitas sob o molde de carte-de-visite, sobretudo dos comandantes da guerra, 

que pagavam pelas imagens. Além desse tipo de fotografia, ainda existiam as que focalizavam 

“hospitais e missas, prisioneiros paraguaios, baterias de artilharia, o front com as linhas 

inimigas ao fundo, cadáveres paraguaios etc.”152– nesse caso, Toral aborda o exemplo do 

fotógrafo Esteban García para a empresa Bate & Cia. 

 A imprensa ilustrada se valeu de diversas dessas fotografias como base para a produção 

de ilustrações em suas publicações. Vale pensar em como existia, portanto, uma iconografia da 

guerra que circulava na sociedade, que não se limitava à produção artística e cuja 

intencionalidade também diferia das pinturas históricas. O sucesso dessas notícias ilustradas 

pela imprensa foi tão grande que Toral afirma que “terminada a guerra, os jornais começaram, 

imediatamente, a divulgar imagens sobre o conflito franco-prussiano que então se iniciava.”153 

A partir desse sucesso das notícias e das fotografias da Guerra do Paraguai, Toral nos aponta 

um aspecto importante relativo à sociedade brasileira, que foi a opinião pública sobre a Guerra 

do Paraguai. Tendo em vista a violência de muitas fotos, que apresentavam os resultados da 

guerra em cadáveres de homens e crianças paraguaias, Toral argumenta que não era possível 

ter uma visão positiva dos combates a partir dessas imagens154 e que  

																																																													
150 Ibidem. p.84 
151 Ibidem, p. 81 
152 TORAL, op. cit. p.94 
153 Ibidem. p.84 
154 Ibidem. 
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o maior adversário da popularização das imagens da guerra e de sua transformação 
em símbolos nacionais foi a própria guerra e a reação que causava, imediatamente 
após o seu término, a de 1864-1870 não foi popular.155 

Colocamos a hipótese, portanto, de que esse horror da guerra, que tanto gerou debates e 

críticas pela população, tenha também sido um fator de influência para a opção de Meireles, 

além de suas escolhas puramente estéticas. A intenção de criar um quadro de exaltação nacional 

e da Marinha brasileira não podiam coincidir com as críticas geradas pela violência da Guerra 

do Paraguai, expostas pela circulação das imagens tiradas em combate. E daí temos O Combate 

do Riachuelo, que ao mitificar, disfarça a crueza e a violência da guerra. 

	

3. O Salão Caricatural e suas relações com a sociedade 

A crítica de arte despontava como uma ferramenta de burilamento educativo e do 

progresso civilizacional. A pintura, como já abordado, era tida como um dos elementos maiores 

da expressão da civilidade de um país. O desenvolvimento das artes, portanto, não esteve 

somente ligado com uma questão estética, mas com um posicionamento político e social. A 

Revista Illustrada em si destaca a preocupação com a arte brasileira inúmeras vezes, sempre 

fazendo questão de afirmar como a função de sua crítica de arte não era desmoralizar, mas sim 

produzir reflexões construtivas para que a arte evoluísse a nível dos países considerados 

“civilizados”. Nesse âmbito, Silva destaca que  

parece haver no trabalho de Angelo Agostini, tanto em seus periódicos como em sua 
produção plástica, um projeto político-cultural de construção da nação, no qual a arte 
exerceria um relevante papel educador e civilizador. A arte e o artista parecem ser, 
para esse personagem, instrumentos importantes na constituição e construção dos 
símbolos nacionais, na definição de uma identidade de nação, do progresso e da 
“civilização” do país. O artista, ao assumir a função de crítico, parece reservar para si 
o importante papel de promover o que considerava trabalhos de grande qualidade 
artística, assim como o de educar o olhar da população e mostrar para esta que nem 
sempre artistas e obras “louvados” e reconhecidos seriam realmente os “melhores”.156 

Talvez pudéssemos pensar, a partir dessa reflexão, que o partidarismo da Revista 

Illustrada por Pedro Américo pudesse ter relação direta ou indireta com um posicionamento 

político firmado – uma vez que Américo podia ser considerado mais próximo ao 

republicanismo do que Meireles, e tendo em vista que a Revista Illustrada se posicionava de 

maneira mais contundente ao liberalismo, traço comum da carreira de Agostini.157 Não 

																																																													
155 Ibidem. p.137 
156 SILVA, op. cit. p. 47. 
157 BALABAN, op. cit.  
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percebemos essa associação, no entanto, e reiteramos a importância de compreender essa 

atuação política como uma noção mais ampla do engajamento do periódico.   

Temos dois conceitos complexos que estavam no cerne dos discursos da Revista 

Illustrada, muito citados nos argumentos gerais e, especificamente, naqueles que se referiam à 

crítica de arte. São eles os ideais de “verdade” e “imparcialidade”. Sobre esse aspecto da retórica 

de Agostini, Balaban afirma, ao abordar o primeiro periódico do qual Agostini fez parte como 

ilustrador, que:  

[O Diabo Coxo] defendia um conceito de riso fundado em um princípio de verdade. 
Ao fazê-lo, reiterava serem a imparcialidade e a verdade valores que deveriam 
nortear a prática da imprensa ilustrada”158 [grifos nossos].  

Essa “verdade” e a “imparcialidade”, defendidas por Agostini e pelos periódicos nos 

quais atuava, não tinham um fim em si mesmas, mas pareciam ser elementos que argumentavam 

em favor das noções de civilização e progresso da qual falamos anteriormente, e que permearam 

as criações de Agostini. Assim, ao criticar algo de forma satírica ou através da caricatura, a 

Revista Ilustrada argumentava estar se valendo da verdade para contribuir com o avanço da 

sociedade. A “crítica social”, para usar o termo usado por Balaban, assume assim outro patamar: 

o de contribuição social. A crítica de arte está incluída nesse tipo mais amplo de crítica, não 

isolada do restante das temáticas abordadas pelo periódico. Sobre essa finalidade da sátira, 

Balaban afirma que: 

Essa característica [a do “riso bom”, baseado na crítica verdadeira] significa um índice 
de progresso, de civilidade. [...]. Os princípios sobre os quais se fundara [o periódico] 
traduziam essa civilidade. Assim, associar o jornal a tais ideais era parte do discurso 
legitimador da folha.159

 

A ideia de uma crítica atuante a partir da “verdade” e a favor do “progresso” e da 

“civilização” são recorrentes na produção de Agostini. Uma das imagens produzidas por 

Agostini para o Diabo Coxo como crítica a uma medida governamental referente à Guerra do 

Paraguai, por exemplo, foi analisada por Balaban: “As ideias de civilização e liberdade 

organizam o desenho, que mais uma vez inverte o sentido das coisas. Onde estaria a 

barbárie?”160 Essa noção aparece também na Revista Illustrada: “A identidade da Revista era 

definida por tal autonomia, que significava dizer a verdade, mesmo que as consequências não 

																																																													
158 Ibidem. p. 119. 
159 Ibidem. p. 120. 
160 Ibidem. p. 138. 
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fossem as melhores para si mesma”.161De acordo com Balaban, a Revista Illustrada também 

era regida por esses mesmos ideais, com suas críticas fundamentadas neles. 

A importância desses ideais para a crítica de arte dos salões caricaturais é inegável, 

sobretudo no que tange à pintura histórica, intrinsecamente ligada à História, que no século XIX 

era mobilizada pelas propostas de definição nacional.162 A pintura histórica tinha, como uma 

de suas características principais, a representação idealizada de um episódio real e considerado 

importante para a nação. Se as noções de “civilização” e “progresso” se ligam a esse tipo de 

arte pela construção de uma nacionalidade brasileira, o ideal de “verdade” se liga à essa 

realidade posta nos acontecimentos reais que dão base para a pintura. A verdade como fato 

incontestável se revela de duas maneiras na crítica de arte da Revista Illustrada: primeiramente, 

ligada à noção de imparcialidade da crítica, ao argumentar que a crítica é verdadeira, e não feita 

com base em outros interesses que não o do progresso artístico do país; e, em segundo lugar, 

como um critério de análise das próprias obras dos Salões Caricaturais.  

No que diz respeito a esse primeiro âmbito, podemos retomar a noção de um 

engajamento social do periódico, uma vez que o discurso que a verdade à uma crítica 

construtiva. Ou seja, nenhuma crítica de arte do periódico poderia ser contradita ou considerada 

equivocada, uma vez que em seu cerne estariam fundamentados o princípio da verdade e da 

imparcialidade e, portanto, seriam incontestáveis. A crítica a Meireles e ao seu Combate Naval 

do Riachuelo é feito de maneira agressiva justamente por essa concepção: como o primeiro 

quadro já havia recebido as devidas críticas de Agostini por meio do periódico O Mosquito, a 

segunda versão, praticamente inalterada em seus principais aspectos visuais, foi alvo de ainda 

mais críticas por não ter atendido a essas supostas verdades expressadas por Agostini 

anteriormente. Ao criticar O Combate Naval do Riachuelo na edição de 363, uma das colunas 

da Revista Illustrada, assinada pelo pseudônimo “X.”, afirma que  

Sempre é desagradavel fallar mal de alguma cousa, mas é que acima das considerações 
pessoaes, ha o dever e esse impõe-nos a obrigação de proseguir no caminho da crítica, 
mas da crítica justa, imparcial e honesta. O nosso fim, é melhorar o que deve ser 
melhorado. [...]. O que só quizemos tornar saliente é, que por causa das glorias 
nacionaes feitas de encomenda por alguns amigos, não queremos vêr sacrificada nem 
a verdadeira arte nem o critério.163  

																																																													
161 Ibidem. p.349 
162 Jorge Coli aborda essa relação entre a pintura histórica e a mobilização de documentos e episódios relativos à 
nação pela História. Um dos exemplos citados por Coli é o da relação entre o quadro A Primeira Missa no Brasil, 
de Vitor Meireles, com a carta de Pero Vaz de Caminha, que descrevia o território e os índios, assim como a missa 
realizada. Esse documento passou anos sem grande destaque na sociedade, até que foi resgatado pela História no 
século XIX como destaque simbólico para a história nacional. É esse destaque que se torna fundamental para o 
uso do documento como fonte e base para a composição do quadro de Meireles. (Cf COLI, op. cit.) 
163 Revista Illustrada. Ano 8, n.º 363. Rio de Janeiro, 1883, p. 4-6. 
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A interpretação não é um elemento considerado como princípio. A crítica é, portanto, 

uma opinião que não pode ser contestada, colocada como se não estivesse também submetida 

à subjetividade do crítico e a critérios também subjetivos e dotados de interesse. 

No segundo âmbito a que nos referimos, o da “verdade” como critério da própria crítica 

– e não de seu fundamento. Antes de tudo, precisamos pontuar uma observação, que é a função 

assumida pelo conceito nesse cenário. Diferente do primeiro âmbito, no qual o ideal de verdade 

é assumido como argumento de autoridade da crítica, aqui esse conceito passa a ser quase um 

sinônimo de verossimilhança. A verdade como critério, ao menos nesse caso, é suscitada para 

falar se o quadro consegue apresentar uma imagem crível e que transmita o sentimento do 

momento que se propõe a representar. Nesse caso, podemos perceber três elementos criticados 

na obra de Meireles pelo salão caricatural: primeiramente, o da proporcionalidade do quadro, 

tendo em vista o tamanho do Almirante Barroso e dos oficiais brasileiros em comparação com 

o restante do quadro; em segundo lugar, o da representação do poderio paraguaio; e, em terceiro 

lugar, também destacando o grupo paraguaio, o de seu posicionamento diante da batalha.  

Como abordamos anteriormente, existem motivos para a figura do Almirante Barroso 

ter sido representado de maneira desproporcional em relação ao restante do quadro, 

relativamente deixando de lado da proporcionalidade realista do quadro. Tanto por conta da 

necessidade do estabelecimento de heróis nacionais nas pinturas históricas quanto também pelo 

destaque que Barroso passou a receber na sociedade fluminense – pela qual a própria Revista 

Illustrada foi também responsável – a opção de Meireles tinha em seu sentido mais profundo 

uma simbologia, um significado intrínseco à sua composição. O salão caricatural não poupa 

essa opção do artista – apesar de compreender o motivo pelo qual foi feita. A crítica à 

proporcionalidade não leva em conta o elemento criativo da composição, mas tem como pano 

de fundo o ideal de que existia uma “verdade” da batalha, no sentido de uma verossimilhança 

que então fora sacrificada pela opção de Meireles. 

O segundo aspecto, a representação do poderio paraguaio, é outro elemento muito 

criticado pelo Salão Caricatural e que possui relação com a verossimilhança. Na primeira crítica 

de Agostini, ainda em 1872, um dos aspectos destacados é a ausência de elementos que denotem 

maior poderio combativo por parte dos paraguaios e a falta de uma mastreação maior em suas 

embarcações. Na legenda do Salão Caricatural de ambas versões, as armas paraguaias são 

descritas em diminutivo, de uma forma irônica, denunciando a falta de veracidade do quadro 

em relação ao combate. Novamente, desconsidera-se a opção de Meireles e de seu foco na 

batalha humana, com um olhar voltado aos combatentes, e não nas embarcações ou em suas 
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armas. Meireles não tentava destacar a violência ou as armas de fogo do combate, senão 

construir a idealização da batalha através de seu quadro. As poucas armas presentes na obra 

têm uma função bastante determinada na cena como um todo, como é o caso do drama do 

personagem que aparece centralizado na obra, aquele do combatente brasileiro que se apoia no 

casco da embarcação paraguaia enquanto está sob a mira da arma de um paraguaio.  

Já foi dito que Meireles era extremamente metódico, reflexivo. Essas características se 

destacam em seus critérios com quadros de batalha, que apresentavam combates que se 

distanciavam tanto da violência de aspecto cruel quanto do movimento expressado em outras 

composições, como nas batalhas compostas por Pedro Américo. Essa concepção de Meireles é 

fundante na composição dos paraguaios que afundam junto de sua embarcação, no primeiro 

plano d’O Combate. Novamente criticado pelo Salão Caricatural, esse aspecto é destacado pela 

posição em que os paraguaios se encontram na caricatura: pescando, descansando, fumando 

cachimbos. Para além do que poderíamos falar sobre as noções que envolviam a “verdade” da 

batalha nesse caso, outro elemento pode ser considerado para entender a crítica. Nesse caso, 

somam-se dois aspectos importantíssimos para a sociedade e para os periódicos ilustrados da 

época: a comparação feita entre Pedro Américo e Vitor Meireles durante a Questão de 1879 e 

o advento da fotografia na sociedade.  

A Questão de 1879 é uma rica fonte para uma melhor compreensão dos critérios da 

crítica de arte da pintura histórica pela Revista Illustrada, uma vez que, com a comparação entre 

os quadros de Américo e Meireles, o periódico elencou inúmeros argumentos para exaltar ou 

criticar as obras. Para se ter uma ideia do destaque dado pela revista ao embate, três dos quatro 

números do periódico que abordam o Salão de 1879 destacou a crítica aos quadros como seu 

assunto principal, na segunda página. 

Em primeiro lugar, vale ressaltar que a Revista Illustrada tomou o partido de Pedro 

Américo. Ao abordar o quadro de Américo, o periódico destaca como  

[...] na Batalha do Avahy tudo se move, tudo tem vida, todos se batem. [...]. A gente 
admira-se até, depois de alguns momentos de atenção, de não ouvir o som do clarim 
e o troar da artilharia, tanto se compenetra de que assiste realmente a um combate 
grandioso [...]. A correcção do desenho, a expressão belicosa, a attitude natural de 
todas as figuras, tudo revela estudo aproveitado e imaginação portentosa do artista; e 
é necessária muita coragem, muita audacia, para embrenhar-se n’aquella pugna 
titanica e criticar aquella téla gigantesca, analysar a epopeia enorme, que escreveu o 
Sr. Pedro Americo.164 

																																																													
164 Revista Illustrada. Ano 4, n.º 156. Rio de Janeiro, 1879, p. 2 
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 Percebemos, através desses comentários, como a representação produzida por Américo 

é destacada a partir do argumento de que sua totalidade parece extremamente próxima do 

observador, com muita verossimilhança. A ideia de que se “assiste” a uma batalha, a de que 

quase se pode ouvir o som das armas, tem relação com essa ideia idealizada de “verdade”. Aqui, 

são as sensações produzidas pelo quadro que possuem maior destaque como argumento para 

sua exaltação. 

 Para abrir um pequeno parêntese nessa análise, recordamos das impressões trazidas por 

Cândido Faria em seu salão caricatural de 1872 para A Vida Fluminense. Nele, O Combate de 

Meireles aparece exaltado pela verossimilhança com o combate (Imagem 51), e as impressões 

registradas por Faria dão parte do assombro do observador diante do quadro, que se sente como 

observador da própria batalha e, assustado, se afasta correndo com medo. Queríamos trazer 

brevemente esse ponto de inflexão que destaca como o olhar subjetivo de Agostini para a arte 

que critica é fundamental, de como não há uma verdade absoluta colocada na interpretação 

daquelas obras, apesar de ser esse o argumento da Revista Illustrada em suas críticas.  

Imagem 51: A Vida Fluminense. 1872, n. 236, p. 4-5 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Voltando a Agostini, ao abordar o quadro de Meireles, a crítica destaca diversos 

elementos, desde a suposta repetição de posições dos personagens até a “falta de acção nos 

personagens mesmo dos primeiros planos” 165. Ao responder os críticos que apontaram em seu 

quadro uma ausência de movimento, quando ao lado do quadro de Pedro Américo, Meireles 

																																																													
165 Revista Illustrada. Ano 4, n.º 153. Rio de Janeiro, 1879, p. 2. 
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destacou como sua concepção diferia da esperada por esses observadores, destacando que sua 

concepção de batalha está ligada ao “encontro feliz” de heróis nacionais. Em resposta ao seu 

comentário, a Revista Illustrada produz o seguinte texto: 

De modo que o Sr. Meirelles ‘que só deseja acertar’ confessa que alterou o facto, foi 
de encontro a historia, não pintou a batalha dos Guararapes, mas um encontro feliz e 
amigável [...]. A Batalha dos Guararapes não é portanto um quadro histórico, como 
indica o titulo e afirma o catalogo [...]; mas uma caricatura para rir, um combate de 
brincadeira. [...]. Mas um verdadeiro quadro historico, em que não foi respeitada nem 
a verdade nem a historia [...].166 

Em oposição ao quadro de Américo, a Revista Illustrada opta por destacar a ausência 

de um combate mais feroz, questionando a concepção de Meireles para Batalha dos 

Guararapes. O ponto fundamental dessa crítica está posto, no entanto, na afirmação de que a 

opção de Meireles fere a “verdade” e a “história” do evento, desclassificando o quadro, 

portanto, em relação ao gênero pictórico da pintura histórica. O ideal de verdade se sobrepõe 

novamente na crítica como critério de análise. Todo esse argumento foi condensado em uma 

ilustração, na qual os combatentes de Américo, vivos, saltam de seu quadro e avançam numa 

ofensiva contra o quadro de Meireles, que permanece imóvel, com seus combatentes sem vida 

(Imagem 52). 

Imagem 52: Revista Illustrada. Ano 4, n.º 158. Rio de Janeiro, 1879, p. 4-5. 

 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital 

A crítica à representação dos paraguaios em O Combate Naval do Riachuelo pode ser 

compreendida a partir dessa noção. Representados em posição de descanso e alheamento da 

																																																													
166 Revista Illustrada. Ano 4, n.º 158. Rio de Janeiro, 1879, p. 2-3. 
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realidade, os paraguaios do Salão Caricatural da Revista Illustrada podem estar fazendo alusão 

à ausência desse combate feroz, uma crítica direta, portanto, à concepção de Meireles de um 

“encontro” de heróis.  

Como é possível, no entanto, que um crítico de arte fale da “verdade” visual, dessa 

verossimilhança de uma batalha, com tanto afinco, sem ter estado nela? Uma maneira de refletir 

sobre essa questão seria a partir dos relatos de guerra dos combatentes167 como também pelo 

advento das fotografias produzidas nos campos de batalha. Toral apresenta, em seu livro, como 

a Guerra do Paraguai foi um evento também nos periódicos com a disseminação de imagens, 

produzidas por litografias que tinham como base fotografias dos combates e de locais atingidos. 

Esse evento pode ser considerado a partir da ideia de transformação da visualidade, no 

sentido em que altera a maneira como a sociedade e os próprios críticos da arte imaginam ser 

os campos de batalha. Assim, é possível falar que a fotografia é um elemento de importância 

para compreender a visualidade em torno da guerra e de como essa “verdade histórica” era 

também um constructo social, que, por sua vez, influía decididamente na crítica de arte. 

A partir de todo esse cenário é possível pensar que a pintura histórica, apesar de 

depender da criação do artista e de sua estética, assumia um compromisso com uma pretendida 

“verdade” dos fatos a partir da verossimilhança. Para Agostini, não importava que Meireles 

tenha sacrificado um tanto da proporção com vista a destacar o Almirante Barroso como herói 

da batalha, já que a figura real do Almirante na batalha não poderia ser aquela. Assim, é possível 

falar que existiam critérios da crítica de arte que estavam em relação intrínseca com ideais 

próprios da sociedade do século XIX, e não somente por critérios estéticos oficiais. A ideia de 

“verdade”, fundamental para o constructo de “nacionalidade”, “progresso” e “civilização”, se 

tornou um critério fundamental da crítica de arte relaciona à pintura histórica.  

Como último fator de análise direta da crítica produzida para a Revista Illustrada, existia 

o argumento do sucesso da pintura em âmbito internacional. A O destaque de uma obra de arte 

no cenário internacional era fundamental para a construção da imagem do Brasil como um país 

civilizado. Esse elemento também tinha suas influências na crítica de arte. 

