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EDITORIAL 

 

 Studium recupera neste número temas importantes para o fotográfico no 

Brasil do século XIX e início do século XX: Paisagem e retrato, no artigo de Ana 

Maria Mauad; a identificação dos homens, seus corpos, delitos e retratos, na 

Galeria estudada por Sandra Koutsoukos; a entrada da fotografia nos 

periódicos impressos, principalmente nas revistas no Rio de Janeiro, 

apresentada por Cláudia de Oliveira. Por outro lado, conta com uma reflexão 

metodológica do uso histórico da fotografia no comentário assinado por Marco 

Morel. Atenta ainda ao tema da fotografia nos oitocentos, Studium traz a resenha 

de Beatriz Lefèvre, que trata dos Cadernos de fotografia do Instituto Moreira 

Salles, dedicados a Canudos. 

 Numa nova área, dedicada a exposições de marcado interesse 

fotográfico, Olho Cíclico, do Museu Paulista, é analisada por Cristina 

Meneguello. Por fim, Studium começa a disponibilizar um manual de fotografia 

publicado no Brasil na década de 1890. Suzana Barreto apresenta-o e mostra 

sua importância. O acesso a essa obra seria impossível sem o apoio de Maria 

Luíza Pinto de Moura (in memoriam), do Centro de Ciências Letras e Artes de 

Campinas, e de Eduardo Alves Covas, que passa a integrar a nossa equipe a 

partir desta edição. 

 Seja em trabalhos como os que compõem Olho cíclico - em que obras de 

arte contemporâneas dialogam abertamente com os processos de produção e 

de captação de imagem dos oitocentos -, seja nos de artistas como Rosângela 

Rennó, que nos inspiram a reparar na força dos álbuns - gênero importante do 

século XIX -, a fotografia dos oitocentos não se encontra imobilizada e morta no 

tempo de antes, do passado esquecido e longínquo; ainda mobiliza o imaginário 

social e a criação artística. 

 

Iara Lis Schiavinatto 

Pela comissão editorial  



ENTRE RETRATOS E PAISAGENS: MODOS DE VER E REPRESENTAR NO 

BRASIL OITOCENTISTA 

Ana Maria Mauad   

(Texto resumido) 

 

 A fotografia chega ao Brasil em 1840, sendo recebida entusiasticamente 

pelo articulista do Jornal do Comércio do dia 17 de janeiro: 

"Finalmente passou o daguerreotipo [sic] para ca os mares e a 
fotografia, que ate agora só era conhecida no Rio de Janeiro por teoria, 
[...]. Hoje de manha teve lugar na hospedaria Pharoux um ensaio 
fotográfico tanto mais interessante, quanto e a primeira vez que a nova 
maravilha se apresenta aos olhos dos brasileiros. [...] E preciso ver a 
cousa com seus próprios olhos para se fazer idéia da rapidez e do 
resultado da operação. Em menos de nove minutos o chafariz do Largo 
do Paço, a praça do Peixe, o mosteiro de São Bento, e todos os outros 
objetos circunstantes se acharam reproduzidos com tal fidelidade, 
precisão e minuciosidade, que bem se via que a cousa tinha sido feita 
pela própria mão da Natureza, e quase sem a intervenção do artista" 

 O daguerreótipo 1, apresentado 

por Louis Jacques Mandé Daguerre, na 

Academia de Ciências da França em 

1839, foi um sucesso. Em primeiro 

lugar, por proporcionar uma 

representação precisa e nítida da 

realidade, fornecendo à imagem um 

estatuto técnico que lhe subtrai, por 

completo, os vestígios de subjetividade. Em segundo lugar, a nitidez, a rapidez 

e os procedimentos simples e codificados ampliam seu uso e retiram o caráter 

de unicidade da produção visual do século XIX.  

                                            
 Doutora em História Social, Professora Adjunta do Departamento de História e do PPGH, 
Pesquisadora do LABHOI/UFF. 
1 Daguerreótipo: Imagem positiva direta em chapa de cobre, coberta de uma fina camada de 
prata, cuidadosamente polida e sensibilizada com vapores de iodo. A imagem é revelada com 
vapores de mercúrio e apresentada em caixilho hermeticamente fechado. 
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 A necessidade da experiência visual, ressaltada na notícia do Jornal do 

Comércio, é uma constante no século XIX. Numa sociedade em que grande 

maioria da população era analfabeta, tal experiência possibilitou um novo tipo de 

conhecimento mais imediato, mais generalizado. Paralelamente, habilitava os 

grupos sociais a formas de auto-representação até então reservadas a pequena 

parte da elite que encomendava a pintura de seu retrato. A demanda social por 

imagens incentivou pesquisas no sentido de melhorar a qualidade técnica das 

cópias, facilitar seu processo de produção e retirar-lhe o caráter de relíquia, ainda 

presente no daguerreótipo, uma peça única, acondicionada em estojo de luxo. 