Ao produzir uma sequência narrativa sobre o ego de Meireles, Agostini destaca o fato 

de o quadro não ter feito sucesso no Salón de Paris. No entanto, a informação fornecida pelo 

periódico pode ser contestada a partir do seguinte relato, apresentado por Araújo em sua 

dissertação de mestrado:  

																																																													
167 Sobre isso, Araújo destaca um relato do Almirante Barroso, publicado em um periódico da época, que destacava 
a atuação na Batalha do Riachuelo, o que faz pensar que esses relatos do combate não somente existiam como 
possuíam também uma circulação na sociedade. (Cf. ARAÚJO, op. cit.) 
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A nova tela foi muito bem recebida no Salon, assim como sua iniciativa em realizá-
la, tendo em vista que sua primeira obra foi destruída por falta de cuidados após a 
Exposição da Filadélfia, em 1876. Segundo Carlos Rubens, biógrafo de Meirelles, 
vários críticos de arte e jornalistas se reuniram com o literato e historiador Ferdinand 
Denis (1798-1890), diretor da Biblioteca de Santa Genoveva, para oferecer ao pintor 
catarinense um banquete em comemoração à conclusão de seu segundo quadro sobre 
Riachuelo.168 

 Saindo do âmbito da crítica de arte e buscando compreender melhor a Revista Illustrada, 

de modo a compreender suas críticas de modo tangencial, vale pensar na maneira como os 

textos do periódico eram escritos. Augusto afirma que na Vida Fluminense “o texto ocupa ali 

um papel importante porque a literatura era um hábito da população urbana oitocentista; essa 

influência literária é também muito clara no jornalismo da época, seja pelo ritmo narrativos, 

seja pela linguagem excessivamente elaborada que eram dados às matérias”.169 Esse aspecto é 

com certeza um dos mais expressivos também na maneira como a Revista Illustrada se 

apresenta, composta por colunas de textos em sua maior parte narrativos. Mesmo as ilustrações 

de Agostini eram essencialmente narrativas, seja aquelas produzidas em quadros sequenciais 

ou as únicas, que ocupavam todo o espaço de uma ou duas páginas, normalmente havia uma 

narrativa expressa pela imagem. 

Todos esses aspectos destacados culminam no elemento mais relevante da Revista 

Illustrada e que talvez não seja limitado a ela, mas se que se estendia também aos outros 

periódicos ilustrados da época: o de que o conteúdo da revista era, essencialmente, de opinião. 

Retomamos então a reflexão que empreendemos no primeiro capítulo desta monografia, o de 

que a Revista Illustrada não tinha a função de informar,170
 senão de exprimir uma opinião em 

torno de assuntos polêmicos e de destaque na sociedade do oitocentos – e vale destacar que não 

é toda a sociedade, mas a sociedade composta pela corte e as elites, maior público leitor do 

periódico. Com a leitura e análise das colunas foi possível perceber que os assuntos não eram 

abordados de maneira informativa, assim como expressava a análise de Balaban. Não havia 

uma descrição da notícia que se aborda. O periódico parecia pressupor que o público leitor já 

conhecia os eventos a que se referia, cabendo à revista trazer o elemento crítico e satírico, 

problematizando os acontecimentos. 

A leitura pressupunha que o público não somente entendesse as palavras, mas 

compreendesse o humor crítico nelas e as conectasse com as ilustrações presentes no periódico. 

Considerando os assuntos como crônicas, é possível pensar agora em como as artes eram 

																																																													
168 ARAÚJO, op. cit. p.41-42 
169 AUGUSTO, op. cit. p. 98. 
170 BALABAN, op. cit. p. 337 
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entendidas pelo periódico, já que estavam lado a lado com acontecimentos políticos e sociais. 

A arte era entendida como parte desse cotidiano fluminense e, portanto, também era alvo da 

crítica e da problematização do periódico. Vale lembrar que esse “cotidiano” era limitado: 

estamos falando aqui de um periódico lido sobretudo pela reduzida parcela da sociedade carioca 

letrada. 

A reflexão de Balaban expressa bem o caráter com o qual a Revista Illustrada se 

mostrava na sociedade oitocentista fluminense: 

O sucesso editorial do semanário de Angelo Agostini em grande medida pode ser 
explicado pela atuação de seu proprietário [...]. A Revista Illustrada podia ser lida de 
forma séria, sendo uma folha definida por um programa político específico, [...] [e] 
podia não ser levada a sério, ou seja, ser mera diversão. [...]171

 

4. Um leilão? 

No entanto, mesmo todas essas questões postas até aqui não respondem ao seguinte 

questionamento: porquê um leilão? Torna-se importante percebermos como a crítica difere da 

crítica do Salão Caricatural, com exceção de alguns poucos elementos – como a 

proporcionalidade dos personagens. É interessante pensar que a ilustração desenvolve um 

argumento crítico próprio, que promove uma discussão em torno do quadro, que não 

necessariamente está posta nas colunas do periódico. Nesse âmbito, sobretudo duas questões 

podem ser destacadas: porque Barroso está leiloando o casco destruído e encalhado do navio 

paraguaio? Porque os paraguaios se encontram em uma posição de quase completa passividade 

e/ou alheiamento à cena? Mesmo com todas as leituras empreendidas ao longo da pesquisa, seja 

da bibliografia ou das edições selecionadas da Revista Illustrada, as afirmações devem ser feitas 

com cuidado. No entanto, hipóteses fundamentadas nessas leituras e análise podem nos ajudar 

a compreender a ressignificação levada a cabo pela crítica imagética.  

No livro Padrões de Intenção, Michael Baxandall explora a interpretação de fontes 

visuais, sobretudo obras de arte, como tarefas ligadas intrinsicamente à subjetividade do 

observador. Nesse âmbito, o autor cita memórias e lembranças como um fator de importância 

na análise. Baxandall considera o ato de ver como um processo extremamente único e com suas 

particularidades, muito diferente do processo de descrever um quadro ou ouvir falar sobre ele. 

No âmbito da descrição de um quadro, Baxandall destaca como a interpretação daquele que 

descreve é extremamente relevante, uma vez que existem inúmeros caminhos pelos quais uma 

descrição pode seguir. A escolha de um caminho de descrição depende totalmente do 

																																																													
171 BALABAN, op. cit. p.362. 
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observador: são os aspectos considerados relevantes por aquele que observa o quadro e escreve 

sobre ele que são destacados na descrição. A leitura dessa descrição, por sua vez, pode ser 

considerada como constitutiva de outro processo relacionada à subjetividade do leitor: no caso 

de quem nunca tenha visto o quadro descrito, a memória e as lembranças visuais do leitor são 

ativadas ao compor a visualidade descrita no texto; para aquele que já tenha visto o quadro, os 

aspectos destacados no texto descritivo passam a ser mais relevantes em relação a observação 

da obra.172 A partir da leitura de Baxandall, portanto, pode-se pensar em três âmbitos de 

interpretação de um quadro: a do observador direto; a do crítico de arte, que se apropria da 

descrição para intervir com sua opinião; e a do leitor dessas críticas. 

Podemos pensar que a crítica escrita da Revista Illustrada fornece ao leitor um novo olhar 

em direção ao quadro, uma vez que destaca alguns dos elementos que considera errôneos em 

sua composição. A crítica do quadro pelo salão caricatural, no entanto, vai além do 

fornecimento de elementos para a observação do leitor: ela cria uma nova visualidade do quadro 

através da imagem. É como se o leitor do periódico retornasse ao nível de observador do quadro, 

que agora está posto diante de si com uma interpretação crítica própria. Essa nova visualidade 

da obra se conecta à interpretação do leitor, criando uma associação intrínseca entre a pintura 

de Meireles e um leilão. Ou seja, a visualidade da obra é transformada de um momento glorioso 

para desajeito leilão.  

A importância e destaque de Meireles na sociedade na qual estava inserido é inegável; o 

quadro O Combate Naval do Riachuelo aborda um episódio consagrado tanto pelo governo 

como pelos próprios periódicos como um dos momentos fundamentais da Guerra do Paraguai, 

incluindo a figura do Almirante Barroso como um herói da nação. A importância do quadro e 

do tema que aborda também são inquestionáveis, já que além de ter sido produzido pela segunda 

vez por Meireles, que custeou todo seu processo de produção, ainda foi novamente comprado 

pelo governo que o destinou ao então recém-inaugurado Museu Naval.173  

  Qual o sentido, portanto, de transformar em caricaturas tão ácidas duas figuras que 

possuíam de fato sua importância na sociedade, transformando-os em um leilão – no caso do 

quadro – e em um balão inflado com ego – no caso de Meireles? Essa ideia parece ter como 

finalidade principal a de desclassificar o quadro de Meireles como uma pintura digna da 

exaltação nacional e desconsiderar Meireles como um pintor de excelência, por conta dos 

inúmeros elementos já expostos em sua crítica escrita. As críticas – escrita e visual – se 

																																																													
172 BAXANDALL, op. cit.  
173 ARAÚJO, op. cit. 
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complementam, uma vez que uma produz os argumentos que desmerecem o quadro, enquanto 

o salão caricatural produz sua sátira, ressignificando a visualidade da obra. Assim, a crítica 

produzida pela Revista Illustrada fornecia ao seu público leitor uma nova maneira de 

contemplação da pintura e de seu pintor.  

5. As duas versões da crítica ilustrada  

 Ao apresentar o salão caricatural de 1883 da Revista Illustrada, que se dedica à crítica 

do quadro de batalha de Vítor Meireles, é imprescindível a citação de sua primeira versão, 

apresentada no periódico O Mosquito no ano de 1872. Inicialmente, a ideia da reprodução 

idêntica da crítica caricatural em diferentes momentos foi desconsiderada como elemento 

importante: as duas foram tidas como uma simples resposta à apresentação dos quadros por 

Meireles. Assim, tanto em 1872 quanto em 1883, o objetivo da crítica teria sido o mesmo – 

com a única diferença colocada como um “aprofundamento” da crítica à Meireles. 

 Apesar de manter semelhanças em muitos aspectos, não podemos deixar de considerar 

as duas críticas como sendo distintas, também pelo espaço de tempo que há entre as duas. A 

composição visual é a mesma e o seu tipo de suporte também, mas os momentos históricos são 

diferentes. 

 Apesar das semelhanças, é possível observar diferenças entre as duas imagens, algumas 

relacionadas aos detalhes das figuras e outras ao traço do desenho e no estilo. No primeiro plano 

da ilustração, um dos paraguaios é apresentado com um cachimbo na segunda versão, o que 

não ocorreu na primeira. A posição do brasileiro na caixa de roda, figura que se encontra em 

uma posição central do primeiro plano, também é diferente: na primeira versão a figura 

apresenta uma postura encurvada, menos dramática, olhando a frente, enquanto a segunda 

versão se assemelha mais ao quadro, com o combatente olhando aos céus. Olhando para o 

segundo plano, novos elementos se somam nas diferenças: a postura do Almirante Barroso; a 

fumaça preta produzida pelas embarcações; e a fumaça branca que recobre uma pequena parte 

da embarcação brasileira. Além da postura, a figura de Barroso perde, na segunda versão, boa 

parte dos seus traços: se na primeira ficava bastante claro quem estava sendo representado, na 

segunda versão a figura do Almirante não é tão distinta, não possui traços marcantes que o 

associe a um retrato. Além disso, na primeira versão ele segura um martelo, símbolo do “leilão” 

apresentado pela sátira, enquanto na segunda porta somente o chapéu. A fumaça, por sua vez, 

é uma diferença muito visível entre as duas versões. A quantidade e a espessura da fumaça 

mudam de uma representação a outra, sendo que a primeira versão apresenta uma quantidade e 

espessura muito maior que a segunda. À direita do observador, podemos notar que a fumaça 
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apresentada na primeira versão simplesmente desaparece da segunda. À esquerda, ela é 

diminuída substancialmente. Por fim, a fumaça branca que aparece recobrindo o navio, já 

comentada anteriormente174, muda de forma: se na primeira versão a fumaça tinha formas 

menos definidas e um maior detalhamento, na segunda ela aparece com uma forma muito 

determinada, praticamente um formato oval totalmente branco no meio da tela, não tendo sido 

muito trabalhada a partir da esfumação. Por fim, a bandeira do Império que tremulava no 

Amazonas na primeira versão também desaparece da segunda. 

 Também é possível perceber diferentes circunstanciais no desenho em si, em sua técnica 

gráfica: a primeira versão conta com linhas mais definidas e um aspecto geral muito mais suave, 

enquanto a segunda parece apresentar um contraste muito maior entre o branco e o preto. Assim, 

a primeira versão é sobretudo formulada através de tons de cinza, enquanto a segunda se vale 

muito mais do contraste. O céu e o mar são bons exemplos dessa diferenciação, já que na 

primeira o céu possui sombreamentos que lhe confere maior profundidade, enquanto na 

segunda se apresenta um céu totalmente branco; no caso do mar, novamente, os únicos 

sombreamentos são muito intensos e mais próximos do preto e do branco do que de tons cinzas.  

 É importante salientar que, apesar das diferenças, a legenda que acompanha o salão 

caricatural é igual em ambas as versões, escritas da mesma maneira, apresentando toda a cena 

como um leilão promovido por Barroso. O texto propõe a sátira da descrição do quadro 

apresentada no catálogo oficial da Exposição Geral de Belas Artes de 1872. 

 Feita a comparação entre as duas, algumas indagações se tornam pertinentes, ainda que, 

por ora, não possamos fazer afirmações em definitivo. Porque a Revista Illustrada retoma a 

mesma composição produzida para O Mosquito? Quais fatores são plausíveis para a 

compreensão das diferenças existentes entre as duas versões? Considerando que as duas tem 

uma distância temporal de onze anos, o que se pode considerar a partir dos seus momentos 

históricos? 

 A respeito do primeiro questionamento, é possível retomar alguns pontos já abordados 

nos capítulos anteriores. Primeiramente apresentado na Exposição Geral de Belas Artes de 

1872, o Combate Naval do Riachuelo é um dos focos dos salões caricaturais de Agostini 

produzidos para O Mosquito, no qual a representação é satirizada pela primeira vez. Na viagem 

de retorno da Exposição Universal da Filadélfia em 1876, onde ficou exposto junto de 

																																																													
174 Esse tipo de fumaça, como apresentamos, aparenta ser um elemento muito utilizado por Meireles em suas 
pinturas históricas, aparecendo tanto em Primeira Missa no Brasil quanto também em Batalha dos Guararapes. 
Como argumentado, parece haver a intencionalidade de conferir à cena um aspecto “etéreo”, idealizado, através 
da fumaça branca.  
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Passagem de Humaitá e de Primeira Missa no Brasil, o quadro passou por um processo extremo 

de danificação.175 Em 1881, tendo ido a Paris, Meireles produziu uma nova versão do quadro, 

idêntico ao primeiro. Além do Salón de Paris de 1883, sobre o qual é produzida a caricatura 

aqui estudada, o quadro também foi apresentado na Exposição Geral de Belas Artes de 1884 no 

Rio de Janeiro, pelo qual novamente foi alvo do salão caricatural da Revista Illustrada. 

É a apresentação dessa segunda versão no Salón de Paris, portanto, que motiva a crítica 

da Revista Illustrada¸ que retoma o salão caricatural de 1872. O próprio periódico explica essa 

reprodução da primeira caricatura, de 1872, pelo fato de que a nova versão do quadro era 

idêntica à primeira. O artista, como já abordado, refaz o quadro sem uma encomenda, custeando 

todo seu processo de produção. Uma das hipóteses levantadas é que a morte do Almirante 

Barroso, o “herói” da batalha apresentado na composição, no ano de 1882 tenha contribuído 

para a decisão de Meireles em apresentar uma segunda versão do quadro. Além disso, a pintura 

histórica tinha muito valor para o governo, e o quadro foi de fato comprado posteriormente. 

Nos capítulos anteriores argumentamos sobre uma certa aposta de Meireles no sucesso da 

composição, já que seu custeio foi realmente alto, dado a dimensão do quadro.  

Ao episódio da perda do quadro somam-se também as críticas de 1879 ao Batalha dos 

Guararapes, as acusações de plágio, as comparações com Américo. Mário Cesar Coelho 

aponta, através da citação, que a produção de uma nova versão do quadro de batalha foi como 

um momento de redenção do artista, uma maneira de recuperar algo que vinha perdendo com o 

tempo. Lembramos das reflexões que fizemos sobre os motivos que poderiam ter influenciado 

Meireles em sua decisão de produzir uma nova versão do Combate, idêntico ao primeiro, e que, 

em nosso argumento, manteve uma profunda relação com aquele momento específico. Com a 

morte do Almirante Barroso e a retomada do assunto pelos periódicos e pela sociedade, parecia 

plausível que Meireles reapresentasse a obra máxima que imortalizaria Barroso como herói 

nacional.  

Apresentado, portanto, o cenário em que se produziu a nova versão do Combate Naval 

do Riachuelo e as possíveis motivações de Meireles e, sobretudo, o contexto da crítica feita pela 

Revista Illustrada, voltemos à comparação das duas versões do salão caricatural do quadro em 

																																																													
175 Um relato documental apresentado pelo historiador Mário César Coelho descreve o momento em que a obra, 
guardada na Pinacoteca da Academia Imperial de Belas Artes após a viagem, foi desenrolada, dois anos depois da 
Exposição da Filadélfia. A tela nem sequer pôde ser totalmente desenrolada, porquê além da tinta que descascava 
e se descolava da tela, boa parte estava simplesmente apodrecida, transformando-se em pó à medida em que se 
tentava desenrolar, além de estar grudada em diversos pontos. O quadro perdeu-se, portanto, de maneira 
irremediável. (Cf.: COELHO, Mário César. Os panoramas perdidos de Victor Meirelles: aventuras de um pintor 
acadêmico nos caminhos da modernidade. Tese (Doutorado em História Cultural). Universidade Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis-SC, 2007)     
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questão. Apesar de similares, as duas versões da crítica ilustrada ao quadro possuem diferenças. 

Levantamos algumas quatro hipóteses para isso, e é possível dizer que elas podem ser 

complementares umas às outras, que uma não exclui a outra. A três primeiras se referem ao 

campo da técnica litográfica, enquanto a segunda está ligada as possíveis diferenças entre as 

duas versões do quadro de Meireles. 

Em sua apresentação no X Seminário do Museu D. João VI, a historiadora Rogeria 

Moreira de Ipanema apresentou algumas reflexões acerca da imprensa ilustrada fluminense do 

século XIX. Na fala, ela destacou como as técnicas de ilustração e sua evolução podem ser 

analisados a partir de um “índice de contemporaneidade”, um símbolo do progresso176. Nesse 

sentido, cita a evolução da técnica litográfica a partir do maquinário a vapor que, até o ano de 

1883, fora utilizado por somente um periódico ilustrado fluminense: a Revista Illustrada. Nesse 

sentido, podemos refletir sobre as possíveis diferenças trazidas pelas mudanças técnicas, 

refletidas no desenho. A hipótese é a de que a mudança do maquinário possa ter sido um dos 

elementos que contribuíram para a mudança estética da caricatura.177  

No mesmo sentido da mudança técnica através do maquinário está a consideração da 

mudança técnica ao longo da trajetória do artista – nesse caso, Angelo Agostini178. Onze anos 

se passaram desde a primeira versão do salão caricatural e, nesse tempo, Agostini deixou O 

Mosquito para fundar seu próprio periódico. Com uma carreira extensa, que se inicia com O 

Diabo Coxo (1964-1965), é possível pensar nas mudanças do traço de Agostini ao longo do 

tempo como uma hipótese para as diferenças observadas entre as versões. Além das mudanças 

temporais, há que considerar a observação de Rosângela de Jesus Silva sobre a diversidade do 

traço de Agostini, que fazia uso de diferentes técnicas de acordo com a intencionalidade da 

																																																													
176 A argumentação de Ipanema sobre a evolução das técnicas com as máquinas a vapor como símbolos da 
contemporaneidade podem ser melhor compreendidos a partir de sua tese de doutorado (Cf. IPANEMA, Rogéria 
Moreira de. Arte da Imagem Impressa: a construção da ordem autoral e a gravura no Brasil do século XIX. Tese 
(Doutorado em História Social). Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, 2007)   
177 Como dito anteriormente, as hipóteses apresentadas não possuem uma conclusão propriamente dita, já que uma 
resposta mais completa exigiria uma investigação mais profunda de vários outros aspectos do periódico. Nesse 
caso, uma comparação extensa entre as caricaturas da Revista Illustrada e do Mosquito, por exemplo, poderiam 
trazer algumas contribuições. A compreensão mais aprofundada do uso de novas técnicas também poderia ser útil: 
o que significava a litografia a vapor? Quais as mudanças técnicas trazidas por ela? São questionamentos que, no 
momento, não possuem uma conclusão, mas que não deixam de ser importantes para a compreensão dessas 
representações caricaturais.   
178 A questão da autoria da litografia, nesse caso, volta à pauta. Desde a consideração dos traços da caricatura até 
a permanência da temática – nesse caso, dos salões caricaturais –, a maioria dos fatores apontam para que as duas 
versões sejam, de fato, de autoria de Angelo Agostini. No entanto, as diferenças observadas entre as duas imagens 
fazem questionar se a segunda versão é de fato do caricaturista – a primeira está assinada com o “A.”, mas não a 
segunda. Sabe-se, sobretudo a partir dos dados levantados por Ipanema, que André Gil, colaborador da Revista 
Illustrada, também era caricaturista e participava de algumas das ilustrações do periódico. Novamente, considerar 
comparações seria aqui de grande contribuição para uma conclusão mais segura da autoria do salão caricatural em 
questão.  
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ilustração – a técnica do sfumatto, por exemplo, é citado por Silva como um desses elementos. 

O sfumatto pode ser melhor observado na primeira versão, muito mais do que na segunda. 

Considerar que Agostini somente possuía um tipo específico de ilustração é errôneo. Como 

exemplo, seguindo a argumentação de Silva, apresentamos o seguinte salão caricatural, 

presente no mesmo número d’O Mosquito que traz a caricatura d’O Combate Naval do 

Riachuelo, nessa página criticando o Passagem de Humaitá: 

Imagem 53: O Mosquito. Rio de Janeiro: 1872, n.º 147, p.8 (detalhe) 

 
Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional Digital 

Assinado também por Agostini, o traço aqui é completamente diferente do de O 

Combate Naval do Riachuelo. Com linhas muito mais duras, a técnica do sfumatto desaparece 

nesse salão caricatural específico. Assim, considerar uma certa amplitude das habilidades 

artísticas e técnicas de Agostini no sentido da litografia é importante para também compreender 

as mudanças entre uma versão e outra do salão caricatural.   

Considerar a reprodução de uma litografia de 1872 por uma de 1883 pode levar em conta 

o seguinte questionamento: tinha o caricaturista acesso à primeira versão? A Revista Illustrada 

de 1883 destaca a proveniência da ilustração, afirmando a sua reprodução a partir do periódico 

O Mosquito de 1872. Vale considerar, nesse sentido, se o caricaturista tinha, de fato, o periódico 

de 1872 para realizar sua cópia. É difícil dizer se sim ou não. Ao mesmo tempo em que essa 

seria uma boa hipótese para a explicação das mudanças observadas, também é importante 

observar como a legenda das duas versões são praticamente idênticas – senão em sua disposição 

estética, ao menos em sua forma e conteúdo. Esse fator pode indicar que o caricaturista possuía, 

de fato, algum acesso à versão de 1872 – seja por meio de anotações, seja por meio do próprio 

periódico.  
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Por fim, a última hipótese se destaca sobretudo por sua relação com a pintura em si e 

com sua trajetória. Apesar de considerar a versão de 1883 d’O Combate Naval do Riachuelo 

como idêntica à primeira de 1872, torna-se importante refletir sobre as possíveis mudanças 

entre uma versão e outra. Em consideração da pintura, a Revista Illustrada afirma que as duas 

versões são idênticas. No entanto, essa afirmação parte dos pressupostos de sua própria crítica 

– as cores utilizadas por Meireles; a disposição dos paraguaios; a proporção do Almirante 

Barroso e dos outros comandantes no navio. Considerando que a primeira versão da obra já não 

mais poderia ser consultada, é possível pensar que essa afirmação do periódico não considere, 

portanto, absolutamente todos os aspectos da obra – mas somente seus aspectos mais gerais – 

para realmente poder traçar as comparações necessárias nesse sentido. Assim, consideramos 

também a possibilidade de que entre uma versão e outra do quadro de Meireles, hajam algumas 

diferenças – sejam essas diferenças intencionais ou não.     

 O salão caricatural d’O Combate de 1872 faz parte de uma série de críticas ilustradas 

compostas por Agostini para O Mosquito. Nesse ano, além das outras pinturas, três pinturas de 

batalha foram expostas: Passagem de Humaitá e O Combate Naval do Riachuelo, de Vítor 

Meireles, e Batalha de Campo Grande, de Pedro Américo. Todas as três foram caricaturadas 

por Agostini, mas somente as duas últimas possuíram o destaque de duas páginas inteiras no 

periódico (Imagem 54) – Passagem de Humaitá foi apresentada no salão caricatural ao lado de 

outras obras.  

Imagem 54: O Mosquito. Rio de Janeiro, 1872, n.º 146, p. 4-5 

 
Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional Digital 
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Ao abordar a Questão de 1879, Hugo Xavier Guarilha argumenta que a oposição crítica 

criada em torno a Vítor Meireles e Pedro Américo teve seus antecedentes, não sendo totalmente 

uma formulação de 1879. A Exposição Geral de Bellas Artes de 1872, nesse sentido, é apontada 

por Guarilha como o momento em que as comparações se iniciam, já que os artistas se tornaram 

muito citados por seus quadros de batalha. O Mosquito insere-se nesse momento, já que destaca, 

de fato, os dois artistas e suas proeminências.179  

Para o salão de 1872, Américo apresenta então sua primeira pintura histórica abordando 

a Batalha de Campo Grande. O artista não tinha nenhuma encomenda oficial para o quadro, 

tendo apostado, portanto, em sua produção. Américo já era conhecido por sua produção artística 

e contava com contatos importantes, sendo inclusive amigo do Imperador d. Pedro II.180 Com 

o quadro pronto, antes da exposição geral, Américo o expõe em seu ateliê  

situado na AIBA, com eficiente estratégia publicitária, divulgando opúsculos e cartas 
favoráveis à obra, assim como uma biografia escrita por seu amigo de infância, Luis 
Guimarães Jr. Graças à visibilidade adquirida por seu trabalho, Pedro Americo 
consegue vendê-lo ao Ministro da Guerra, Barão de Jaguaribe, em 28 de janeiro de 
1872, por 13.000$000 (treze mil contos de réis).  

 Assim, mesmo antes da Exposição Geral de Belas Artes, Américo já havia alcançado 

notoriedade por sua produção pictórica de uma cena de batalha. Ao expor o quadro no salão de 

1872, sua visibilidade se torna ainda maior, já que apresenta a pintura juntamente dos quadros 

de batalha de Meireles – que apresentou Humaitá e o Riachuelo.  Guarilha aponta que é a partir 

desse momento que Américo consegue uma encomenda do governo – no mesmo período em 

que Meireles é incumbido de outra representação histórica – do qual resultaria, em 1879, o 

Batalha do Avaí.  

Maraliz Christo, ao apresentar reflexões sobre a composição de Américo, apresenta 

também algumas críticas feitas ao artista no período. É possível destacar como Américo foi 

extremamente criticado pela imprensa por suas escolhas na representação do Conde d’Eu, por 

exemplo. Maraliz Christo destaca essas críticas argumentando que a escolha do artista foi 

proposital, conferindo ênfase na atuação dos “subordinados” da cena.181 É um cenário muito 

diferente do de 1879, em que se louva um artista em detrimento do outro. Aqui, ambos são 

criticados, sem a criação de uma oposição extremada. No entanto, o que mais quero destacar 

aqui, mais do que as críticas à Américo, é a atenção que o artista e seu quadro receberam na 

																																																													
179 GUARILHA, Hugo Xavier. A questão artística de 1879: Um episódio da crítica de arte no Segundo Reinado. 
Dissertação (Mestrado em História). 2005. IFCH-UNICAMP, Campinas-SP. 
180 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Quando subordinados roubam a cena: “A Batalha de Campo Grande” de 
Pedro Américo. In: Revista Seculum, n.19, João Pessoa-PB, jul./dez. 2008 
181 Ibidem, p. 81-101. 
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imprensa. Não somente em O Mosquito, em que o quadro é criticado e recebe um salão 

caricatural que ocupa duas páginas do periódico, mas também de outras importantes figuras do 

cenário político, social e artístico do século XIX brasileiro. Visconde de Taunay é o primeiro 

citado por Christo, e faz comentários a respeito da representação do Conde D’Eu, seguido de 

Luiz Barbosa, importante articulista da época, Ladisláo Netto, então diretor do Museu Nacional 

do Rio de Janeiro, que teve seus comentários publicados no Jornal do Commercio. 

 Com esse maior destaque recebido por Pedro Américo e por sua produção em quadros 

de batalha, é possível então entrar no mérito da comparação entre os artistas. Apesar dessa 

apresentação de Meireles e Américo em um mesmo patamar e do surgimento, portanto, de 

críticas que os destaca, que os coloca lado a lado como dois pintores importantes do Império, é 

necessário balizar o sentido das comparações. Não há em 1872 uma crítica que oponha esses 

dois artistas como aconteceu em 1879. Existem considerações em torno de Meireles e Américo, 

existe a similitude dos salões caricaturais – sobretudo pelo gênero de suas pinturas. No entanto, 

é possível perceber nos números d’O Mosquito como os dois artistas são criticados por suas 

falhas e louvados por seus méritos, mas sem uma oposição que aponte um ou outro como sendo 

melhor pintor. Nesse sentido, o número 148 do periódico, que dedica a capa aos dois pintores 

com retratos (Imagem 55), os aponta como pintores de destaque da nação, que teriam um 

caminho proeminente à sua frente.182 

Imagem 55: O Mosquito. Rio de Janeiro, 1872, n.º 148, p. 1 (frontispício) 

 
Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional Digital 

																																																													
182 Essa questão será retomada adiante, ao abordar a crítica à persona do artista. 



	

	
	

108	

  O ano de 1872, portanto, é um momento importante para compreender a trajetória de 

Meireles como um pintor histórico no Império, sobretudo por esse alçamento de Américo a um 

patamar que somente Meireles ocupava até então. No entanto, não é somente para o artista que 

1872 é importante: o ano marca também o início dos salões caricaturais produzidos por 

Agostini, que então trabalhava para O Mosquito. Tendo circulado no Rio de Janeiro entre os 

anos de 1869 e 1877, O Mosquito foi um dos momentos de destaque da carreira de Angelo 

Agostini, que até então já havia passado por O Diabo Coxo, O Cabrião e pela Vida Fluminense. 

Criado por Cândido Aragonés de Faria (1849-1911), que posteriormente assumiria o lugar de 

Agostini como ilustrador de A Vida Fluminense, O Mosquito foi uma publicação semanal que 

se autodenominava um “jornal caricato e crítico”.183 Ao deixar a redação do Vida Fluminense, 

Agostini assumiu a direção ilustrada do periódico, do qual torna-se sócio no ano 1874.184 

momento considerado por Gilberto Maringoni Oliveira como aquele em que Agostini alcança 

a sua plena maturidade técnica: 

O Mosquito exibe o artista piemontês em plena maturidade, no início de uma longa 
fase de domínio não apenas das técnicas de desenho, mas da edição jornalística. Seu 
trabalho mescla páginas duplas com histórias em quadrinhos, paródias de quadros de 
Pedro Américo, Vitor Meirelles e outros, seqüências sobre fatos do cotidiano e a 
crônica gráfica do comportamento das diminutas camadas dominantes da sociedade e 
seus setores agregados.185 

 Diferente de Oliveira, Balaban considera que a maturidade técnica de Agostini é 

alcançada já em A Vida Fluminense, periódico do qual fez parte como ilustrador entre os anos 

de 1871 e 1875. Ao abordar o início dos trabalhos de Agostini para A Vida Fluminense, Balaban 

argumenta que  

chama a atenção [...] a grande diferença técnica e formal com relação aos trabalhos de 
Agostini nas duas primeiras folhas nas quais trabalhou [O Diabo Coxo e O Cabrião]. 
Os primeiros desenhos parecem mais simples, menos elaborados e mais caricaturais. 
Na nova fase demonstram uma técnica mais apurada, um traço mais firme e bem 
definido. Os trabalhos de Agostini passam a ter uma característica mais realista, com 
maior e mais bem manipulada gama de recursos estilísticos e formais. A explicação 
para essa mudança devia ser, em parte, a melhor qualidade do ateliê da Corte, em 
parte, o desenvolvimento da técnica de Agostini e finalmente também o fato de serem 
trabalhos mais autorais. A Vida Fluminense já era a terceira folha na qual colaborava. 
Ao que tudo indica, marcava um momento em que ele tinha maior certeza a respeito 
de seguir carreira na imprensa ilustrada. A consolidação de um estilo mais definido, e 
mais próximo do que seriam os trabalhos futuros de Agostini, é um indício importante 
de sua opção.186  

																																																													
183 OLIVEIRA op. cit; BALABAN, op. cit. 
184 Esse elemento é citado tanto por Oliveira quanto por Balaban, que apontam alguns indícios de que Agostini 
realmente havia se tornado sócio do periódico.  
185 OLIVEIRA, op. cit. p. 90 
186  BALABAN, op. cit, p. 193-194 
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 De qualquer maneira, no que diz respeito ao domínio das técnicas de ilustração dos 

periódicos, tendo em vista a revisão bibliográfica em torno do assunto, é possível pensar que 

Agostini alcança um patamar mais consolidado em finais de 1860, no qual apresenta não somente 

um estilo mais definido como também maior compreensão das edições gráficas dos periódicos, ou 

seja, das disposições das imagens em função de seus objetivos.  

 No sentido das influências de Agostini trazidas para O Mosquito, alguns comentários dos 

dois historiadores citados até aqui são importantes. Para Oliveira, “Agostini literalmente toma conta 

do jornal. Após alguns números, a publicação parece feita em função de sua arte gráfica. No início 

dos anos 1870, ele ainda não tem concorrentes à altura nas folhas cariocas”187 Seguindo nessa 

mesma linha de argumentação, Balaban destaca duas mudanças fundamentais trazidas pela 

contribuição de Agostini ao periódico. A primeira delas é a modificação do narrador-personagem 

“Mosquito”, que muda sua aparência e reformula seu discurso, sobre o qual Balaban afirma que  

o novo ‘Mosquito” tinha feições humanas, consolidando uma característica dos 
desenhos de Agostini. Sem as asas, o ferrão e as antenas que caracterizavam o 
‘Mosquito’ de Faria, o personagem manteve apenas as roupas e o penteado. Era uma 
semelhança pequena, mas necessária para garantir a identidade de uma folha que 
chegava ao número 120. O lápis litográfico também integra o desenho, indicando que 
cabia ao personagem a ‘autoria’ das ilustrações da revista. Não era, como A Vida 
Fluminense, uma folha ‘joco-séria’. Era um ‘jornal caricato e crítico’, indicando que 
iria assumir uma postura abertamente combativa, ou seja, mais direta, menos 
ambígua.188 

 Balaban destaca a importância em que se considere o personagem como um heterônimo de 

Agostini, uma maneira de o caricaturista se colocar nas opiniões e críticas apontadas pelo periódico 

e, ao mesmo tempo, desassociar sua persona do narrador criado. Assim, o personagem “Mosquito” 

seria, para Balaban, passível de compreensão a partir da mediação entre Agostini e as narrativas 

que criava. Ainda a partir desse trecho de Balaban é possível pensar na importância de O Mosquito 

para a carreira de Agostini, no sentido de que nesse periódico o ilustrador assume essa “postura 

abertamente combativa”, “mais direta e menos ambígua”, característica que pode ser observada 

também na Revista Illustrada, fundada após a saída de Agostini de O Mosquito. Essa postura é 

assumida porque o próprio periódico se entendia como sendo “caricato e crítico”, diferente de A 

Vida Fluminense.  

O outro aspecto destacado por Balaban é a associação de discursos relacionados a um 

projeto político específico com o sentido das publicações do periódico. Para Balaban,  

os ideais de progresso e soberania popular eram a orientação do semanário e 
informariam o seu conteúdo; ao mesmo tempo abriam a possibilidade de ser a leitura 
e a assinatura da folha um ato político. É essa aposta que vai definir a atuação de 
Agostini nos anos que seguem, e ajuda a explicar o novo narrador-personagem de O 

																																																													
187 OLIVEIRA, op. cit. p. 91 
188 BALABAN, op. cit. p. 231 
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Mosquito, que era naquele momento recriado. A mudança de A Vida Fluminense para 
O Mosquito estava fortemente associada a todas essas questões. A nota é um indício 
sobre o público esperado para o jornal e também parece ser uma estratégia para atrair 
novos leitores afinados com a óptica defendida na revista. Mais do que se divertir com 
o jornal, o ato da leitura seria uma forma de contribuir com a obra da emancipação.189 

Além desses aspectos, é fundamental destacar ainda um outro, não comentado por 

Oliveira ou Balaban, mas bem percebido por Rosângela de Jesus Silva. É em O Mosquito que 

Agostini desenvolve os primeiros salões caricaturais, que, apesar de mudarem um pouco ao 

longo dos anos, mantém seus moldes basilares nas publicações posteriores na Revista Illustrada. 

Sobre isso, Silva destaca que 

no Brasil, conforme mencionado anteriormente, Angelo Agostini teria sido o primeiro 
a realizar salões caricaturais. O primeiro deles foi publicado em 1872, na revista O 
Mosquito, e o último, em 1884, na Revista Illustrada, sendo que, nesse período, 
perfez-se um total de quatro salões.190  

 Além dos elementos até aqui abordados, refletir sobre os dois salões caricaturais em 

seus devidos períodos históricos foi possível, sobretudo, pela diferença mais destacada entre os 

dois: a inclusão, na crítica caricatural de 1883, de uma narrativa em quadrinhos, satirizando o 

próprio Vítor Meireles (Imagem 56-59).  

Imagem 56: Revista Illustrada. Rio de Janeiro: 1883, n.º 363, p. 4-5 (detalhe) 191 

 
Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional Digital 

																																																													
189 Ibidem, p. 234 
190 SILVA, op. cit. p. 241 
191Segue as transcrições das legendas que acompanha a narrativa caricatural. Primeiro quadro: “Ja em 1872 tivemos 
occasião de admirar esse importante quadro. Louvamos o que era bom e criticamos e censuramos o que era ruim”; 
segundo quadro: “Porem os amigos do artista e os fabricantes de glorias nacionaes tanto o louvaram, tanto 
sopraram, que elle todo inchado subiu ao 7º ceo que um astro, contendo em si todas as brilhantes cores do arco-
iris.”; terceiro quadro: “Collocado nessas alturas o astro-gloria-nacional-Victor não ouviu mais os salutares 
conselhos da critica, e devendo executar novamente a batalha do Riachuelo, por ter-se arruinado a primeira, dirigio-
se para a terra das artes, onde o seu genio devia assombrar o mundo.”; quarto quadro: “Uma vez em Paris, o astro-
gloria-nacional encerrou-se no seu atelier, deitou maos a obra, e repintou o seu Riachuelo exactamente como o 
primeiro; Não consultou nenhum mestre, e para que? Se na opinião dos criticos do Rio de Janeiro era consagrado 
genio e mestre dos mestres!”; quinto quadro: “Na abertura do Salon de 1883, o astro-gloria expos o seu quadro 
que devia, segundo elle, fazer uma revolução nas bellas-artes e deixar o mundo artistico embasbacado diante o 
grande chefe d’obra! Porem ninguem embatucou e apezar do seu tamanho, o quaro passou inteiramente 
desapercebido!”; sexto quadro: “O astro desappareceo mas ficou o artista que, se abrir os olhos, reconhecera 
n’aquela aureola de cores tão brilhantes uma verdadeira bolha de sabão!”; sétimo quadro: “E’ assim que em geral 
os nossos illustres criticos fazem reputações artisticas e scientificas. Por isso duram muito!...” (Cf. Revista 
Illustrada. Rio de Janeiro: 1883, n.º 363, p. 4-5.) 
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Imagem 57: Revista Illustrada. Rio de Janeiro: 1883, n.º 363, p. 4-5 (detalhe) 

 
Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional Digital 

Imagem 58: Revista Illustrada. Rio de Janeiro: 1883, n.º 363, p. 4-5 (detalhe) 

 
Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional Digital 

Imagem 59: Revista Illustrada. Rio de Janeiro: 1883, n.º 363, p. 4-5 (detalhe) 

 
Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional Digital 
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 Composta por sete quadros, a narrativa parte da exposição de O Combate Naval do 

Riachuelo em 1872, citando a crítica feita então pelo periódico O Mosquito, e termina com a 

consideração sobre a personalidade e o gênio de Vítor Meireles. Pequenas legendas 

acompanham as cenas. No primeiro quadro, assim, um dos personagens recorrentes da Revista 

Illustrada observa o quadro em exposição. Esse personagem é descrito por Rosângela de Jesus 

Silva como sendo a representação dos “repórteres” da Revista Illustrada e auxiliares de Angelo 

Agostini.192 No segundo quadro, homens com canudos assopram ao alto o que seria uma bolha 

de sabão, que é representada no lugar da cabeça de Vítor Meireles. O pintor, nesse quadro, é 

representado com dois elementos importantes: uma coroa de louros em uma mão e a paleta de 

pintura e seus pincéis na outra. É interessante observar também a posição dos homens que 

inflam e assopram a “cabeça” do artista: são representados em posturas cômicas, como se tudo 

fosse uma grande brincadeira. O terceiro quadro refere-se ao momento em que Meireles parte 

para Paris, considerada pela narrativa como a “terra das artes”. Na caricatura, ainda 

representado com a cabeça de “bolha”, Meireles se encontra em um navio que ruma para o 

horizonte, onde encontra-se escrito “Paris!”. O processo de pintura da segunda versão do quadro 

é apresentado no quarto quadro, em que o foco é o artista diante da tela, que já possui algumas 

das formas conhecidas. O quinto quadro apresenta, por fim, o resultado do trabalho do artista: 

a exposição da pintura no Salon de Paris de 1883. Diferente do primeiro quadro narrativo, em 

que o foco da exposição era a pintura de Meireles, a opção desse quadro é feita de maneira a 

expor mais da parede do Salon, a fim de mostrar outras obras expostas, mas sem o detalhamento 

de cada uma. A intencionalidade dessa escolha é bastante clara: apresentar como o único 

interessado na segunda versão d’O Combate Naval do Riachuelo era o próprio Meireles, agora 

representado sem a bolha de sabão e ainda com a coroa de louros. As outras pinturas expostas 

no Salon chamavam a atenção de todo o público, que ignorava a composição do artista 

brasileiro. A narrativa dedicada à produção da pintura termina nesse quadro. O próximo, sexto 

quadro, apresenta Meireles sozinho, em um fundo branco – ou seja, sem a definição de um lugar 

– com expressão aturdida. As pequenas linhas em torno de sua cabeça apontam para o estouro 

da “bolha” que havia estado ali durante toda a produção do quadro de batalha. A coroa de 

louros, ainda em suas mãos, encontra-se despedaçada, e somente a paleta e os pincéis 

permanecem intactos. O último quadro apresenta o mesmo personagem do primeiro, dessa vez 

sentado e assoprando uma nova bolha de sabão.  

																																																													
192 SILVA, op. cit. 
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6. A crítica à Meireles:  elementos passíveis de destaque 

 Alguns elementos iniciais podem ser destacados para a melhor compreensão da crítica. 

São eles: a bolha de sabão que substitui a cabeça de Vítor Meireles; a coroa de louros e a paleta 

de tinta; a representação do público no Salon de Paris de 1883. Esses elementos são importantes 

na medida em que fazem parte da argumentação da narrativa sobre a importância do quadro e 

da análise da personalidade do artista.  

 A bolha de sabão pode ser interpretada a partir de algumas características diversas. 

Efêmera e frágil, ela não é produzida pelo artista, mas por outras pessoas. Como símbolo do 

ego de Meireles193, portanto, a bolha de sabão deve ser entendida como um produto dos 

admiradores do artista, tanto críticos de arte como de pessoas próximas a Meireles. O artista, 

aqui, se deixa levar pela opinião dos admiradores, permitindo que uma falsa glória lhe eleve ao 

alto, que uma ovação desmedida lhe decida os rumos das decisões artísticas.  

 Uma outra possibilidade de análise para a escolha da bolha de sabão como representação 

do ego de Meireles é também a suposta deturpação que causa ao olhar do artista. No sexto 

quadro, a legenda que o acompanha aponta como o olhar de Meireles ficou poluída com as 

“cores do arco-íris” por conta da interferência desse ego/bolha. Esse comentário pode se referir 

tanto a um sentido figurado, seguindo a ideia de que Meireles havia ficado deslumbrado de 

maneira demasiada com sua posição, quanto também em um sentido concreto. As cores 

utilizadas para O Combate Naval do Riachuelo são intensamente criticadas, sobretudo na versão 

de 1872.194. Assim, existe a possibilidade de que a bolha de sabão tenha sido uma escolha 

também por apontar esse defeito no olhar do artista ao produzir uma nova versão do quadro.  