Os processos negativo/positivo, com chapas de colódio úmido e papel 

albuminado e, posteriormente, com chapas secas de gelatina permitiram 

inúmeras reproduções da imagem, a partir de um único registro. 

 No Brasil, a fotografia contribuiu para a construção da imagem e da auto-

imagem da sociedade do Segundo Império. A produção fotográfica desse 

momento no Brasil orientou-se a partir de duas grandes referências: o retrato 

fotográfico 2 e as fotografias de vistas, geralmente feitas em chapas de grande 

formato (18 x 24cm). 

 Sob o império do retrato grupos sociais se distinguiam, construindo 

através de marcas visuais a sua identidade social. O retratado, escolhendo a 

pose adequada para a mise-en-scéne do estúdio fotográfico, evidenciava a 

adoção de um determinado estilo de vida e padrão de socialidade. Os objetos e 

trejeitos adotados para criar a ambientação ilusória do estúdio atuavam como 

emblemas de pertencimento social, moldados segundo os códigos de 

comportamento, referentes ao grupo detentor dos meios técnicos de produção 

cultural ou do acesso a estes. 

 Paralelamente, o Império brasileiro teve a sua imagem desenhada pela 

pena aguçada e perspicaz dos viajantes e de seus "riscadores" (desenhistas), 

pelos pintores paisagistas e fotógrafos que por aqui transitaram, desde a 

abertura dos portos em 1808, mas, sobretudo, a partir do Segundo Reinado, 

                                            
2 Modalidades do retrato, em tamanhos que variavam do formato carte-de visite, foto de 6 x 9,5 
cm, colada sobre cartão de 6,5 x 10,5 cm ao cabinet size, foto de 10 x 14 cm, colada em cartão 
de 16,5 cm. Não podemos esquecer as estereoscopias que não se limitavam ao modelo retrato, 
incluindo na sua galeria de imagens as paisagens. 
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principalmente no que se refere aos fotógrafos. Independentemente da 

modalidade do registro, foi o olhar do estrangeiro que nos enquadrou, ao mesmo 

tempo em que educava o nosso olhar, para que nós mesmos pudéssemos nos 

mirar nos espelhos da cultura importada de seus países de origem. 

 A escrita-em-trânsito, típica dos viajantes, forneceria o tom de testemunha 

ocular aos relatos, escritos no estilo simples da verdade. O mesmo tom estaria 

presente nas aquarelas e desenhos dos pintores que acompanhavam as 

expedições. Ender, Rugendas, Taunay, Hercule Florence, eram eloqüentes na 

sua necessidade de tudo registrar. Tal eloqüência fica ainda mais patente se 

pensarmos que foi este mesmo Hercule Florence, o descobridor, no Brasil, em 

1833, da possibilidade de se fixar desenhos com a luz: a fotografia. O isolamento 

do estudioso impossibilitou-o de conquistar a glória alcançada seis anos depois 

por Daguerre, na França. 

No século XIX, a fotografia de paisagem prendia-se aos cânones da 

pintura romântica e do paisagismo dos grandes panoramas, daí a utilização de 

chapas de grande formato, que eram as mais adequadas a esse tipo de 

fotografia, por produzirem um resultado próximo às vistas e panoramas pintados. 

Marc Ferrez, fotógrafo brasileiro que atuou na Corte a partir da década de 1870, 

especializou-se em vistas, chegando mesmo a aperfeiçoar o aparelho inventado 

por M. Brandon, próprio para vistas panorâmicas. 

 Entretanto, é importante perceber que a fotografia de vistas, mesmo com 

apoio nos cânones da pintura, desenvolve uma linguagem própria, em que a 

nitidez e a distribuição clara dos planos é a marca fundamental. O fotógrafo 

paisagista, ao escolher temas variados e isolados entre si para compor suas 

vistas e panoramas, nos quais as relações sociais eram encenadas segundo 

uma pose pré-estabelecida, produzia uma colagem do real, na qual o progresso 

se equivalia pelo que aparentava, não pela realidade. Guardando tal perspectiva, 

a fotografia brasileira no século XIX teve como espaço de excelência para a sua 

divulgação as exposições universais. A partir de 1862 a fotografia participou das 

exposições universais, como meio de comunicar as riquezas e a vastidão do 

território. Treinados na retórica do discurso civilizatório, os emissários do Brasil 

nessas exposições esforçaram-se por projetar uma imagem de Brasil mais 
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próxima dos países do norte do que de seus vizinhos do cone sul. Entretanto, a 

presença do Império fazia-se notar por aquilo que tinha de exótico, de original, 

de diferente, segundo a lógica que presidia já as descrições dos viajantes anos 

antes. 

 No entanto, o século XIX, à parte de todo o fascínio causado pelas vistas 

estereoscópicas 3, foi dominado pelo império do retrato. 

 No Brasil a moda do retrato foi aceita como todas as demais que vinham 

do estrangeiro para enquadrar nosso comportamento e para nos fornecer 

molduras para nossas próprias imagens. Rapidamente fotógrafos estrangeiros, 

fugindo da concorrência profissional existente em seus países, invadiram a 

Corte, integrando-se ao cotidiano da cidade, juntamente com as modistas, os 

cabeleireiros, os joalheiros, entre outros agentes dos modos de vida ocidentais. 