																																																													
193 O ego de Meireles é uma das características apontadas pela crítica escrita da Revista Illustrada de 1883, que 
ataca a personalidade do artista na medida em que ele se propõe a produzir um quadro idêntico ao de 1872. Alguns 
dos comentários sobre a personalidade do artista na coluna que antecede o salão caricatural do periódico: “Porém 
o Sr. Victor Meirelles acreditou ter feito um chefe de obra, julga-se infallivel, superior a todos os pintores do 
mundo novo e velho, e reproduziu-o exactamente.”; “Se elle [referindo-se a Meireles] tivesse a centesima parte do 
merito que os seus amigos lhe querem atribuir, com certeza não teria repintado as monstruosidades que se notam 
na sua téla, sobretudo depois de lh’as terem sido apontadas”; “Já o facto de reproduzir exactamente a mesma 
composição, prova pobreza de imaginação.”; “Que vá alguem fazer-lhe [a Meireles] amigavelmente a menor 
observação, notar-lhe o mais insignificante defeito e verá como elle pula, como se torna insolente! Se elle fosse 
realmente modesto, passaria o dia inteiro a contemplar o seu quadro de binoculo em punho?”; “Haverá maior prova 
de orgulho do que ter repetido o quadro com todos os defeitos?”. (Cf. Revista Illustrada, Rio de Janeiro: 1883, nº 
363, p. 3) 
194 Em uma das colunas do n.º 147 d’O Mosquito, edição que apresenta a primeira versão do salão caricatural do 
quadro, é apresentada uma crítica que comenta sobre os aspectos do quadro, exaltando seus “acertos” e apontando 
os “defeitos”. Sobre as cores utilizadas por Meireles, enfatiza-se que “O ceu, demasiado azul, falta-lhe o calor do 
sol da tarde e por isso mesmo fica em desharmonia com o colorido geral do quadro, e em opposição com o tom 
avermelhado da fumaça  do Amazonas, reflectindo-se desagradavelmente esta frieza nas aguas do rio, o que destòa 
das figuras do primeiro plano.” (Cf. O Mosquito, Rio de Janeiro: 1872, n.º 147, p. 7.) 
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 O segundo elemento a ser destacado, a coroa de louros junto da paleta de tintas, confere 

à figura de Meireles dois aspectos importantes: o da glória e o do talento. No início da narrativa, 

Meireles porta ambos os símbolos. Não se sabe quem lhe deu a coroa de louros, um símbolo 

dos feitos artísticos de Meireles. Ao fim da narrativa, a coroa de louros aparece esfacelada, 

tendo sido destruída juntamente com a glória efêmera da bolha de sabão que dominava o artista. 

Somente lhe sobra a paleta, representativa de sua habilidade. A legenda aponta que o “astro 

desappareceo mas ficou o artista”.  

 É importante compreender, portanto, como a crítica enuncia a exposição de O Combate 

Naval do Riachuelo no sentido da reputação do artista. Se até então Meireles portava sua coroa 

de louros com orgulho e, talvez para o periódico, até mesmo merecimento, a exposição do 

quadro seria um motivo para a destruição dessa glória. O talento e domínio artístico, 

representada pelos pincéis e pela paleta de tinta, permanece, mas a glória conquistada já não é 

mais merecida e se esvai. 

É possível compreender essa narrativa como uma síntese da carreira do artista após 

1872, com a primeira apresentação de O Combate Naval do Riachuelo. Se até 1872 Meireles 

era considerado um pintor com qualidades, tendo pintado A Primeira Missa em Paris e a 

apresentado com louvores no Brasil, após 1872 seus quadros de batalha passam a ser 

extremamente criticados nos anos que se seguiram, sobretudo durante a Questão de 1879. 

Apesar das críticas, muitos se colocaram também em uma posição favorável a Meireles, 

argumentando sobre a qualidade de suas produções. O salão caricatural de 1883 interpreta todo 

esse movimento como uma decadência do artista, apresentada pela destruição da coroa de 

louros. A crítica que lhe foi favorável, nesse sentido, teria sido ainda pior para a carreira de 

Meireles: ela teria sido a responsável para que o artista não assumisse suas próprias falhas e as 

consertasse. A narrativa apresenta, portanto, a consideração da carreira de Meireles sob a ótica 

de Agostini, que caricaturiza o artista, seu quadro e seus apoiadores.  

 No quinto quadro da narrativa, a escolha visual pretende mostrar o Salón de Paris de 

uma maneira mais ampla, de maneira a demonstrar a pouca relevância da pintura de Meireles 

para o público ao qual era apresentado. Esse tipo de composição caricatural não era muito 

comum nos salões de Agostini. Em sua maioria, o foco dos salões está colocado nos quadros, e 

não apresenta nenhum tipo de apresentação dos lugares em que eram expostos (Imagem 60-
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61).195 Em 1879, temos uma das excessões em o público foi representado em um salão 

caricatural. (Imagem 62)  

 Ao analisar os salões caricaturais da Revista Illustrada, Silva aponta que “Nos salões 

caricaturais franceses, a presença do público era quase obrigatória, todos os caricaturistas o 

retratavam”196, mas que esse não era o caso dos salões de Agostini:  

Em Agostini, conforme mencionado anteriormente, não houve mais do que quatro ou 
cinco momentos em que o público foi retratado, sendo que, em dois deles, essa 
aparição não estava dentro de um de seus salões. Todavia, a discreta presença dessas 
figuras ainda assim pode ser considerada representativa da relação que o caricaturista 
quis manter com o público, além de mostrar um pouco da visão do crítico sobre a 
participação dessa parcela da sociedade no debate artístico nacional.197 

  Silva aponta quatro ocasiões em que o público foi representado nos salões caricaturais, 

sendo a maioria deles de maneira pontual e discreta, sem um grande destaque. Essa menor 

incidência da representação do público – quando comparada aos salões caricaturais franceses, pelo 

menos – pode estar ligada, de acordo com Silva, com o caráter didático a que se propunha o 

periódico. Muito mais do que uma crítica por si só, os salões caricaturais, nessa linha de 

argumentação, podem ser interpretados a partir do sentido didático, da ideia de “burilar o gosto do 

público, mais do que apenas provocar o riso”198. Assim, apesar de não muito comum, Agostini 

mobilizava a representação do público diante da obra para criticar o quadro e seu artista. Agostini 

realiza esse tipo de representação mais de uma vez: segundo Silva,  	

O público reapareceria nos salões de 1884, agora apresentado no interior da exposição, 
em frente a uma tela e em diálogo. Observam-se dois homens diante, provavelmente, 
do quadro de Meirelles Combate Naval do Riachuelo. Um deles segura um livro 
aberto e o outro aponta para o quadro. Abaixo, o seguinte diálogo: “– Estou a procurar 
o quadro correspondente ao n. 294 do Victor Meirelles intitulado ‘Cemitério’ e não o 
acho senão no catálogo. – Então deve ser o Combate do Riachuelo. – Porque? – 
Porque é alli que elle se enterrou”199 

 Assim, o elemento da representação do público foi mobilizado duas vezes para a crítica 

visual de O Combate Naval do Riachuelo, o que é significativo: mais do que somente “burilar” 

o gosto do público – para fazer uso da expressão utilizada por Silva – havia a intenção de 

realmente atacar a persona de Meireles como um pintor de destaque no país.  
  

																																																													
195 Nesse salão caricatural, em específico, o público é representado a partir da primeira e última figuras, que 
apresentam a entrada e a saída na exposição de um homem com seus filhos. A caricatura trabalha, juntamente com 
as legendas, a reação do homem diante da exposição, uma vez que analisa sua postura na saída. No entanto, esses 
personagens não são analisados dentro do Salão ou mesmo diante dos quadros expostos.   
196 SILVA, op. cit, p. 247.  
197 Ibidem, p. 248. 
198 Ibidem, p. 250. 
199 Ibidem, p. 250 
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Imagem 60: Revista Illustrada, Rio de Janeiro: 1879, n.º 156, p. 7 

 
Fonte: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional Digital 

Imagem 61: Revista Illustrada, Rio de Janeiro: 1884, n.º 392, p. 4-5 

 
Fonte: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional Digital 
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Imagem 62: Revista Illustrada, Rio de Janeiro: 1879, n.º 155, p. 7 

 
Fonte: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional Digital 

 No mesmo quadrinho que apresenta o público diante das obras como um elemento 

gráfico da crítica, podemos ainda observar outra característica importante da crítica de arte: o 

comentário sobre o sucesso dos quadros pintados por artistas brasileiros no exterior, que era, de 

fato, um elemento importante para as críticas de arte da Revista Illustrada.200 É possível 

observar a argumentação favorável ou contrária a determinadas produções a partir desse 

elemento. No entanto, é um aspecto que não era comum nos salões caricaturais, sobretudo 

visualmente. Nesse sentido, pode-se dizer que Agostini, pela primeira vez, mobiliza um 

argumento que já tinha espaço na crítica escrita, mas agora de maneira visual, aprofundando 

ainda mais a crítica à Meireles e fundamentando seu ponto de vista em um elemento de 

importância para a crítica de arte do período – no caso, o sucesso ou fracasso da obra em países 

estrangeiros.  

 Vale a reflexão sobre a mobilização de um tipo de argumentação que, até então, não era 

comum nos salões da Revista Illustrada – seja através da mobilização da personalidade e 

trajetória do artista como argumento contrário à sua produção; da apresentação da reação do 

																																																													
200 Silva comenta esse tipo de postura da crítica, apontando como o sucesso ou não dos artistas brasileiros e de 
suas obras no exterior era um importante argumento para a afirmação de seu talento ou, ao contrário, para a 
afirmação de seu fracasso. (Cf. SILVA, op. cit) 
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público diante do quadro; ou ainda de comentários referentes à outros críticos de arte do 

período. Como destacado, todos esses elementos eram comuns nas críticas de arte escritas, mas 

o diferencial aqui apresentado é a formulação visual desses elementos, através da sequência 

narrativa produzida especialmente para o salão caricatural do Combate Naval do Riachuelo em 

1883. A crítica a Meireles parece ser composta da maneira mais estruturada possível, buscando 

se sedimentar sobre os melhores argumentos possíveis.  

7. Os sujeitos da narrativa caricatural 

Partindo da análise visual da composição narrativa e das legendas como seu 

complemento, sobretudo três sujeitos possuem destaque na crítica caricatural: em primeiro 

lugar, o artista, Vítor Meireles; em segundo lugar, a representação do que seria a “crítica de 

arte” do século XIX; e, por fim, a do menino que aparece no início e fim da sequência, que 

Silva entende como os “repórteres” da Revista Illustrada. Os três sujeitos não se encontram 

dissociados mas, ao contrário, se relacionam entre si. Assim, ao criticar Meireles, a Revista 

Illustrada critica também a atuação dos críticos que lhe são favoráveis – e vice-versa. O menino, 

sobre os quais alguns questionamentos podem ser levantados, apresenta ainda a dimensão do 

periódico – e talvez mesmo de seu ilustrador – que se coloca na narrativa.  

Para compreender melhor o argumento contrário à persona de Meireles em 1883, foi 

imprescindível a comparação com a crítica feita em 1872. Ao observar a maneira como 

Meireles é destacado nos diferentes períodos, foi possível perceber uma mudança significativa 

de argumento. Se na crítica ilustrada do quadro em si, apresentada no número 147 do periódico 

O Mosquito, nenhuma crítica é feita diretamente à personalidade de Meireles, o número 

seguinte do semanário apresenta uma composição dedicada inteiramente ao artista e a Pedro 

Américo 

Essa capa, que apresentamos anteriormente e que apresenta os retratos de Américo e 

Meireles lado a lado, assim como o artigo do periódico, intitulado “Dois artistas”, foram 

produzidas no contexto da EGBA de 1872. Já falamos sobre o cenário que se delineava com 

essa exposição, no entanto aqui queremos chamar a atenção para a figura de Américo, sua 

persona de artista, em contraposto com Meireles. Com a exposição, Américo entra na cena 

como um artista também de grandes talentos e, sobretudo, capaz de realizar uma pintura 

histórica, considerada um dos gêneros de maior dificuldade. Como aponta Guarilha, em agosto 

de 1872, após a Exposição Geral de Bellas Artes, “o Ministro dos Negócios do Império, João 

Alfredo Corrêa de Oliveira, encomendou a Pedro Américo um outro quadro de história a ser 
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concluído em quatro anos”201, que é seguido por um novo contrato de pintura histórica com 

Vítor Meireles. Guarilha apresenta um comentário de análise de Carlos Rubens muito 

apropriado para compreender o momento: 

No ano de 1872, que transcorria, o povo carioca admirava com inaudito assombro e 
interesse a exposição da Batalha de Campo Grande, de Pedro Américo, e a Batalha 
de Riachuelo e Passagem de Humaitá, de Vítor Meireles.  
Milhares de pessoas não continham o entusiasmo e o seu júbilo diante das telas 
magistrais dos dois geniais artistas da palheta. Entre êsses milhares de pessoas figurou 
o ministro do Império, João Alfredo Correia de Oliveira, a quem não eram alheias as 
artes.  
Procurou os expositores e convidou-os insistentemente a pintas outros quadros de 
assuntos brasileiros. E não demorou que encomendasse a Pedro Americo uma tela 
sôbre a Batalha dos Guararapes, a fim de que ficasse picturalmente plasmado um 
episódio da guerra holandesa na sua terra pernambucana.  
O pintor de Paz e Concórdia aceitou a incumbência. Vítor Meireles concluía a pedaços 
o Juramento da Princesa Regente. [...]202 

O sucesso da exposição e o alçamento de Pedro Américo a personalidade artística são 

elementos que podem ser destacados, portanto, a partir do ano de 1872. É nesse momento, 

portanto, em que os retratos de Américo e Meireles são postos lado a lado no periódico O 

Mosquito, mais um indício da construção da imagem desses dois artistas na imprensa ilustrada.  

A capa do número apresenta um retrato do busto de Pedro Américo e de Vítor Meireles, 

lado a lado. Bastante diferente das caricaturas apresentadas geralmente por Agostini, as imagens 

prezam pela fisionomia dos pintores, que aparecem com o semblante sério, sem nenhum teor 

cômico, e retratados sem outros elementos – como a paleta de tintas ou os pincéis. Não são 

somente pintores, são personalidades da sociedade, homens dignos da exaltação do periódico 

por sua contribuição. Um artigo da edição apresenta a justificativa da dedicatória da capa aos 

artistas:  

Tem-se falado muito, depois da Exposição de Bellas-Artes, de Vítor Meireles e de 
Pedro Américo. Era natural que assim fosse. Foram eles os heróis da festa, os que 
atraíram à Academia sessenta mil visitantes [...]. Folgamos em dize-lo, temos dois 
pintores. Não atingimos a extrema perfeição, [...], mas temos dois pintores talentosos 
[...].203 

Ambos os artistas são exaltados, portanto, como símbolos nacionais de importância, 

como personalidades de destaque no âmbito artístico. A comparação dos artistas não é feita, em 

nenhum momento, a partir da defesa de um ou de outro. Pelo contrário, suas diferenças somente 

ressaltam o que cada um tem de melhor, apontando também que ambos ainda necessitam de 

																																																													
201 GUARILHA, op. cit, p. 11 
202 RUBENS, Carlos apud GUARILHA, op. cit, p. 8 
203 O Mosquito. Rio de Janeiro: 1872, n.º 148, p. 3. 
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aprimoramentos em suas técnicas – o que, por sua vez, não desmerece a qualidade já alcançada 

de seus trabalhos. 

Comparando os dois momentos distintos em que foi apresentado o salão caricatural de 

O Combate Naval do Riachuelo, é possível observar como a representação de Meireles por 

Agostini, portanto, passa por uma grande transformação entre os anos de 1872 e 1883. O 

argumento da importância social do pintor se perde nos anos que transcorre o período, com 

Meireles indo de personalidade artística a um pintor cego pelo ego que lhe construiu seus 

admiradores. De um pintor exaltado por seu talento e pelo sucesso de público para o qual seu 

quadro contribuiu à um pintor que não mais cativa a atenção do público. 

É impossível compreender essa mudança sem abordar a Questão de 1879. Talvez outros 

elementos se somem para os motivos dessa transformação discursiva, mas parece impensável 

considerar que o embate crítico ensejado em 1879 não tenha um papel fundamental nessas 

mudanças, e também que não haja influência da necessidade da polêmica. Agostini, como um 

bom polemista da imprensa, encontrou seu lugar também na crítica que fazia a Meireles e que 

ia na contramão de muitos outros comentaristas de arte do período, numa querela artística. Os 

apoiadores de Meireles, talvez os mesmos que se colocaram a seu favor durante a Questão de 

1879, são também criticados diretamente por Agostini e caricaturados no salão da Revista 

Illustrada de 1883. 

A partir da dissertação produzida por Hugo Xavier Guarilha204, por exemplo, é possível 

compreender o cenário de intensas discussões formadas na comparação entre os quadros de 

batalha de Vítor Meireles e Pedro Américo em 1879. Muito diferente do cenário observado n’O 

Mosquito de 1872, o episódio é um marco na crítica do século XIX, que passa a tratar os dois 

artistas a partir de um sentido de oposição. Assim, cria-se uma divisão entre os favoráveis e 

contrários à Meireles e à Pedro Américo.  

A Revista Illustrada foi uma importante participante dessa questão, colocando-se 

favoravelmente a Pedro Américo. Um dos salões caricaturais do periódico, bastante conhecido 

pela historiografia da arte, apresenta justamente como o combate de Américo seria superior ao 

de Meireles, sobretudo pela expressividade do combate. 

É no ano de 1879 que passa-se a afirmar com muito mais veemência o posicionamento 

da crítica diante dos dois artistas, criando-se uma oposição a partir dos dois quadros que 

apresentam. Os artistas, mais do que nunca, são considerados – ou não – personalidades 

artísticas, ligados ao sucesso ou não de suas obras. Esse cenário pode ser observado também a 

																																																													
204 GUARILHA, op. cit. 
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partir de Guarilha, que aborda algumas das críticas de 1879.205 Em algumas colunas escritas, 

por exemplo, foi possível perceber como o fazer ou não um quadro de batalha considerado 

“heroico” confere ao artista uma boa reputação diante do periódico.206 

 Nesse momento da crítica, portanto, é possível perceber a tomada de posição em relação 

a um artista pelo periódico. Meireles já não está, como em 1872, ao lado de Pedro Américo 

como uma personalidade importante para a sociedade, mas encontra-se a um nível abaixo do 

outro pintor, agora entendido como um oponente. Assim, é possível compreender melhor a 

acusação feita pelo salão caricatural de 1883, que passa a construir a personalidade do artista 

como um ponto fundamental para a crítica de sua obra. Cria-se o argumento da 

indissociabilidade da produção artística em relação à persona de seu artista. Aqui, vale lembrar 

de nossa reflexão sobre a espetacularização da arte e, sobretudo, de seus artistas pela imprensa.  

É importante salientar, no entanto, que mesmo durante a Questão de 1879, nenhum salão 

caricatural representou visualmente os artistas ou a crítica de arte. Todos os seus comentários a 

respeito da personalidade dos artistas ou os diálogos estabelecidos com outros críticos 

aconteceu sobretudo de maneira escrita.  É nesse sentido que a edição de 1883, especificamente 

na crítica de O Combate Naval do Riachuelo, se diferencia de outros salões caricaturais, já que 

mobilizou elementos que até então não eram muito comuns na crítica visual. Desde a escolha 

pela narrativa em quadrinhos até a temática – a crítica realizada a partir da síntese da trajetória 

de um artista -, é possível pensar em um salão caricatural que apresenta alguns elementos 

destoantes dos outros produzidos pelo periódico até então.  

 A Questão de 1879 não é importante somente para compreender a representação de 

Meireles na narrativa satírica da Revista Illustrada, mas também no entendimento do outro 

sujeito de destaque: a representação da crítica. A argumentação da Revista Illustrada parte do 

pressuposto de que a crítica apoiadora de Meireles, aqueles que criam a “bolha de sabão” e a 

mantém, é uma das principais responsáveis pela produção de um quadro que não deveria ser 

produzido – ou, ao menos, não deveria ser produzido daquela maneira. Cria-se uma oposição 

																																																													
205 Ibidem  
206 Um bom exemplo dessa observação está na análise feita de alguns comentários da Revista Illustrada sobre a 
exposição. Um dos casos é uma das colunas do periódico, dedicada a fazer pequenos poemas referentes aos quadros 
da Exposição. Em nenhum dos poemas cita-se o artista em si, com exceção dos comentários feitos em torno de 
Batalha do Avaí e Batalha dos Guararapes, respectivamente de Pedro Américo e Vítor Meireles. Enquanto 
Américo é extremamente elogiado, recebendo o título de “gênio” por seu quadro, Meireles é apontado como um 
artista que não foi “heroico” na composição. Assim, reafirma-se a postura do artista a partir de suas produções, 
diferente do que acontece, por comparação, em 1872, no qual ambos os artistas são postulados como promissores 
para a nação. Em 1872 também é possível observar como esses comentários sobre a persona do artista estão 
separados da crítica em si, que normalmente tendia a focalizar os elementos estéticos do quadro, sem demorar-se 
muito nos comentários sobre o artista em si.  
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entre os críticos apoiadores de Meireles e a Revista Illustrada, que, em seu argumento, não se 

postula contra o artista necessariamente, mas contra esse “ego” que não permite o artista 

enxergar seus supostos defeitos a ponto de melhorá-los. 

 É importante observar como, em um primeiro momento, aqueles que criam a bolha de 

sabão na narrativa não são apontados diretamente como sendo os críticos de arte apoiadores de 

Meireles. Essa percepção é possível, no entanto, a partir dos outros quadros da narrativa. No 

quarto quadro, por exemplo, argumenta-se que Meireles não consultou nenhum mestre sobre 

sua decisão de repintar O Combate Naval do Riachuelo, tendo investido na empreitada sem 

nenhum conselho externo, o que seria um indício de seu ego. Esse orgulho, na narrativa, teria 

sido resultado da “opinião dos críticos do Rio de Janeiro”, entre os quais Meireles “era 

consagrado genio e mestre dos mestres”. Outro indício pode ser encontrado no último quadro, 

no qual um dos repórteres da Revista Illustrada aparece assoprando uma bolha de sabão e a 

legenda, de maneira satírica, aponta que é dessa maneira que “nossos illustres criticos fazem 

reputações artisticas e scientificas”, reputações essas que não duram muito tempo justamente 

pelo seu caráter efêmero e pouco concreto.  

 Nesse sentido, aqueles que apoiam Meireles são representados, basicamente, como 

irresponsáveis, já que são eles que inflam o “ego” de Meireles, deturpando, portanto, seu senso 

artístico. Voltando ao sentido visual da narrativa, é possível perceber como as figuras dos 

críticos é composta de maneira a mostrá-los como se, em sua tarefa de inflar a cabeça de 

Meireles, realizam uma brincadeira: muito longe de serem sérias, suas posturas se apresentam 

como a de crianças que brincam com um objeto. Ao construir o “outro” da crítica, o periódico 

se afirma novamente como aquele que traz a verdade ao seu público leitor, e que critica de 

maneira construtiva. Ao representar a crítica que se postula de maneira diferente à sua, a Revista 

Illustrada cria a ideia de que ela mesma não se porta como essa crítica, de maneira 

irresponsável, mas preza pelo progresso das artes no país.207  

Essa necessidade de afirmação entre a crítica do período também aparenta ser uma 

influência da Questão de 1879, em que o posicionamento da crítica e o apoio a um outro artista 

gera respostas acaloradas. Esse debate, que vai, portanto, além da crítica somente do quadro em 

si, postula também como argumentos tanto a persona do artista como os seus apoiadores, de 

																																																													
207 Esse discurso foi melhor trabalhado no último ano da pesquisa, em que foi apontado a maneira como a Revista 
Illustrada construía o argumento de sua crítica sobre ideais como “verdade” e “imparcialidade”. Mesmo na crítica 
de 1883, o periódico trata de ressaltar como seria “desagradável” ter que criticar tão severamente um artista, mas 
que o papel de lhe apontar as falhas era fundamental para o desenvolvimento das artes no país. Essa constante 
afirmação discursiva revela-se também a partir do âmbito visual, através do qual se contrapõe essa crítica engajada 
com o desenvolvimento e progresso das artes de uma crítica que constrói reputações efêmeras e que não se 
sustentam diante de públicos como os do Salon de Paris.  
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maneira a influenciar o olhar do leitor em relação à obra apresentada. Bastante diferente da 

maioria dos salões caricaturais observados na Revista Illustrada, esse salão apresenta elementos 

que vão muito além da crítica estética do quadro. Expressa, sobretudo, debates em torno da 

personalidade do artista e uma intensificação de do debate no seio da crítica de arte, que passa 

a ser também um elemento de destaque. Indo além elementos estéticos, portanto, a crítica de 

1883 apresenta diferentes parâmetros que se somam para a ressignificação visual de O Combate 

Naval do Riachuelo. Não somente transforma sua interpretação, como lhe fornece novos 

elementos a partir do qual pode ser observado – seja a partir da personalidade do artista que o 

produz, seja a partir da crítica de arte que é favorável a esse artista.   

O terceiro sujeito presente na narrativa, o “repórter” que aparece no primeiro e no último 

quadros, é uma figura recorrente na Revista Illustrada. A posição em que se apresenta é mais 

de observador do que de sujeito propriamente dito – ele não realiza nenhuma ação concreta que 

envolva de fato Vítor Meireles ou os críticos de arte. Como dito anteriormente, Silva considera 

o personagem como sendo um “repórter” do periódico, sobretudo a partir da análise de uma 

ilustração em que Angelo Agostini aparece debruçado sobre uma pedra litográfica cercado por 

três ou quatro dessas figuras, que lhe auxiliavam com os instrumentos de seu trabalho. A essa 

definição se somam outras ilustrações nas quais o “repórter” aparece: sempre observando os 

acontecimentos da cidade ilustrados pelo periódico.  

Apesar desse sentido mais objetivo, é possível considerar também até que ponto essa 

figura não poderia ser uma inserção da persona do próprio caricaturista na cena. Observando 

sua atuação ao longo dos anos, é possível destacar alguns outros personagens identitários dos 

periódicos em que Agostini trabalhou – como O Diabo Coxo e O Mosquito. Nesse último caso, 

já citado anteriormente, o personagem do “Mosquito” era o narrador do periódico, aquele que 

se propunha a apresentar os comentários e críticas da sociedade e da política. Balaban reflete 

sobre a associação desse personagem com Agositni, argumentando a importância de entende-

lo como um heterônimo do caricaturista, uma dimensão criativa que mediava a relação entre 

Agostini e os discursos apresentados por suas ilustrações.  

Considerando essa reflexão em torno do “Mosquito”, é possível pensar se os 

“repórteres” da Revista Illustrada não seriam mais do que simples coletores de informações, 

refletir até que ponto esses personagens não seriam uma maneira de Agostini colocar-se 

também na narrativa como um ator – ou, ao menos, um observador. Essas relações ainda não 

estão claras, mas podem ser também um caminho para a melhor compreensão dos salões 

caricaturais da Revista Illustrada.  
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8. O caso do Combate nos salões de 1884 

Voltando às outras versões de Combate Naval do Riachuelo nos salões caricaturais que 

apontamos no início do capítulo, queremos deixar uma breve reflexão que consideramos 

pertinente sobre a versão de 1884. Podemos ressaltar que Agostini normalmente utilizava duas 

páginas inteiras do periódico para a representação de telas de batalha. No entanto, vale ressaltar 

como o quadro de Meireles já havia sido apresentado duas vezes nos salões caricaturais, nos 

anos de 1872 e 1883 e, portanto, não haveria de ser apresentado novamente nesse formato. É 

interessante observar a escolha de Agostini de apresentá-lo a partir de uma nova forma 

(Imagem 63-66). Ao invés de ignorar sua presença no Salão, deixando de ilustrá-lo na revista, 

ele “recorta” o quadro e o apresenta em fragmentos ao longo de quatro números do periódico. 

Escolha interessante de ser discutida ao longo das análises mais específicas.  

Imagem 63: Revista Illustrada. 1884, n. 391, p. 4-5 (grifo meu) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 
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Imagem 64: Revista Illustrada. 1884, n. 392, p. 4-5 (grifo meu)  

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Imagem 65: Revista Illustrada. 1884, n. 393, p. 4-5 (grifo meu) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 
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Imagem 66: Revista Illustrada. 1884, n. 397, p. 4-5 (grifo meu) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital 

Cavalcanti interpreta a representação do quadro, apresentado em fragmentos ao longo 

das edições do salão caricatural, como uma “brincadeira” de Agostini com a dimensão do 

quadro – já que Agostini costumava respeitar as dimensões das obras reais em seus salões, 

sendo uma pintura histórica muito grande para ser encaixada entre outras obras com esse 

respeito às dimensões. O argumento de Cavalcanti é muito bom. No entanto, queremos também 

colocar outras possibilidades para essa escolha, que não excluem a colocada pela historiadora 

da arte.  

Além de uma brincadeira com a dimensão do quadro, pensamos também que essa pode 

ter sido uma estratégia de Agostini para diminuir a visibilidade dada à obra. Sabemos que a 

obra histórica de Meireles é extremamente criticada por Agostini, mais de uma vez inclusive, 

tendo sido reproduzida em duas páginas inteiras duas vezes – a primeira em O Mosquito (1872) 

e a segunda na Revista Illustrada (1883). Ao olharmos a primeira vez para os salões caricaturais 

de 1884, podemos perceber que a construção visual que Agostini nos apresenta ofusca a obra 

de Meireles e nos tira a atenção dela, o que nos leva a prestar atenção nos detalhes das obras 

caricaturadas.  

 Nesse mesmo salão, o quadro é reproduzido novamente, agora em uma escala bem 

menor e com muito menos destaque. É uma das poucas vezes que Agostini lança mão do público 

das exposições como recurso visual dos salões caricaturais. Na legenda, um trocadilho com 
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uma obra de Meireles intitulada O Cemitério, da qual não tivemos acesso à uma reprodução. 

Percebemos, assim, que Agostini se vale de mecanismos visuais de acordo com sua intenção e 

que, nem sempre, recorre necessariamente à caricatura para apresentar sua crítica. 

Normalmente, quando a caricatura não está presente, o humor se encontra nas legendas, como 

é o caso desse quadro em específico. No caso dos fragmentos, nem a legenda explica – nele, a 

legenda é composta somente pelo título do quadro. É interessante que Agostini não tenha 

deixado a obra de fora dos salões caricaturais, talvez pelo sucesso que ela tenha representado 

na época. No entanto, sua presença não tem destaque. Parece uma tentativa de comparação com 

o próprio salão: apesar de ser uma obra de magnitude, ela seria ofuscada por outras obras que 

também figurariam no espaço físico do salão.  
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Considerações finais 

 De maneira geral, o que buscamos apresentar neste trabalho é a importância em se 

considerar a arte e a crítica de arte como fatores fundamentais da compreensão da sociedade e 

das importantes transformações do século XIX. Quando iniciamos nossas reflexões em torno 

do quadro O Combate Naval do Riachuelo e de sua caricatura, percebemos o quanto a crítica 

estava entrelaçada a muitos outros aspectos do período, seja os mais óbvios como a Guerra do 

Paraguai e a trajetória da imprensa ilustrada, seja os mais discretos, como os discursos 

abolicionistas e republicanos de Agostini – ambos inseridos em uma retórica civilizacional e 

progressista – e a influência da cultura francesa no Brasil do Segundo Império. 

  Ao considerarmos esses aspectos em conjunto, percebemos que a crítica que 

ressignificar a narrativa inicial do quadro, antes uma criação destinada à idealização e 

glorificação de um episódio famoso da Guerra do Paraguai, está envolvida por vários 

elementos. Nesse sentido, pensamos a arte do século XIX para além de uma caixinha fechada, 

separada da política e da sociedade, e a inserimos novamente no circuito histórico a que 

pertenceu. 

 Ao refletirmos sobre a trajetória de Agostini, percebemos que toda a sua crítica se apoia 

no discurso da verdade e da imparcialidade, noções essas que problematizamos, apontando suas 

intencionalidades em relação à crítica à Meireles e sua obra. Problematizando essas 

intencionalidades, compreendemos que o didatismo de Agostini tinha uma profunda relação 

com sua defesa da elevação nacional através do progresso da civilização. Sua crítica de arte não 

estava separada, portanto, da sua atuação como abolicionista ou republicano, mas intimamente 

entrelaçada pela base ideológica que professava. Ao mesmo tempo, consideramos a importância 

de entender a maneira como os periódicos de Agostini se situavam na sociedade, da maneira 

como se apresentavam. Isso nos levou a compreender melhor a forma assumida pela crítica 

ilustrada, os porquês de sua apresentação. 

 Ao percebermos que não só a narrativa, mas também a forma da crítica ilustrada, com 

seus aspectos visuais e técnicas litográficas, eram fundamentais para nossa compreensão, 

buscamos estudar os salões caricaturais e algumas de suas características comuns com o gênero 

que circulava na França. Isso nos permitiu refletir sobre o didatismo de Agostini, sobre seus 

ataques à AIBA e seus argumentos para mudança no ensino artístico do país. Nos permitiu 

entender o que a forma da caricatura do Combate nos podia revelar, como o foco no desenho, 

a defesa da pintura histórica como agente da civilização e da nação, a importância da associação 

entre texto e imagem, e assim por diante. 
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 Por fim, como não poderia deixar de ser, focamos então nos meandros do que 

entendemos por ressignificação da imagem. Buscamos compreender as escolhas artísticas de 

Meireles para seu quadro, sempre considerando a circulação de imagens sobre a Guerra do 

Paraguai, para só então compreender o que exatamente Agostini estava criticando e porquê. 

Entendemos que a maior parte da crítica acontece por divergências de estilo, diferentes visões 

do que significa a pintura histórica e, de forma mais ampla, a própria arte. Apresentamos nosso 

argumento de que todo esse debate se faz ancorado nas noções prévias de Agostini, que era 

artista e homem de letras, pintor e caricaturista, crítico de arte e abolicionista. Sua crítica de 

arte, amparada na sátira que reconstrói a narrativa da pintura histórica, alcançou, portanto, uma 

dimensão muito maior do que somente a do debate artístico, ampliando-se a um debate social 

fundamental para a compreensão do século XIX brasileiro.  

 	

  

  	



	

	
	

130	

Referências bibliográficas 

ARAÚJO, Aline Praxedes de. Há tantas formas de se ver o mesmo quadro: uma leitura de O 
Combate Naval do Riachuelo de Victor Meirelles (1872/1883). 2015. Dissertação (Mestrado 
em História). CCHL – UFPB, João Pessoa-PB 

ARGAN, J.C, 1988. Arte e crítica de arte. Lisboa, Estampa 

AUGUSTO, José Carlos. Um provinciano na corte: as aventuras de “Nhom-Quim” e a 
sociedade do Rio de Janeiro nos anos 1860-1870. Dissertação (Mestrado em História). 2008. 
FFLCH-USP, São Paulo. 

BALABAN, Marcelo. Poeta do lápis: sátira e política na trajetória de Angelo Agostini no 
Brasil Imperial (1864-1888). Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009.  

BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. 

CARDOSO, Rafael. “Projeto gráfico e meio editorial nas revistas ilustradas do Segundo 
Reinado”. In: KNAUSS, Paulo (et al.) (org.). Revistas Ilustradas: modos de ler e ver no 
Segundo Reinado. Rio de Janeiro: MauadX/ FAPERJ, 2011. 

CARDOSO, Rafael. Arte brasileira em 25 quadros. Rio de Janeiro: Record, 2008. 

CARDOSO, Rafael. Ressuscitando um Velho Cavalo de Batalha: Novas Dimensões da Pintura 
Histórica do Segundo Reinado. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 3, jul. 2007. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/criticas/rc_batalha.htm>. Acesso em: 24/11/2017. 

CASTRO, Ísis Pimentel de. Os embates entre o empiricismo e a idealização na tradição artística 
oitocentista: Uma análise das telas de batalhas de Pedro Américo e Vitor Meireles. Revista 
Seculum, João Pessoa-PB, n. 19, jul./dez. 2008, p. 57-79. 

CAVALCANTI, Ana Maria Tavares. “A relação entre o público e a arte nas Exposições Gerais 
da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX”. In: Anais 
do XXIII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Rio de Janeiro, 2003. 

CAVALCANTI, Ana Maria Teixeira. A “Primeira Missa” de Victor Meirelles e mais três pinturas 
no Salão de Paris em 1861. In: In: XXXII COLÓQUIO DO COMITÊ BRASILEIRO DE 
HISTÓRIA DA ARTE, out.2012, UnB, Brasília-DF. Anais do XXXII Colóquio CBHA 2012: 
Direções e Sentidos da História da Arte, 2012, p. 415-434. 

CAVALCANTI, Ana Maria Teixeira. A recepção crítica das obras de arte e o entendimento da 
modernidade no século XIX. In: XXXIV COLÓQUIO DO COMITÊ BRASILEIRO DE HISTÓRIA 
DA ARTE - TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE, 2014, Uberlândia. Anais do XXXIV Colóquio 
do CBHA 2014: Territórios da História da Arte, 2014, p. 79-87. 

CAVALCANTI, Ana. “A crítica de arte ilustrada: Angelo Agostini e o Salão de 1884”. In: 
KNAUSS, Paulo (et al.) (org.). Revistas Ilustradas: modos de ler e ver no Segundo Reinado. 
Rio de Janeiro: MauadX/ FAPERJ, 2011. 

CHABANNE, Thierry. Les Salons Caricaturaux. Paris-França: Réunion des musées nationaux, 
1990. 



	

	
	

131	

CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. “A pintura de história no Brasil do século XIX: Panorama 
introdutório”. In: Arbor. Vol. 185, Nº 740, nov-dez/2009, p. 1148-1168. 

CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. A Pintura de História no Brasil do século XIX: panorama 
introdutório. Arbor. Vol. 185, Nº 740, nov-dez/2009, p.1148-1168.  

CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Pintura histórica nas Exposições Gerais da Academia 
Imperial de Belas Artes. In: XXXII COLÓQUIO DO COMITÊ BRASILEIRO DE HISTÓRIA 
DA ARTE, out.2012, UnB, Brasília-DF. Anais do XXXII Colóquio CBHA 2012: Direções e 
Sentidos da História da Arte, 2012, p. 543-558. 

CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Pintura, história e heróis no século XIX: Pedro Américo 
e “Tiradentes Esquartejado”. Tese (Doutorado em História). 2005. IFCH-UNICAMP, 
Campinas-SP. 

CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. “Quando subordinados roubam a cena: ‘A Batalha de 
Campo Grande’ de Pedro Américo”. In: Revista Seculum, n.19, João Pessoa-PB, jul./dez. 2008, 
p. 81-101. 

COELHO, Mário César. Os panoramas perdidos de Victor Meirelles: aventuras de um pintor 
acadêmico nos caminhos da modernidade. Tese (Doutorado em História Cultural). 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis-SC, 2007 

COLI, Jorge. “A batalha de Guararapes” de Victor Meirelles e suas relações com a pintura 
internacional.  Tese (Livre-docência). 1994. IFCH-UNICAMP. Campinas-SP.  

COLI, Jorge. A pintura e o olhar sobre si: Victor Meirelles e a invenção de uma história visual 
no século XIX brasileiro. In: FREITAS, Marcos Cezar de (Org.). Historiografia brasileira em 
Perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998. p.375 - 404. 

COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX? São Paulo: Editora Senac São 
Paulo, 2005. 

COLI, Jorge; “Pedro Américo, Victor Meirelles, entre o passado e o presente”. In: caiana. 
Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte 
(CAIA). Nº 3, dez.2013. Disponível em: 
<http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=116&vol=3> . 
Acesso em 10.nov.2018 

GAMBONI, Dario. Proposições para o estudo da crítica de arte do século XIX. 19&20. Rio de 
Janeiro, v. VII, n. 1, jan./mar. 2012. Tradução de Arthur Valle. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/criticas/dgamboni_critica.htm>. 

GAUDÊNCIO JÚNIOR, Norberto. Um Sergipano em Paris: a arte gráfica de Candido 
Aragonez de Faria no fin-de-siècle parisiense (1882-1911). Tese (doutorado em Educação, 
Arte e História da Cultura). 2015. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 

GUARILHA, Hugo Xavier. A questão artística de 1879: Um episódio da crítica de arte no 
Segundo Reinado. Dissertação (Mestrado em História). 2005. IFCH-UNICAMP, Campinas-SP. 



	

	
	

132	

GUARILHA, Hugo. “Crítica e pintura histórica nos periódicos do Rio de Janeiro no século 
XIX”. In: Anais do Museu Histórico Nacional: História e Patrimônio. Rio de Janeiro, v; 39, 
2007, p. 215-241.   

GUIMARÃES, Valéria. “Imprensa franco-brasileira e mediação: Rio de Janeiro e São Paulo, 
séculos XIX-XX”. In: LUCA, Tania Regina de; GUIMARÃES, Valéria (org.). Imprensa 
Estrangeira Publicada no Brasil. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2017. 

IPANEMA, Rogéia Moreira de. A idade da pedra ilustrada: litografia: um monólito na gráfica 
e no humor do jornalismo do século XIX no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, UFJR- EBA, 1995. 

IPANEMA, Rogéria Moreira de. Arte da Imagem Impressa: a construção da ordem autoral e 
a gravura no Brasil do século XIX. Tese (Doutorado em História Social). Universidade Federal 
Fluminense, Niterói- RJ, 2007 

KNAUSS, Paulo (et al.) (org.). Revistas Ilustradas: modos de ler e ver no Segundo Reinado. 
Rio de Janeiro: MauadX/ FAPERJ, 2011. 

LIMA, Herman. História da Caricatura no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1963 
em 4 volumes.  

LUCA, Tania Regina de; GUIMARÃES, Valéria (org.). Imprensa Estrangeira Publicada no 
Brasil. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2017. 

LUCA, Tania Regina. A Ilustração (Paris, 1884-1892) e a Revista de Portugal (Porto, 1889-
1892): diálogos entre projetos editoriais e possibilidades técnicas. In: Revista Topoi. Rio de 
Janeiro, v.18, n. 34, p. 91-115, jan./abr. 2017. 

MAGNO, Luciano. História da caricatura brasileira: Os Precursores e a Consolidação da 
Caricatura no Brasil. Vol.1. Rio de Janeiro: Gala Edições de Arte, 2012. 

MARINGONI, Gilberto. Angelo Agostini: A Imprensa Illustrada da Corte à Capital Federal: 
1864-1910. São Paulo: Devir Livraria, 2011.   

MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tânia Regina de (org.). História da Imprensa no Brasil. São 
Paulo: Contexto, 2018. 

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. “Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço 
provisório, propostas cautelares”. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v.23, nº 45, pp. 
11-36. 2003. 

PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, 
natural da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832, n.p. 

SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai, Memórias e Imagens. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Nacional, 2003.  

SANTOS, Maria Irene de Araujo dos. A contribuição de Cândido Aragonez de Faria na 
comunicação visual e narrativa sequencial gráfica no século XIX. Monografia (Bacharelado 
em Biblioteconomia). 2017. Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE. 



	

	
	

133	

SILVA, Graziely Rezende da. O Combate Naval do Riachuelo da História para Pintura. Revista 
Virtu - Revista de Ciências Humanas da UFJF. Juiz de Fora-MG, n.7, jan./jun. 2008. 

SILVA, Rosângela de Jesus. Crítica de arte e caricatura: reflexões sobre arte brasileira no 
Segundo Império. In: Anais do 18º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas: Transversalidades nas Artes Visuais. Salvador-BA, set.2009. Disponível em: 
http://anpap.org.br/anais/2009/pdf/chtca/rosangela_de_jesus_silva.pdf Acesso em: 
10.nov.2018 

SILVA, Rosângela de Jesus. O Brasil de Angelo Agostini: política e sociedade nas imagens de 
um artista. Tese (Doutorado em História). 2010. IFCH-UNICAMP, Campinas-SP.  

SILVEIRA, Mauro César. A batalha de papel: a Guerra do Paraguai através da caricatura. 
Porto Alegre-RS: L&PM, 1996. 

SIMIONATO, Juliana Siani. A Marmota e seu perfil editorial: Contribuição para edição e 
estudo dos textos machadianos publicados nesse periódico (1855-1861). Dissertação (Mestrado 
em Ciências da Comunicação). 2009. ECA-USP, São Paulo-SP. 

SQUEFF, Letícia. “Revendo a Missão Francesa: A missão artística de 1816, de Afonso 
D’Escragnolle Taunay”. In: I Encontro de História da Arte. IFCH-UNICAMP, Campinas-SP, 
2005. 

SQUEFF, Leticia. Uma galeria para o Império: a Coleção Escola Brasileira e as origens do 
Museu Nacional de Belas Artes. São Paulo: EDUSP, 2012. 

TEIXEIRA LEITE, José Roberto. “A crítica de arte na Belle Époque”. In: CAVALCANTI et 
VALLE, (orgs.). Oitocentos. Arte Brasileira do Império à Primeira República. Rio de Janeiro: 
EBA/UFRJ, 2008, pp. 236-246. 

TORAL, André Amaral de. Imagens em desordem: a iconografia da Guerra do Paraguai. São 
Paulo: Humanitas / FFLCH / USP, 2001. 

TURAZZI, Maria Inez (org.). Victor Meirelles: novas leituras. São Paulo; Florianópolis-SC: 
Studio Nobel: Museu Victor Meirelles, 2009. 

VELLOSO, Monica Pimenta. “Circulações do humor franco-brasileiro: a revista Ba-Ta-Clan 
(1867-1871) na imprensa carioca. In: LUCA, Tania Regina de; GUIMARÃES, Valéria (org.). 
Imprensa Estrangeira Publicada no Brasil. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2017. 

	 	



	

	
	

134	

Anexos 

Anexo 1: Catalogação de obras e autores apresentados nos salões caricaturais de 
Agostini 
 
Legenda: 
n.i. :	não	identificado	n.e.:	
não	especificado	
Caricatura: ocasião em que há alguma alteração cômica na imagem 
Ilustração: ocasião em que não identificamos na imagem nenhum aspecto cômico 
Observação: em alguns casos, não foi possível a identificação da obra. Nos casos em que o 
título da obra foi informado no salão caricatural, o transcrevemos em parênteses seguido de 
[sic]. 
 
 

1872 - O Mosquito 

N. Pg 
. 

Obra Artista Tipo Aspecto 
visual 

Legenda 

14 4 e n.i. (Mappa Agostinho Pintura - Caricatura Título; n.i. 
5 5 da Costa e da José da Paisagem [?]  

  cidade de Motta    
  Saquarema     
  [sic])     
  n.i. (A Agostinho Pintura - Caricatura Título; sátira 
  Cascata de José da Paisagem [?]  
  Buise [sic]) Motta    
  n.i. Augusto Pintura - Retrato Caricatura Sátira 
   Rodrigues    
   Duarte    
  n.i Ulrich Pintura - Retrato Ilustração Sátira 
   Steffen    
  n.i Eduardo De Pintura - Marinha Caricatura Sátira 
   Martino    
  O barão e a Emil Bauch Pintura - Retrato Caricatura Ironia 
  baronesa de     
  Nova     
  Friburgo     
  n.i. Gustave Pintura - Marinha Caricatura Ironia; Sátira 
   James    
  n.i. (Conjunto Karl Ernst Pintura - Retratos Caricatura Sátira 
  de três obras) Papf    

  n.i. Vinet Pintura - Caricatura Ironia 
    Paisagem   
  n.i. (O banho Félix Perret Pintura Caricatura Ironia 
  [sic])     
  n.i. Henschel & Fotografia Caricatura Descrição; 
   Benque   n.i. 
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  n.i. (Retrato 
do Reverendo 
Conego J.e G. 
Terr.a [sic]) 

Vinet Pintura Ilustração Descrição; 
Ironia 

n.i. Joaquim da 
Rocha 
Fragoso 

Pintura - Retrato Caricatura Ironia 

n.i. Joaquim da 
Rocha 
Fragoso 

Pintura - Retrato Caricatura Ironia 

 Joseph Mill Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Ironia 

n.e. n.e. n.e Caricatura Ironia 

n.e. n.e. Pintura - 
Paisagem 

Caricatura Ironia 

Praia de 
Botafogo (?) 

Nicolau 
Facchinetti 

Pintura- Paisagem Ilustração Ironia 

14 
6 

4 e 
5 

Batalha de 
Campo 
Grande 

Pedro 
Américo 

Pintura histórica Ilustração Descríção 
satírica 

8 n.i Vítor 
Meireles 

Pintura - Retrato Caricatura Ironia; Sátira 

n.i. Poluceno 
Pereira da 
Silva Manoel 

Pintura - Retrato Caricatura Sátira 

Retrato de D. 
Pedro I 

Pedro 
Américo 

Pintura - Retrato Caricatura Sátira 

A Carioca Pedro 
Américo 

Pintura Caricatura Ironia 

14 
7 

4 e 
5 

O Combate 
Naval do 
Riachuelo 

Vítor 
Meireles 

Pintura histórica Caricatura Descrição 
satírica 

8 n.i. M. Valentin 
(?) 

Miniatura Caricatura Ironia 

n.i. Alfredo 
Baptista 

n.i. n.i. Ironia 

n.i. Ernesto Reis 
de Carvalho 

Moeda Ilustração Descrição; 
n.i. 

n.i. n.i. (F. P. 
Carneiro) 

Moeda Ilustração Descrição; 
Ironia 

n.i. n.i. Mosaico de 
Madeira 

Ilustração Descrição; 
Ironia 

Genérico Zeferino da 
Costa 

n.i. Ilustração Descrição; 
Comentário 
favorável 

n.i. Joana Teresa 
Alves de 
Carvalho 

n.i. Caricatura Ironia 
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  Corte de 
Carnaúba (?) 

José Reis 
Carvalho 

Pintura (?) Caricatura Ironia; 
Comentário 
desfavorável 

n.i. Leopoldo 
Heck 

n.i. Caricatura Ironia 

n.i. Modesto 
Ribeiro 

Miniatura de óleo 
sobre fotografia 

Ilustração Trocadilho; 
Comentário 
desfavorável 

Passagem de 
Humaitá 

Vítor 
Meireles 

Pintura histórica Caricatura Sátira 

15 
7 

5 Estátua de 
José 
Bonifácio 

Louis Rochet Escultura Caricatura Sátira 

1879 - Revista Illustrada 

15 
5 

8 n.i. (Duas 
obras 
agrupadas) 

Weigandt Aquarela Ilustração Comentário 
favorável 

8 n.i. 
("Diversos 
esmaltes. - 
Retratos 
photographic 
os 
inalteraveis, 
sobre esmalte 
e vitrificados 
como as 
pinturas de 
Sèvres." - 
Catálogo de 
exposição) 

José Ferreira 
Guimarães 

Esmaltes 
(fotografias 
esmaltadas) 

Ilustração Sátira neutra 

8 Modelo do 
cálice de 
Nossa 
Senhora de 
Lourdes 

Leão Deprés 
de Cluny 

Modelo em gesso Caricatura Sátira 
desfavorável 

8 Busto do 
Conselheiro 
Zacharias de 
Goés e 
Vasconcelos 

Francisco 
Manoel 
Chaves 
Pinheiro 

Escultura - busto Ilustração Comentário 
favorável 

8 Busto de 
Francisco de 
Menezes Dias 
da Cruz 

Francisco 
Manoel 
Chaves 
Pinheiro 

Escultura - busto Ilustração Sátira; n.i. 

8 s.t. s.a. Medalha Ilustração Descrição; 
Ironia 

8 Estudo de 
cabeça 

Rodolpho 
Bernardelli 

Escultura - busto Ilustração Elogio 

8 Idem Idem Idem Idem Elogio 
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 8 Busto do Sr. 
L. 

Rodolpho 
Bernardelli 

Escultura - busto Ilustração Descrição 

8 Estudos de 
academia 

Rodolpho 
Bernardelli 

Escultura Ilustração Elogio; 
Crítica a 
aspecto 

8 Idem Idem Idem Caricatura Idem 
8 O primeiro 

martírio de 
São Sebastião 

Rodolpho 
Bernardelli 

Escultura Ilustração Elogio 

8 Busto do 
Marquês do 
Herval 

Candido 
Caetano de 
Almeida Reis 

Escultura - busto Caricatura 
(?) 

Descrição; 
Sátira 

8 Estátua do 
Visconde do 
Rio Branco 

Severo da 
Silva 
Quaresma 

Escultura Caricatura Trocadilho; 
Crítica 

8 A Miséria e o 
Gênio 

Candido 
Caetano de 
Almeida Reis 

Escultura em 
gesso 

Caricatura Descrição 
satírica; 
Crítica 

15 
6 

4 O primeiro 
martírio de 
São Sebastião 

Rodolpho 
Bernardelli 

Escultura Ilustração Título 

5 Retrato do rei 
D. João VI 

Antonio 
Alves 

Pintura - Retrato Caricatura Sátira; Ironia 

5 Retrato de D. 
Pedro I 

Manuel de 
Araújo 
Porto-Alegre 

Pintura - Retrato Caricatura Título 

5 Magnimidade 
de Vieira 

José Correia 
de Lima 

Pintura - Retrato Caricatura Descrição 
satírica 

5 Cinco obras 
genéricas 

Alfredo 
Evangelista 
da Costa; 
Zeferino da 
Costa; 
Antonio 
Bernardes 
Pereira Neto; 
Barros 
(Frederico 
Desidério de 
Barros ou 
Manuel Vaz 
de Barros); 
Silva (n.i.); 
Leôncio da 
Costa Vieira; 
Rodolfo 
Amoedo; 
Alvim (n.i.); 
José Maria 
de Medeiros. 

Pintura - Retrato Caricatura Ironia 
(depende das 
caricaturas) 
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 5 n.i. Auguste Petit Pintura - Retrato Caricatura Título; 
Comentário 
desfavorável 

5 Cupido Francisca 
Breves 

Pintura - Alegoria Ilustração  
 
 
 
 
 
 

Elogio 

5 Copia de 
paisagem 

Emília 
Gonçalves 
Roque 
Labourdonna 
is 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração 

5 Vista de 
Nova 
Friburgo 

Julia 
Gonçales 
Roque 
Labourdonna 
is 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração 

5 Copia de 
Marinha 

Isabel 
Gonçalves 
Pinho 
Labourdonna 
is 

Pintura - Marinha Ilustração 

5 Retrato de 
Bezerra de 
Menezes 

Augusto 
Rodrigues 
Duarte 

Pintura - Retrato Ilustração Comentário 
favorável ao 
pintor; Ironia 
direcionada à 
AIBA 

5 Pedinte Augusto 
Rodrigues 
Duarte 

Pintura Não 
reconhecív 
el 

Trocadilho; 
n.i. 

5 A galeria de 
Apolo 

Augusto 
Rodrigues 
Duarte 

Pintura Não 
reconhecív 
el 

Idem 

5 A Pompeana Zeferino da 
Costa 

Pintura - Alegoria Não parece 
uma 
caricatura, 
mas a 
legenda 
apresenta 
uma crítica 

Ironia ao 
pintor e à 
AIBA 

5 Jesus Cristo Jules Ballá Pintura Não 
tivemos 
acesso à 
obra, 
comparaçã 
o difícil 

Ironia; n.i. 

5 Retrato de 
Tito Augusto 
Pereira de 
Matos 

Jules Ballá Pintura - Retrato Idem Título; n.i. 

5 São João 
Batista no 
cárcere 

Vítor 
Meireles 

Pintura Caricatura Ironia; Sátira 

5 Última cena 
da vida airada 

Francisco 
Vilaça 

Pintura n.i. Título 
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 5 Idílio Francisco 
Vilaça 

Pintura n.i. Título; 
Comentário 
favorável ao 
pintor; 
Comentário 
desfavorável 
à AIBA 

5 A morte de 
Sócrates 

José Maria 
de Medeiros 

Pintura Caricatura Ironia; Sátira 

15 
7 

4 Vista da Mãe 
D'Água 

Félix-Émile 
Taunay 

Pintura - 
Paisagem 

Caricatura Ironia 

4 Nóbrega e 
seus 
companheiros 

Manueal 
Joaquim de 
Melo Corte 
Real 

Pintura Caricatura Sátira 

4 O caçador e a 
onça 

Félix-Émile 
Taunay 

Pintura Caricatura Sátira 

4 Descoberta 
das águas 
termais de 
Piratininga 

Félix-Émile 
Taunay 

Pintura Caricatura Ironia; 
Trocadilho 

4 Passagem de 
Humaitá 

Vítor 
Meireles 

Pintura histórica Caricatura Ironia 

4 Jugurta August 
Muller 

Pintura Ilustração Sátira 
favorável 

4 Caim 
amaldiçoado 

Maximiano 
Mafra 

Pintura Caricatura Ironia; 
Trocadilho 

4 Moisés 
recebendo as 
tábuas da lei 

Zeferino da 
Costa 

Pintura Caricatura Sátira 

4 Flagelação de 
Cristo 

Vítor 
Meireles 

Pintura Caricatura Sátira 

5 n.i. (“Lot e 
suas filhas 
fugindo do 
incendio de 
Sodoma [sic]) 

Alessandro 
Biangini 

Pintura n.i. Ironia; Sátira 

5 n.i. 
(“Catechese 
[sic]) 

Leôncio da 
Costa Vieira 

Pintura - 
paisagem 
histórica 

n.i. Ironia; Sátira 

5 Exéquias de 
Camorin 

Firmino 
Monteiro 

Pintura - 
paisagem 
histórica 

Ilustração Elogio ao 
pintor; Ironia 

5 Litografias 
s.t. 

Augusto Off Litografia n.i. Trocadilho; 
Elogio ao 
autor 

5 n.i. [A Sacra 
família do 
Tingoá?] 

Francisco da 
Cruz 
Antunes 

Desenho a lápis - 
Retrato 

n.i. Elogio 
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 5 n.i. (Estudos 
de parasitas 
[sic]) 

Cornélia 
Ferreira 
França 

n.i. n.i. Elogio 

5 n.i. (Vista da 
Boa Viagem 
[sic]) 

Isabel 
Alberto 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Título; Elogio 

5 n.i. (A dansa 
[sic]) 

Edwin E. 
Hime 

Pintura - 
Miniatura 

Ilustração Título; Elogio 

5 n.i. Gastão 
Lafargue 

Desenho sobre 
leque 

Ilustração Título; Elogio 

5 n.i. (Flores 
[sic]) 

Guilhermina 
Tollstadius 

Aquarela Ilustração Título; Elogio 

5 n.i. Raquel 
Haddock 
Lobo 

Desenho sobre 
papel 

Ilustração Título; Elogio 

5 n.i. (São 
Jerônimo 
[sic]) 

Décio 
Villares 

Pintura Ilustração 
[?] 

Elogio; Ironia 
e crítica à 
AIBA 

5 n.i. (Bahia do 
Rio de 
Janeiro [sic]) 

Léon Deprés 
de Clony 

Mapa em relevo Caricatura Sátira 
desfavorável 

5 n.i. (O 
gigante do 
Brazil [sic]) 

Léon Deprés 
de Clony 

Projeto de estátua Ilustração 
[?] 

Ironia; Sátira 
desfavorável 

5 n.i. (Animais 
[sic]) 

Vincenzo 
Conte 

Pintura Ilustração 
[?] 

Comentário 
favorável 

5 Mapa do 
Império do 
Brasil 

A. Speltz [?] Mapa Caricatura Ironia; Sátira 

5 n.i. Francisco de 
Azevedo 
Monteiro 
Caminhoá 

Plantas e projetos 
de decoração 

n.i. Elogio 

5 Combate de 
19 de 
fevereiro de 
1868 
[catálogo] 

N. Panini [?] Pintura histórica 
[?] 

n.i. Sátira 

15 
8 

4 Descida da 
Cruz 

Souza 
Carneiro 

Pintura Ilustração Ironia; 
Trocadilho 

4 Elevação da 
Cruz em 
Porto Seguro 

Pedro Peres Pintura Histórica Ilustração Ironia; 
comentário 
desfavorável 
à AIBA 

4 n.i. (Borrasca 
no morro 
Amazonas 
[sic]) 

Gustave 
James 

Pintura Caricatura 
[?] 

Título 
descritivo; 
Ironia [?] 

4 n.i. L. Marzin Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Título; n.i. 

4 n.e. Antônio de 
Souza Lobo 

Pintura - Retrato Caricatura Ironia 
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 4 n.i. (Projecto 
de palacio 
para o corpo 
Legislativo 
[sic]) 

n.i. Projeto 
arquitetônico 

Ilustração 
[?] 

n.i. 

4 n.i. (Salto: 
piroga de 
índios 
perseguidos 
por outros 
[sic]) 

Gustave 
James 

Pintura n.i. Elogio ao 
pintor 

4 Barca da roça 
no rio Iguassú 
[sic] 

Gustave 
James 

Pintura n.i. Título 

4 Telêmaco 
ouvindo as 
aventuras de 
Filictone 

Francisco 
Nery 

Pintura Caricatura Título 

4 n.i. 
(Deposição 
de Jesus 
Christo [sic]) 

Jean León 
Palliere 

Pintura Ilustração Comentário 
favorável ao 
pintor 

4 Fauno e 
Bacante 

Jean León 
Palliere 

Pintura - Alegoria Ilustração Comentário 
favorável 

4 n.i. Agostinho 
José da 
Motta 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Comentário 
favorável 

4 n.i. Agostinho 
José da 
Motta 

Pintura - Estudo Ilustração Comentário 
favorável 

4 Retrato de 
uma Sumaca 

August 
Muller 

Pintura - Retrato Ilustração 
[?] 

Ironia 

4 n.i. (N. Sra. 
Da Conceição 
[sic]) 

n.i. Pintura Caricatura 
[?] 

n.i. 

4 n.e. Félix-Émile 
Taunay e 
Araújo 
Porto-Alegre 

Pintura - 
Paisagem 

Caricatura Sátira 

4 n.i. Vítor 
Meireles 

Estudos de 
figurino 

n.i. Sátira 

4 Retrato de D. 
Pedro II 

Félix-Émile 
Taunay 

Pintura - Retrato Caricatura 
[?] 

n.i. 

15 
8 

5 Batalha dos 
Guararapes e 
Batalha do 
Avaí 

Vítor 
Meireles e 
Pedro 
Américo 

Pintura histórica Caricatura Sátira; 
Narrativa 

1883 - Revista Illustrada 

36 
3 

4 e 
5 

O Combate 
Naval do 
Riachuelo 

Vítor 
Meireles 

Pintura Histórica Caricatura Descrição 
satírica; 
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      Narrativa 
paródica 

1884 - Revista Illustrada 

38 
9 

4 e 
5 

n.i. (Camões 
em seu leito 
de morte 
[sic]) 

Firmino 
Monteiro 

Pintura Ilustração Sátira; Ironia 

4 e 
5 

n.i. 
(Alvarenga 
Peixoto no 
deserto [sic]) 

Firmino 
Monteiro 

Pintura Caricatura 
[?] 

Sátira 

4 e 
5 

n.e. Émile 
Rouède 

Pintura - Marinha n.i. Sátira 

4 e 
5 

Iracema José Maria 
de Medeiros 

Pintura Caricatura Sátira 

4 e 
5 

n.e. (Estudos 
de fructas 
[sic]) 

Estêvão Silva Pintura - 
Natureza-morta 

Caricatura Sátira 

4 e 
5 

n.i. (Um 
episódio da 
Retirada da 
Laguna [sic]) 

Firmino 
Monteiro 

Pintura Caricatura Sátira 

4 e 
5 

n.i. (Quadro 
annuncio 
sobre o vigor 
do cabello 
[sic]) 

Spain 
Ernesto 
Novak 

n.i. Caricatura Sátira 

4 e 
5 

O Combate 
Naval do 
Riachuelo 

Vítor 
Meireles 

Pintura histórica Caricatura Diálogo de 
público; 
Sátira 
desfavorável 

4 e 
5 

Fuga para o 
Egito 

Pedro Peres Pintura Caricatura Narrativa 
paródica; 
Descrição 
satírica; 
Ironia 

4 e 
5 

n.i. 
(Vegetação 
de adorno 
[sic]) 

Nicolau 
Facchinetti 

Pintura - 
Paisagem 

n.i. Ironia; Sátira 

38 
9 

4 e 
5 

n.i. (Estudo 
de interior 
[sic]) 

Augusto 
Rodrigues 
Duarte 

Pintura n.i. Ironia 

39 
0 

4 e 
5 

A Carioca Pedro 
Américo 

Pintura Caricatura Sátira; Ironia 

4 e 
5 

A Noite Pedro 
Américo 

Pintura - Alegoria Ilustração Sátira; 
Comentário 
desfavorável 
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 4 e 
5 

Rabequista 
Árabe 

Pedro 
Américo 

Pintura Ilustração Comentário 
favorável 

4 e 
5 

Virgem 
dolorosa 

Pedro 
Américo 

Pintura Ilustração Paródia; 
Ironia; 
Comentário 
desfavorável 

4 e 
5 

O Capitão 
João Homem 

Firmino 
Monteiro 

Pintura Caricatura Sátira 

4 e 
5 

Ceci no 
Banho 

Aurélio de 
Figueiredo 

Pintura Caricatura Sátira 

4 e 
5 

n.i. 
(Contemplati 
va [sic]) 

Aurélio de 
Figueiredo 

Pintura Ilustração Sátira; 
comentário 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. Leopoldino 
de Faria 

Pintura Caricatura Comentário 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. (Esboços 
[sic]) 

Francisco 
Hilarião 
Teixeira da 
Silva 

n.i. Ilustração 
[?] 

Elogio 

4 e 
5 

n.i. (Paisagem 
[sic]) 

França Júnior Pintura Ilustração 
[?] 

Ilegível 

4 e 
5 

n.i. (Estudo 
de perfil 
[sic]) 

Pedro 
Américo 

Pintura Ilustração Elogio 

4 e 
5 

n.i. Pedro Peres Pintura - Retrato Caricatura Sátira 

4 e 
5 

n.i. n.i. (C.F.D. 
Machado 
[sic]) 

Pintura - 
Natureza-morta 
[?] 

n.i. Comentário 
favorável 

4 e 
5 

n.i. 
(Descrição: 
Três 
naturezas- 
mortas 
agrupadas) 

Afonso de 
Burgain 

Pintura - 
Natureza-morta 

n.i. Comentário 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. (Enxoval 
de Boneca 
[sic]) 

Francisco 
Hilarião 
Teixeira da 
Silva 

Pintura Ilustração Comentário 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. 
(Descrição: 
duas 
naturezas- 
mortas 
agrupadas) 

João Batista 
Pagani 

Pintura - 
Natureza-morta 

Ilustração 
[?] 

Sátira; 
Comentário 
favorável 

4 e 
5 

n.i. (Lição de 
bordado [sic]) 

Pedro Peres Pintura Ilustração Elogio 

4 e 
5 

n.i. (Fantasia 
[sic]) 

Belmiro de 
Almeida 

Pintura - Retrato Caricatura Sátira; crítica 
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 4 e 
5 

n.i. (Uma 
palheta suja 
[sic]) 

Generoso 
Frate 

Pintura - Retrato Ilustração Trocadilho 
favorável 

4 e 
5 

n.i. (Duas 
pinturas 
agrupadas: 
"Do ceu a 
terra" e "Da 
terra ao céu" 
[sic]" 

Generoso 
Frate 

s.i. Caricatura n.i. 

4 e 
5 

O último 
tamoio 

Rodolfo 
Amoedo 

Pintura Caricatura Sátira 
desfavorável 
[?] 

39 
1 

4 e 
5 

D. Catarina 
de Ataíde 

Pedro 
Américo 

Pintura - Retrato Caricatura Ironia 

4 e 
5 

Combate 
Naval do 
Riachuelo 
(Fragmento) 

Victor 
Meireles 

Pintura Histórica n.i. Título 

4 e 
5 

Cena de 
Família nas 
montanhas da 
Baviera 

Thomas 
Driendl 

Pintura Ilustração Elogio 

4 e 
5 

Porto do Rio 
de Janeiro 

Castagneto Pintura - Marinha Ilustração Elogio 

4 e 
5 

Remorso de 
Judas 

Almeida 
Júnior 

Pintura Ilustração Sátira 

4 e 
5 

Judite e 
Holofernes 

Pedro 
Américo 

Pintura Ilustração Ironia; Sátira 
desfavorável 

4 e 
5 

n.e. n.i. (D.C.F. 
[sic]) 

Aquarela [sic] Caricatura Comentário 
sobre 
aquisição da 
obra pela 
AIBA 

4 e 
5 

n.i. Julieta 
Adelaide dos 
Santos 

Aquarela Ilustração Comentário 
favorável 

4 e 
5 

n.i. (Três 
pinturas 
agrupadas) 

Augusto 
Rodrigues 
Duarte 

Pintura - Retrato n.i. Comentário 
favorável 

4 e 
5 

Francisca de 
Rimini 

Aurélio de 
Figueiredo 

Pintura Caricatura Sátira 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. (O 
Tiradentes 
[sic]) 

Aurélio de 
Figueiredo 

Pintura - Retrato 
histórico 

Ilustração Sátira 

4 e 
5 

n.i. (Lagoa no 
Parahyba 
[sic]) 

Augusto 
Rodrigues 
Duarte 

Pintura n.i. Elogio 

4 e 
5 

n.i. Carlos 
Canard 

Pintura em 
porcelana 

Ilustração 
[?] 

Elogio 
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 4 e 
5 

n.i. Rose Meryss Aquarela Ilustração 
[?] 

Elogio 

4 e 
5 

Exéquias de 
Atalá 

Augusto 
Rodrigues 
Duarte 

Pintura Caricatura Sátira 

4 e 
5 

n.i. [Cinco 
obras 
agrupadas] 

José Julio de 
Souza Pinto 

Pintura - Retratos 
e Paisagens 

Ilustração Comentário 
favorável 

4 e 
5 

[Conjunto de 
quize obras] 
O último 
beijo; Cesta 
de Flores; n.i. 

Aurélio de 
Figueiredo 

Pintura - Retratos, 
Paisagens, 
Natureza-morta 

Ilustração e 
Caricatura 

Sátira 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. Aurélio de 
Figueiredo 

Pintura - Retrato Ilustração Elogio 

4 e 
5 

Davi e 
Abisag 

Pedro 
Américo 

Pintura Caricatura Sátira 
desfavorável 

39 
2 

4 e 
5 

n.i. (Retrato 
[sic]) 

Pedro 
Américo 

Pintura - Retrato Ilustração Ironia; Elogio 

4 e 
5 

n.i. (Manhã 
de Agosto 
[sic]) 

Francisco 
Carlos 
Pereira de 
Carvalho 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Trocadilho; 
Comentário 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. (Teteia 
[sic]) 

Guilhermina 
Tollstadius 

Pintura Ilustração Sátira; 
Comentário 
favorável 

4 e 
5 

n.i. (Frutas a 
aquarela 
[sic]) 

Rafael 
Frederico 

Aquarela n.i. Comentário 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. (Pássaros 
[sic]) 

Auguste Petit Pintura n.i. Comentário 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. (Família 
de Faunos 
[sic]) 

Manoel 
Lopes 
Rodrigues 

Desenho a lápis - 
Cópia 

Ilustração Descrição; 
Elogio 

4 e 
5 

Fuga para o 
Egito 

Almeida 
Júnior 

Pintura Ilustração Sátira 

4 e 
5 

n.i. (Cascata 
de Paulo 
Affonso [sic]) 

Gustave 
James 

n.i. Caricatura Sátira 

4 e 
5 

n.i. (Retrato 
[sic]) 

Auguste Petit Pintura - Retrato Ilustração Trocadilho; 
Elogio 
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 4 e 
5 

n.i. (Vista de 
Nitheroy 
[sic]) 

João Batista 
Pagani 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Comentário 
favorável e 
desfavorável 

4 e 
5 

D. João IV 
Infante 

Pedro 
Américo 

Pintura - Retrato Ilustração Sátira 
desfavorável 

4 e 
5 

n.i. (Porta da 
Chacara do 
Céo [sic]) 

Guilherme 
Gonçalves 
dos Santos 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração 
[?] 

Sátira; n.i. 

4 e 
5 

O Combate 
Naval do 
Riachuelo 
(fragmento) 

Vítor 
Meireles 

Pintura histórica Ilustração Título 

4 e 
5 

n.i. 
(Paysagem 
[sic]) 

Pinto 
Bandeira 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Comentário 
favorável 

4 e 
5 

O Derrubador 
Brasileiro 

Almeida 
Júnior 

Pintura Ilustração Sátira; 
comentário 
favorável e 
desfavorável 

4 e 
5 

Dorso de 
mulher 

Rodolfo 
Amoedo 

Pintura Ilustração Comentário 
desfavorável 

4 e 
5 

Descanso da 
modelo 

Almeida 
Júnior 

Pintura Ilustração Elogio 

4 e 
5 

Amuada Rodolfo 
Amoedo 

Pintura - Retrato Ilustração Sátira; 
Comentário 
favorável 

4 e 
5 

Joana D'Arc Pedro 
Américo 

Pintura Caricatura Sátira 
desfavorável 

39 
3 

4 e 
5 

A Partida de 
Jacó 

Rodolfo 
Amoedo 

Pintura Ilustração Sátira; Elogio 

4 e 
5 

n.i. (Cabeça 
de Estudo 
[sic.]) 

Weigartner Pintura - Estudo Ilustração 
[?] 

Comentário 
favorável 

4 e 
5 

Lagoa 
Rodrigo de 
Freitas 

Nicolau 
Facchinetti 

Pintura - 
Paisagem/Panora 
ma 

Ilustração Elogio 

4 e 
5 

n.i. (Retrato 
do finado 
professor da 
Academia 
Julio Le 
Chevrel [sic]) 

August Off Pintura - Retrato Ilustração 
[?] 

Comentário 
favorável 

4 e 
5 

n.i. (O cesto 
das compras 
[sic]) 

Abigail de 
Andrade 

Pintura - 
Natureza-morta 

Ilustração Elogio [se 
aplica 
também às 
próximas três 
obras de 
Abigail de 
Andrade] 
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 4 e 
5 

Um canto no 
meu ateliê 

Abigail de 
Andrade 

Pintura Ilustração Título 

4 e 
5 

n.i. n.i. 
[Supomos 
que seja 
Abigail de 
Andrade, 
pela natureza 
do conjunto] 

Pintura - 
Natureza-morta 

Ilustração n.i. 

4 e 
5 

n.i. (Objectos 
de toilette 
[sic]) 

Abigail de 
Andrade 

Pintura - 
Natureza-morta 

Ilustração Título 

4 e 
5 

Retrato do 
conselheiro 
Antonio 
Ferreira 
Vianna, 
redator da Lei 
Áurea 

Thomas 
Driendl 

Pintura - Retrato Ilustração Sátira; Elogio 

4 e 
5 

n.i. (Almoço 
árabe [sic]) 

Pedro 
Américo 

Pintura Caricatura Sátira 
desfavorável 

4 e 
5 

O Combate 
Naval do 
Riachuelo 
(fragmento) 

Vítor 
Meireles 

Pintura histórica Ilustração Título 

4 e 
5 

Os filhos de 
Eduardo 

Pedro 
Américo 

Pintura Ilustração Sátira 
desfavorável 

4 e 
5 

Vista do 
Cavalão 

Georg 
Grimm 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Trocadilho; 
Elogio 

4 e 
5 

n.i. (Vista da 
Boa Viagem 
[sic]. Muito 
semelhante ao 
"Rochedo da 
Boa Viagem", 
inaugurado 
em 1887 
[Enciclopédia 
Itaú 
Cultural]) 

Georg 
Grimm 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Trocadilho; 
Elogio 

4 e 
5 

Praia da Boa 
Viagem 

Caron Pintura - 
Paisagem 

Ilustração Título 

4 e 
5 

n.i. (Restinga 
[sic]) 

Domingos 
Garcia y 
Vasquez 

Pintura - 
Paisagem 

Ilustração 
[?] 

Título; Elogio 
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 4 e 
5 

Cópia de 
Menino Jesus 
com São João 
Batista e o 
cordeiro, de 
Bartolomé 
Esteban 
Murillo 

n.i. 
(Baronesa de 
Araújo 
Gondim 
[sic]) 

Pintura - Cópia Ilustração Descrição; 
Elogio 

4 e 
5 

n.i. (O 
Cemitério 
[sic]) 

Vítor 
Meireles 

Pintura Caricatura Sátira; 
Narrativa 
satírica de 
crítica 

39 
7 

4 e 
5 

O voto de 
Heloísa 

Pedro 
Américo 

Pintura Ilustração Elogio; n.i. 

4 e 
5 

O Combate 
Naval do 
Riachuelo 
(fragmento) 

Vítor 
Meireles 

Pintura histórica Ilustração Título 

4 e 
5 

n.i. (Retrato a 
lápis [sic]) 

Bento 
Barbosa 
Júnior 

Desenho a lápis - 
Retrato 

Ilustração Título; 
Comentário 
favorável 

4 e 
5 

n.i. Teixeira da 
Rocha 

n.i. Caricatura 
[?] 

Descrição 
satírica 

4 e 
5 

n.i. (Allegoria 
ao 
Renascimento 
da Arte [sic] 
ou Pintura 
decorativa 
[sic]) 

Oscar Pereira 
da Silva 

Pintura - Alegoria  Título; Elogio 

4 e 
5 

n.i. (Venus de 
Milo e mais 4 
desenhos do 
gesso [sic]) 

Abigail de 
Andrade 

Desenho a lápis - 
Copia de 
Escultura 

Ilustração Título; Elogio 

4 e 
5 

Moisés e 
Jocabed 

Pedro 
Américo 

Pintura Caricatura Sátira; n.i. 
[final ilegível] 

4 e 
5 

n.i. (Projeto 
para 
bibliotheca 
Nacional 
[sic]) 

Luís 
Schreiner 

Projeto 
arquitetônico 

Ilustração Descrição; 
Ironia 

4 e 
5 

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

4 e 
5 

n.i. (Estudo 
[sic]) 

Henrique 
Bernardelli 

Aquarela - Retrato Ilustração Título; Elogio 

4 e 
5 

n.i. (O 
Jangadeiro 
[sic]) 

n.i. n.i. Ilustração 
[?] 

Título; Ironia 

4 e 
5 

Frontão Alexandre 
Sigliere 

Ornato Ilustração Título; Elogio 

   



	

	
	

149	

 4 e 
5 

n.i. (Busto em 
gesso [sic]) 

Hortênsio 
Branco 
Cordoville 

Escultura - Busto Ilustração Título; 
Comentário 
favorável 

4 e 
5 

n.i. (Cabeça 
de S. João 
Baptista [sic]) 

Almeida Reis Escultura - 
Cabeça 

Caricatura Título; Ironia 
(não sabe-se 
se favorável 
ou 
desfavorável) 

4 e 
5 

n.i. (Poeta 
Antonio Jose 
[sic]) 

Almeida Reis Escultura - 
Estátua 

n.i. Título; Sátira 
(provavelmen 
te 
desfavorável) 

4 e 
5 

Estudo de 
mulher 

Rodolfo 
Amoedo 

Pintura Ilustração Título; Sátira 
(não sabe-se 
se favorável 
ou 
desfavorável) 

4 e 
5 

n.i. Francisco da 
Cruz 
Antunes 

Desenho a lápis - 
Retrato 

n.i. Sátira 

4 e 
5 

n.i. Antônio 
Souza Pinto 

Desenho a lápis - 
Retrato 

Ilustração Elogio 

4 e 
5 

n.i. José Vilas 
Boas 

Xilogravura Ilustração Elogio 

4 e 
5 

n.i. (Passeio 
pela bahia 
[sic]) 

Marc Ferrez Fotografia - 
Paisagem 

Ilustração Elogio 

4 e 
5 

n.i. (s.t.) 
(Descrição: 
conjunto de 
cinco retratos 
fotográficos 
esmaltados) 

José Ferreira 
Guimarães 

Fotografias 
Esmaltadas - 
Retratos 

Ilustração 
[?] 

Elogio 

4 e 
5 

n.i. Carneiro & 
Tavares 

Fotografias 
Esmaltadas - 
Retratos 

Ilustração Elogio 
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Anexo 2 

Transcrições de artigos da Revista Illustrada e O Mosquito 

Parâmetro de seleção: Comentários relativos à imprensa, à crítica de arte e à personalidade dos 

artistas 

Nota: os títulos dos artigos exibidos nos periódicos ilustrados estão todos em negrito. Nossos 

comentários de análise se encontram todos entre chaves e em itálico, com espaçamento 

simples, devidamente destacados em relação às transcrições. 

 
O Mosquito, 29.jun.1872, n.º 146 

A Batalha de Campo Grande 

Affastando-me da regra estabelecida pelos nossos celebres criticos, deixarei n’esta 

ocasião muito secegados Raphael, Miguel Angelo e Rubens, Zeuxis e Apelles, pintores 

falecidos e celebres, e vou-me direto ao quadro do Sr. Pedro Américo, de que me proponho 

apontar – por alto – as bellezas e os defeitos. [...]. 

[...] 

Ha pois verdadeiras belezas n’esta composição, onde o colorido é brilhante e vigoroso, 

tornando-se muitos dignos de menção os corpos dos paraguayos, destoantes das respectivas 

cabeças, que são perfeitas caricaturas, e apezar dos senões é uma tela de merecimento, que faz 

honra ao seu autor, em quem reconhecemos com muito prazer um artista de quem o paiz muito 

deve esperar. 

[Análise: Aqui já se apresenta a ideia de artistas “célebres”, vinculando a ideia a um 
argumento favorável aos clássicos, no sentido de que os clássicos são um modelo. No entanto, 
os clássicos são deixados de lado na análise: preza- se pelo olhar à composição, mais do que 
sua comparação com outras obras. Assim como acontece com Meireles, Américo também é 
louvado pela composição.] 

 

O Mosquito, 1872, n.º 147 

O Combate Naval do Riachuelo 

O quadro do Sr. Victor Meirelles, que representa uma das maiores glorias da nossa 

marinha, certamente é um dos primeiros na nossa exposição de Bellas-Artes. 

Agradavel no todo, não é porem este trabalha isempto de defeitos. O ceu, demasiado 

azul, falta-lhe o calor do sol da tarde e por isso mesmo fica em desharmonia com o colorido 
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geral do quadro, e em opposição com o tom avermelhado da fumaça do Amazonas, reflectindo-

se desagradavelmente esta frieza nas aguas do rio, o que destòa das figuras do primeiro plano. 

Estas, executadas com muito vigor, pela luz que as illumina e a sombra que projectam 

sobre o convez do navioo, denotam bem a posição do sol. Essa a melhor parte do quadro e a de 

mais dificil execução. Os typos dos paraguayos são bem apanhados e agrupados com bastante 

arte. 

Não menos digna d’elogio é a agua em que está o Amazonas, d’uma transparencia feliz 

e acertado colorido. Foi bem comprehendido, comquanto exagerado, o reflexo da agua sobre 

os navios, que deveria esmorecer a medida que o casco se eleva sobre as aguas, em vez de ser 

por egual esverdeado, pois a luz natural é mais forte do que o reflexo e é quem determina a 

verdadeira côr dos objectos. 

Tãobem são um pouco mesquinhas as mastreações dos navios, cujos mastros reaes tem 

comprimentos fantasticos em relação aos mastareus. 

No que mais infeliz foi o Sr Meirelles foi no grupo formado pelo chefe Barroso e seus 

officiaes, que não guardam a menor proporção com o restante do quadro e parece gigantes ao 

pé das figuras que apparecem n’elle. Não é a batalha do Riachuelo que está alli: é o retrato do 

barão do Amazonas n’aquella batalha. Este defeito, que facilmente se poderia remediar 

reduzindo aquellas figuras ás suas proporções naturaes em logar de lhes sacrificar o conjuncto 

da obra, é tão patente que todos julgam que o chefe está, não sobre o passadiço, mas sobre o 

castello de prôa. Nem o desejo de tornar bem saliente a figura do heroe pode desculpar este 

erro, que não seria mais grave se a cabeça d’elle fosse quatro ou seis vezes maior, o que a 

tornaria ainda mais visivel. 

Este defeito, em Vienna onde o quadro vai ser exposto e onde o não olharão com o 

espirito patriotico natural em nós, pode attrahir-lhe severas censuras, alias faceis d’evitar, 

corrigindo-o. 

[sem assinatura de autoria] 

 

O Mosquito, 13.jul.1872, n.º 148 

Dois Artistas 

Tem-se fallado muito, depois da Exposição de Bellas-Artes, de Victor Meirelles e de 

Pedro Americo. 

Era natural que assim fôsse. Foram elles os heróes da festa, os que attrahiram á 

Academia sessenta mil visitantes, numero importante n’uma cidade quase toda entregue ás 
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absorventes lides do commercio, numero imponente n’uma cidade onde a Princeza Flor Maior 

dá cincoenta enchentes, e onde Rossi representou Luiz XI diante de mais de... cincoenta 

espectadores. 

Folgamos em dizel-o, temos dois pintores. Não attingimos a extrema perfeição, porque 

nem o Sr. Pedro Americo assigna Zeuxis I, nem o Sr. Victor Meirelles é o herdeiro universal 

de Miguel Angelo ou de Rubens, mas temos dois pintores talentosos, cujos primeiros trabalhos 

no gênero histórico resgatam os senões que uma crítica imparcial não pode occultar, a troco de 

bellezas capazes de darem nome a qualquer artista. 

Certo, que muito lhes resta ainda a fazer. Mas o que já fizeram não pouco: levar sessenta 

mil visitantes à Exposição de Bellas Artes. 

Por isso nada nos parece mais justo do que offerecermos ao publico, que já os conhece 

pelas suas obras, os retratos dos dois distinctos artistas. Se o não fizessemos é que ficariamos 

em divida para com estes e para com aquelle. 

 

[Análise: Talvez duas reflexões sejam interessantes a partir daqui. A primeira é esse argumento 
de importância dos autores pelo fato inédito: o estrondoso sucesso da Exposição Geral de 
Belas Artes em 1872, que depois é superada pela de 1879. Esse fato parece ser fundamental 
para que se confira aos dois pintores o seu devido status. 

O outro ponto de reflexão é a maneira como os dois artistas são abordados. Se não 
louvados por sua perfeição, já que o artigo destaca que eles ainda têm o que evoluir, são 
elevados pelo que já conquistaram. Apontando a ideia de que existe uma “distinção” entre 
Pedro Américo e Vítor Meireles, isso não os desqualifica, no entanto, ou não os coloca em uma 
oposição intransponível.] 
 

Revista Illustrada, 1879, n.º 155 

Rio, 22 de março de 1879. 

[...] 

Incontestavelmente a Batalha dos Guararapes é uma téla primorosamente bem pintada, 

tem grupos bem combinados, a disposição geral do quadro está artisticamente planejada e 

algumas figuras são de extrema belleza. 

Ha porém certas posições muito repetidas que se tornam por isso monotonas, e muitas 

vezes o pintor não se limitou a conservar o typo da nacionalidade, foi além, fazendo muitas 

caras parecidas, como se nota na gente ao commando de Fernandes Vieira e nos pretinhos; ha 

falta de acção nos personagens mesmo dos primeiros planos, revelando tudo isso que o artista 

não teve bons modelos vivos á sua disposição. 
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Parece mais uma batalha de convenção do que um combate renhido, em que um povo 

luctava energicamente por sua liberdade contra os seus usupardores. 

Em todo caso essa convenção é uma convenção artística na qual as regras d’arte foram 

perfeitamente bem attendidas, o que se acontece em alguns quadros de mestres, não deixa de 

prejudicar a verdade e dar ao quadro uma certa frieza. 

Ha todavia bellezas admiraveis na Batalha dos Guararapes [...]. 

Mas isto é simplesmente uma noticia e, como o leitor pode enchergar ares de critica 

n’esta chronica, passo adeante, em quanto não fizer segunda visita á exposição da Academia de 

bellas-artes, pois vale a pena. 

 

[Análise: Dois comentários são pertinentes sobre essa coluna. A primeira é a de que ela se 
assemelha muito aos comentários feitos no periódico O Mosquito em 1872: aponta os defeitos 
e também as qualidades do quadro, de acordo com seus parâmetros, mas sem se portar de uma 
maneira muito extremada. Esse tom parece mudar ao longo das edições do periódico de 1879 
que se dedicam à crítica do Salão. Uma segunda observação gira em torno do comentário feito 
de que esta “chronica” não deveria ser entendida como uma crítica de arte.] 

 

Salão de 1879 

EM QUADRAS 

N. 143 – Batalha dos Guararapes, 

Por Victor Meireles 

Está bem pintada, a tela é grandiosa; 

Nós vencemos dos flamengos a metralha.  

Mas falta movimento, sanha bellicosa...  

Victor, não foste heroico na Batalha! 

 

[Análise: O único comentário que faço aqui é sobre como, em quatro linhas, o comentário 
sobre o quadro da batalha dos Guararapes não deixa de mencionar Meireles. Ao observar os 
outros três poemas sobre a exposição, nenhum deles menciona diretamente o pintor. A única 
vez em que esse esquema de menção ao artista se repete é com Pedro Américo, na edição 
seguinte do mesmo ano. Com a pintura histórica, parece ter-se construído uma certa aura em 
torno dos artistas, basicamente como personalidades.] 
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Revista Illustrada, 1879, n.º 156 

Rio, 5 de abril de 1879. 

Continua aberta a exposição de bellas-artes, sendo as Batalhas de Avahy e dos 

Guararapes os dois quadros para os quaes se voltam todas as attenções. 

Ao lado quasi um do outro, o parallelo torna-se inevitavel; e forçoso é concluir que as 

duas télas, tratando embora de assunptos bem identicos, formam um verdadeiro contraste. Em 

quanto o quadro do Sr. Victor Meirelles impressiona pela falta de acção, pela paralysia de quasi 

todos os personagens; na Batalha de Avahy tudo se move, tudo tem vida, todos se batem. 

Em quanto o critico erudito procura as bellezas artisticas da Batalha dos Guararapes, o 

impressionista extasia-se perante a tela monumental do Sr. Pedro Americo e esquece-se a 

comtempla-la. 

* 

E’ surprendente o progresso do Sr. Pedro Americo na pintura, quando se o acompanha 

da Batalha de Campo Grande á Batalha de Avahy, que um abysmo separa, felizmente para elle 

que póde afinal ser admirado como um grande artista. 

[...] 

 

[Análise: Alguns comentários são pertinentes sobre esse fragmento da coluna. A primeira é a 
afirmação veemente do contraste entre as duas pinturas de batalha, o que novamente reforça 
um novo tipo de posicionamento diante dos dois artistas. Se em 1872 ambos eram louvados por 
suas produções, apesar de suas diferenças, em 1879 essas diferenças tornam-se praticamente 
abismos que diferenciam os artistas e, sobretudo, os qualificam ou não. Para a Revista 
Illustrada, como já ficou bastante óbvio, Americo é o artista a ser louvado na Exposição por 
Batalha do Avaí. 

O outro ponto a ser comentado é a diferenciação que o periódico faz entre uma “crítica 
erudita” e uma que seria “impressionista”, que tomariam partido, respectivamente, de 
Meireles e Americo. O primeiro ponto a ser notado é o de que a crítica é citada pelo periódico 
em um comentário sobre uma exposição, o que não ocorria, por exemplo, n’O Mosquito. Mais 
do que somente citada, o periódico se esforça em criar uma distinção relativa à crítica de arte, 
posicionando-se diante dela. Se o erudito estaria do lado de Meireles, o periódico em si se 
distancia dessa noção, buscando então esse “impressionismo”, que talvez tenha relação com 
a ideia de que a tela de Américo, muito mais do que somente cumprir os elementos necessários 
a uma pintura de batalha, também “impressiona”, deslumbra o público. 

Por fim, para citar o comentário feito sobre Pedro Américo, é importante notar como, 
em 1879, o periódico o alça ao posto de uma personalidade, um “grande artista” nacional. 
Meireles, por sua vez, não é mais citado na coluna.] 
 

 

 



	

	
	

155	

O cruzamento dos pintores 

A Revista Musical (e de bellas artes por contrapezo) tem tratado com esmero da 

exposição de pintura e sobretudo estudado a vocação dos nossos artistas, no que tem feito muito 

bem, Deus a ajude e a mim não desampare. 

Em seu ultimo artigo fez ella um paralelo entre o Sr. Pedro Americo e Victor Meirelles, 

tirando d’ahi uma conclusão atroz! 

[...] 

 

[Análise: O mais importante aqui é notar como a crítica de arte passa a ser notada e citada 
pelo periódico. Mesmo em O Mosquito, já era bastante comum a citação de artigos e 
comentários feitos por outros periódicos sobre acontecimentos da semana. No entanto, 
raramente eram citados artigos relativos à crítica de arte. É possível perceber como esse estilo 
de citação, que já ocorria em outros assuntos, passa a ocorrer também no âmbito artístico. 
Vale pensar na maneira como o ano de 1879 e o acirramento do debate artístico foi importante 
nesse sentido, já que a questão se torna famosa e para tudo parece haver contrapostos e 
réplicas.] 

 

Salão de 1879 

EM QUADRAS 

N. 133 – Batalha de Avahy, 

por Pedro Americo. 

E’ um combate renhido, bello, homerico,  

Sente-se, vê-se brigar alí 

 E guia a nossa gente Pedro Americo, 

O genio da Batalha de Avahy 

[Análise: Como dito anteriormente, o artista como personalidade aparece novamente quando 
relativo a um quadro de pintura histórica. Mais do que um embate de pinturas, é um embate 
também de personalidades.] 
 

Gazetilha 

[...] 

Continua aberta a exposição de bellas-artes e o Sr. Victor a extasiar-se defronte do seu quadro. 

E’ o nosso Pigmalião... Cuidado! Não se espete. [...] 

[Análise: Esse comentário sobre Vítor Meireles é extremamente importante. A composição 
visual da narrativa de 1883, que faz parte do salão caricatural d’O Combate Naval do 
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Riachuelo, apresenta justamente essa ideia: a de que ninguém realmente se importa com o 
quadro de Meireles, a não ser ele mesmo. A ideia de que o artista exalta a si mesmo, se encanta 
por suas proprias produções.] 

 

Revista Illustrada, 1879, n.º 158 

Rio, 25 de Abril de 1879 

O Sr. Dr. Mello Moraes Filho publicou, ha dias, um folhetim na Gazeta de Noticias, 

analysando a Batalha de Avahy, de Pedro Americo, e a Batalha dos Guararapes, do Sr. Victor 

Meireles. 

Este folhetim, longo e recheiado de termos anatomicos, tem sido criticcado por ser muito 

medico e pouco artistico; mas injustamente, porque se a Gazeta de Noticias quizesse realmente 

mimosear os seus leitores com uma critica artistica da nossa exposição de pintura, não a teria 

encommendado ao jovem Esculapio, cujos cuidados dividem-se entre o numero de batidellas 

do pulso e as boas applicações da therapeutica 

[...] 

* 

O Sr. Victor Meirelles, “profundamente penhorado pela benevolencia com que foi 

tratado na Gazeta de Noticias” escolheu todavia o Jornal para responder ao critico amavel!... 

Mas illuminemo-nos nas luzes que irradiam do seu artigo. 

Tres sã os pontos discutidos pelo estimavel pintor: a idade do indo Camarão, a côr que 

deu aos pretos, e a posição do cavallo em que monta Vidal de Negreiros. 

Quanto ao primeiro, diz que pintou o indio moço, apezar de saber que elle era velho, 

cançado, em attenção ao dictado que diz: “indio quando pinta, tem tres vezes trinta.” Póde ser 

uma boa razão; e eu tambem, como o Sr. Victor, deixo a outro resolver a questão. 

Para justificar-se da côr que deu aos pretos (não fui eu que a critiquei) faz o Sr. Victor 

Meirelles as seguintes reflexões: 

“Um homem, que na sua vida artistica passe 30 annos de longa e estudiosa observação, 

perante a natureza, cogitando, quer no conhecimento da fórma, quer nos effeitos da luz, não 

terá, como instestavel dever, a pratica de melhor determinar as modificações que, segundo a 

hora e o lugar, tornam as côres mais ou menos affectadas pela acção da luz?” 

Não tem, não; Sr. Victor. Póde mesmo passar cem annos a cogitar, quer no 

conhecimento da fórma, quer nos effeitos da luz sem ter pos isso o incontestavel dever de ser 

bom pintor, ou pelo menos nem todos cumprem esse dever. 
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Quantos pintores não ha por ahi que passaram trinta, quarenta annos na observação da 

fórma e dos effeitos de luz, e que no emtanto um colorido falso e o desenho incorrecto! 

* 

 

E se assim não fôra, o que seria do verdadeiro artista?... Raphael, que só viveu trinta e 

tres annos, nada teria deixado; enquanto que o velho Taunay poderia encher a Academia de 

maravillhas! 

Isto seria admitir aposentadoria nas artes, convertes os artistas em soldados cuja 

promoção só fosse admittida por antiguidade... Os velhos seriam genios, e o Sr. Victor Meirelles 

já teria desbancado muito artista celebre! 

O terceiro ponto é: se póde um cavallo equilibrar-se em uma só pata... Este ponto, 

cumpre reconhecer, foi magistralmente explicado no seguinte periodo: 

“O bipede, quando corre, sustenta-se ora em um pé, ora em outro, mudando rapidamente 

o seu centro de gravidade, afim de manter o equilibrio.” 

Lá isso é verdade. Mesmo quando anda o bipede... com a differença que o cavallo é 

quadrupede, salvo seja. 

* 

Discutidos assim os tres pontos pelo Sr. Victor Meirelles, tomamos nós a palavra para 

dal-a de novo ao Sr. Victor: 

“Na representação do quadro a Batalha dos Guararapes, diz o illustre chefe da escola 

brazileira: não tive em vista o facto da batalha no aspecto cruento e feroz propriamente dito. 

Para mim a batalha não foi isso, foi um encontro feliz, onde os heróes d’aquella época se viram 

todos reunidos.” 

De modo que o Sr. Meirelles “que só deseja acertar” confessa que alterou o facto, foi de 

encontro á historia, não pintou a batalha dos Guararapes, mas um encontro feliz e amigavel, em 

que Barreto de Menezes abraçou Van-Schoppe, Fernando Vieira a Felippe Camarão, e Henrique 

Dias saudou Vidal de Negreiros na sua língua: - Bença, [ilegível] sá moço!... 

* 

A Batalha dos Guararapes não é portanto um quadro historico, como indica o titulo e 

affirma o catalogo, escripto pelo Sr. Mafra sob a inspiração do proprio Sr. Victor; mas uma 

caricatura para rir, um combate de brincadeira, como os de mouros e christãos que nos dava o 

theatro de S. Pedro de Alcantara, edição antiga! 
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A critica, pois, nada tem que analysar na Batalha dos Guararapes, depois do que 

escreveu o pintor. E’ ocioso notar a posição identica e exquisita de pernas, a semelhança de 

caras, a posição repetida de mãos, a falta de acção, ausencia de expressão de quasi todas as 

figuras de seu quadro... 

A Batalha dos Guararapes não é a batalha dos Guararapes, é um encontro feliz em que 

os heróes d’aquella época se viram todos reunidos... e dansaram o minuete. 

* 

E no entanto o proprio Sr. Victor se contradiz logo no seguinte periodo do seu artigo: 

“Meu fim foi todo nobre e o mais elevado: era preciso tratar aquelle assumpto commo um 

verdadeiro quadro historico...” 

Mas um verdadeiro quadro historico, em que não foi respeitada nem a verdade nem a 

historia.... [...] 

[...] 

[Análise: Alguns comentários são importantes para esse fragmento da seção. O primeiro deles 
é a observação sobre como a crítica à Meireles e à seu quadro se intensificam nessa edição. 
Se no número 155 da Revista Illustrada de 1879 a crítica era ainda um pouco mais amena, 
apesar de já posicionada em relação à pintura, aqui o teor irônico é muito mais forte. 

Outro ponto importante é o debate que se estabelece a partir da resposta do artista 
sobre as críticas sofridas por seu quadro. Tendo em vista a seleção de fontes desta pesquisa, 
pode-se dizer que o debate é inédito. Até então, as críticas tinham somente um sentido: o de 
comentário. Com a réplica do artista, o periódico se dedica ainda a uma tréplica. Isso é 
importante, sobretudo, para compreender como a figura do artista passa a sobressair na crítica 
de arte da Revista Illustrada, aparecendo de maneira muito menos pontual do que n’O 
Mosquito. Aqui, já é possível perceber como a ironia atinge os comentários do artista.] 
 

Duro de roer 

Finalmente surgiram as criticas da nossa exposição; mas custaram... mais de mez, safa! 

  Tambem quanto surgiram, surgiram todos: Reporter, Gazeta, etc., etc. 

Todos fizeram a digestão ao mesmo tempo; mas parece que o tal salão tinha cousas 

duras de roer. 

E’ que não são quadros, são croùles. 

K. Brito. 

 

[Análise: O importante desse trecho é a observação, novamente, da citação da imprensa como 
crítica de arte dos salões, coisa que não era comum n’O Mosquito.] 
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Revista Illustrada, 1883, n.º 363 

O Quadro de Victor Meirelles 
Quanto pela primeira vez foi exposto o quadro, representando o combate naval do 

Riachuelo, em 1872, appareceu no jornal ilustrado Mosquito um desenho com uma descripção 

humoristica, a qual encerrava a critica do mesmo e que reproduzimos hoje n’esta folha tal qual 

foi publicada n’essa época. 

Se o artista que pintou o combate naval do Riachuelo tomasse em consideração as 

criticas sensatas que lhe fizeram n’essa occasião, apontando-lhe os defeitos principaes do seu 

quadro, com certeza, tendo de reproduzil-o novamente, teria corrigido o que não prestava, 

dando-nos um quadro muito melhor do que o primeiro. Porém o Sr. Victor Meirelles acreditou 

ter feito um chefe de obra, julga-se infallivel, superior a todos os pintores do mundo novo e 

velho, e reproduziu-o exactamente. 

Se elle tivesse a centesima parte do merito que os seus amigos lhe querem atribuir, com 

certeza não teria repintado as monstruosidades que se notam na sua téla, sobretudo depois de 

lh’as terem sido apontadas. 

Já o facto de reproduzir exactamente a mesma composição, prova pobreza de 

imaginação. Todavia se n’essa composição elle tivesse procurado melhorar, - sempre ha que 

aperfeiçoar por melhor artista que se julgue -, teriamos tido provavelmente occasião de louval-

o, o que para nós seria um motivo de verdadeiro prazer, sobretudo em questão de arte. 

Sempre é desagradavel fallar mal de alguma cousa, mas é que acima das considerações 

pessoaes, ha o dever e esse impõe-nos a obrigação de proseguir no caminho da critica, mas da 

critica justa, [...]. 

 

Catálogo da Exposição Geral de Bellas Artes de 1884 

O Combate naval do Riachuelo 
O Sr. Victor Meirelles de Lima, professor de pintura historica na Academia. Rua do Lavradio 

n. 69. 

291. Combate naval de Riachuelo  

Jornada de 11 de Junho de 1865 
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Réplica do quadro deste nome, feita pelo artista, em Pariz, nos annos de 1882 a 1883, afim de 

reparar a perda do primeiro, executado em 1872, e inutilisado na volta da Exposição de 

Philadelphia. 

Este quadro é propriedade do artista. 

 
RESUMO HISTORICO 
 

Offendidos os brios e a dignidade do Brazil pela guerra que, sem motivo nem 

provocação, lhe declarara o dictador do Paraguay, apprehendendo inesperadamente, e á traição 

e falsa fé, o vapor Marquez de Olinda, e invadindo o territorio brazileiro em Uruguayana e 

Mato Grosso, surgiram de todos os pontos do Imperio valentes legiões de defensores, que, 

formando um poderoso exercito, correram ao campo da batalha para desaggravar a patria 

ultrajada, e expulsar o audacioso inimigo, que ousara pisar o solo brazileiro. 

Não menos briosa a Marinha de Guerra, almejava anciosa tomar parte na luta travada, 

e, sulcando as aguas do Prata, achava-se já no rio Paraná estacionando sobre a margem direita, 

duas legoas abaixo da cidade de Corrientes. 

Na manhã do glorioso e para sempre memoravel dia 11 de Junho de 1865, ás 9 horas, 

annunciaram as vigias ter á vista uma esquadra inimiga, a qual, favorecida pela granda 

correnteza das aguas, em poucos minutos passou em frente á nossa pela margem opposta, e foi 

seguindo aguas abaixo, para collocar-se junto da barranca de Riachuelo. 

Cumpunha-se a esquadra paraguaya dos seguintes navios: Taquary, navio chefe com a 

insignia do capitão de mar e guerra Meza; Igurey, Marquez de Olinda, Salto, Paraguary, Iporá, 

Jejuy e Iberá, armados com 6 peças cada um, e trazendo a reboque seis chatas, cada uma das 

quaes, com uma guarnição de 50 praças, montava um canhão de calibre 68. Além da tripolação 

trazia cada navio 500 homens de infanteria, gente toda escolhida para dar abordagem. 

Na barranca, sobre a ponta denominada de Santa Catharina, tinha o inimigo 

cautelosamente preparado uma bateria de 22 peças, guarnecida por 1000 homens, e no seu 

prolongamento, na extremidade que fica ao sul e fórma a ponta do Riachuelo, mais 1000 

homens de infanteria, com o seu acampamento inteiramente occulto pelo matto. 

Procurar o inimigo e dar-lhe batalha foi a deliberação que immediatamente tomou o 

chefe da divisão Francisco Manoel Barroso, o qual, a bordo da fragata a vapor Amazonas, 

ordenou que avançasse a esquadra imperial na seguinte ordem: 

Na vanguarda a corveta Belmonte, indo-lhe nas aguas a fragata Amazonas e as 

canhoneiras Parnahyba e Ypiranga, a corveta Jequitinhonha, com a insignia do Chefe 
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Gomensoro, e as canhoneiras Araguary, Iguatemy, Beberibe e Mearin. Encontrando o inimigo 

em Riachuelo postado em linha de combate, foi obrigada a esquadra imperial a descer e vir dar 

volta em outro canal mais abaixo, por não poder naquelle logar manobrar convenientemente, e 

tendo havido nessa rapida passagem um fogo intensissimo de ambos os lados, soffreu muito a 

Belmonte. 

  O Jequitinhonha, ao descer, aproximando-se de mais da barranca, encalhou, e, ahi 

exposto a um fogo erudelissimo, soube heroicamente defender-se da abordagem, que mais de 

uma vez tentou dar-lhe o inimigo. 

A Parnahyba, não tendo boa marcha, foi ficando atrás e distante dos outros navios, 

circumstancia favoravel para o inimigo, que, não podendo realizar seu plano com o 

Jequitinhonha, tentou fazel-o sobre a Parnahyba, que em pouco se viu acommetida por todes 

os lados; mas, repelindo fortemente o furioso inimigo com metralha e bala, taes estragos causou 

á Paraguary, que esta se viu obrigada a ir encalhar sobre uma ilha á margem do Chaco; o 

Taquary, o Salto e o Marquez de Olinda, porém, conseguiram abordal-a. Seiscentos inimigos, 

furiosamente enraivecidos occuparam bem depressa uma parte da immortal Parnahyba, cujo 

convez ficou logo nadando em sangue: foi então que se travou em breve espaço uma luta 

medonha, combatendo-se a ferro frio, e corpo a corpo; foi nesta heroica porfia que dera a vida 

pela patria o jovem Greenhalgh, que respondeu com um tiro de revólver á aviltante intimação 

de arriar o pavilhão brazileiro que elle defendio; Pedro Affonso, do 9º de infanteria; Andrade 

Maia, o intrepido marinheiro Marcilio Dias, e tantos outros que tão bem souberam defender o 

seu posto. Uma luta tãoo desigual acabaria por exterminar toda aquella valente guarnição; não 

aconteceu, porém, assim, porque a Providencia Divina velava pelo Brazil. 

Seguir, combater, perseguir e exterminar o inimigo era a idéa fixa de todos os brazileiros 

naquelle momento solenne de amor da patria. A esquadra dá volta: a Mearin primeiro, e depois 

o Amazonas, a Beberibe, a Araguary, bem como todos os outros, cada qual faz quanto póde 

para destruir o inimigo, e tão vivo era o fogo de metralha, bala e fuzilaria, que, no dizer do chefe 

Barroso – era uma chuva de respeito. 

Na intenção de salvar a Parnahyba, uma feliz idéa occorre ao pensamento do chefe, que 

é logo posta em pratica. 

Fazer rapidas evoluções a toda a força do vapor e, como se fôra seu navio um novo 

Merrimak, investir sobre os navios inimigos e destroçal-os, foi obra de um momento: foram 

logo dous mettidos a pique, e recuando o invulneravel Amazonas, se prepara para investir sobre 
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o terceiro, q uadno este percebe a manobra, e procura escapar-se abandonando o costado da 

Parnahyba. 

Reina a confusão entre os paraguayos, muitos dos quaes se atiram ao rio, procurando 

fugir a nado: os navios que restam buscam escapar ao perigo imminente que os ameaça, e 

abandonam algumas chatas, que, tomadas pela correnteza, cahem aguas abaixo, continuando 

porém as que estavam sobre a margem junto á barranca a fazer um fogo activo. 

Nesta occasião manda o chefe brazileiro içar no laisda verga do Amazonas o signal n.10 

– Sustentar o fogo que a victoria é certa -; grato signal que é immediatamente reconhecido por 

todos os navios da esquadra imperial. Eram 3 ½ horas da tarde, e, apezar da derrota manifesta, 

o inimigo audaz, em frenetico desespero, procura fazer um ultimo esforço; a victoria porém não 

se fez esperar mais, e, no meio do maior enthusiasmo, o chefe Barroso, imponente sobre o 

passadiço do immortal Amazonas, brada: - Viva o Imperador e Naçao Brazileira! – e os vivas 

de toda a esquadra são muitas vezes repetidos pelos echos daquellas solitarias margens. 

O resto da esquadra inimiga foge rio acima, e é tenazmente perseguida pelas canhoneiras 

Beberibe, Mearin e Araguary. 

- 

O momento escolhido pelo artista é aquelle em que, depois de ter mettido a pique dous 

navios paraguayos, e ia a ré o Amazonas; e sendo visto e reconhecido por todos os vasos da 

esquadra o signal – Sustentar o fogo que a victoria é certa – grita o valente chefe Barroso – 

Viva o Imperador e o Brazil! – São 3 ½ horas da tarde. 

- 

EXPLICAÇÃO DO QUADRO 

Sobre o vapor Amazonas vê-se no passadiço o chefe Barroso, tendo ao lado o pratico 

Bernardino, o comandante Brito, e o guarda-marinha Barbosa; avante, sobre o castelo de prôa, 

o immediato Delphim Carlos de Carvalho, dirigindo a manobra; no primeiro plano, á direita, 

um vapor paraguayo a pique, tendo parte do convez fóra d’agua, sobre o qual estão diversos 

grupos de inimigos, que, apezar de derrotados, fazem ainda um ultimo esforço de vingança; na 

caixa da roda, meio immersa n’agua, um marinheiro brazileiro, que sem duvida cahira dentro 

do navio inimigo no momento do choque dado pelo Amazonas, é mortalmente ferido a tiro de 

revólver por um official paraguayo; ao longe a Araguary e o Beberibe perseguem os vapores 

paraguayos que fogem rio acima; vê-se o Jejuy a pique, e duas chatas que cahem aguas abaixo. 

No ultimo plano o Jequitinhonha, adornado, jaz encalhado perto da barranca, e um vapor 

paraguayo ainda 
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mais ao longe foge precipitadamente. Pela pôpa do Amazonas, no centro do quadro, vê- se a 

Mearin, que vai prestar socorro á Parnahyba. A’ esquerda, e no segundo plano, vê- se um grupo 

de paraguayos e alguns camalotes; mais ao longe, e em terceiro plano, a Parnahyba, entre o 

Taquary e o Salto; finalmente, mais longe ainda, está o Paraguary encalhado na margem do 

rio. 

 

 