 O retrato fotográfico democratizou a imagem, antes limitada aos recursos 

da pintura. O barateamento dos custos, bem como a ampliação do número de 

fotógrafos itinerantes ao longo do segundo reinado, amplia o mercado 

consumidor, configurando uma clientela cada vez mais heterogênea. Já não é 

raro, em fins do século XIX, encontrar-se fotografias de ex-escravos, como 

também de um número cada vez maior de imigrantes pobres que utilizavam a 

fotografia como um meio de construir a sua própria posteridade. 

 No ano de 1870 atuavam na Corte, com endereço fixo e anúncio no 

Almanaque Laemmert, 38 fotógrafos. Nos seus anúncios ofereciam serviços 

diversos e indicavam o endereço, que dependendo da rua já era a garantia de 

distinção. Concentravam-se basicamente no centro da cidade, com ênfase na 

rua do Ouvidor. Dentre os mais renomados, destacaram-se na Corte, ao longo 

da segunda metade do século XIX, tanto pelos seus retratos quanto pelos seus 

panoramas e vistas, os seguintes fotógrafos: Revert Henrique Klumb, Insley 

Pacheco, Carneiro e Gaspar, Stahl & Wahnschaffe, Camillo Vedani, J.F. 

                                            
3 Vistas estereoscópicas: Consistiam na montagem de um cartão, de 9 x 18 cm, com duas 
fotografias ligeiramente diferenciadas que, observadas através de um visor especial, formavam 
uma imagem única, vista com relevo e profundidade. 



STUDIUM 15  8 

Guimarães, George Leuzinger, Modesto Van Nyvel, Pacheco,Christiano Junior, 

Henschel & Benque ,Juan Gutierrez, o já citado Marc Ferrez, entre outro. 

 No entanto, a atuação dos fotógrafos não se limitava à Corte Imperial: 

várias províncias brasileiras podiam contar com o serviço de renomados estúdios 

fotográficos, tais como Lindermann na Bahia, Augusto Stahl em Pernambuco, 

Augusto Riedl, em Minas Gerais, Carlos Hoenen, em São Paulo, dentre muitos 

outros. Era comum que uma casa fotográfica sediada na Corte abrisse uma filial 

em outra cidade, ou ainda produzisse vistas de diferentes regiões. 

 A família imperial destacava-se como um dos importantes membros da 

clientela dos estúdios. Era comum nos anúncios de fotógrafos ou de oficinas 

fotográficas as titulações e honrarias atribuídas pelo imperador D. Pedro II aos 

fotógrafos que lhe prestavam serviços, impressas juntamente com as 

premiações nas exposições de belas-artes, nacionais ou internacionais, como 

forma de valorização do trabalho oferecido. Tais atributos também eram 

colocados no verso dos retratos, que possuíam uma iconografia bem rica e 

peculiar. Se na imagem ficava registrada a invenção mágica de um cotidiano de 

fachada, seu verso era o espaço por excelência para o fotógrafo reinventar seus 

atributos profissionais através de signos de distinção e qualificação, tais como 

frisos, desenhos do aparato técnico, medalhas e brasões, anjos, flores, 

paisagens da cidade etc. 

 Além da família Imperial, a clientela dos estúdios era formada pela classe 

senhorial, dona de terras e de homens, que sempre que vinha à Corte se deixava 

retratar, e pela população urbana, enriquecida pelo comércio e pelos serviços 

prestados à elite imperial. Os trabalhos mais comuns de fotografia encontrados 

nos estúdios eram os retratos carte-de-visite utilizados para enviar como 

lembrança e para compor álbuns para serem expostos nas mesas das salas de 

estar. 

 A pose é o ponto alto da mise-en-scène fotográfica no século XIX, pois 

através dela combinam-se: a competência do fotógrafo em controlar a tecnologia 

fotográfica; a idéia de performance, ligada ao fato de o cliente assumir uma 

máscara social que, muitas vezes, não lhe competia; e a produção de uma nova 
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forma de expressão visual adequada aos tempos do telégrafo e do trem a vapor. 

A fotografia, principalmente o retrato fotográfico, com toda a sua possibilidade 

de encenação, inventa uma memória para ser perenizada, eternizando na 

emulsão fotográfica uma vontade de ser própria à sociedade brasileira dos 

Oitocentos. 



Entre retratos e paisagens: modos de ver e representar no Brasil 

oitocentista 

Ana Maria Mauad 

(Texto completo) 

 

 “J.F. Guimarães – Cavalheiro Official e Comendador da Rosa  

Tendo-se mudado definitivamente para o novo estabelecimento à rua 
Gonçalves Dias 2, acha-se a disposição das Exmas. Famílias que lhe 
tem honrado com a sua confiança, pois dispõe atualmente de um novo 
atelier montado com todos os requisitos necessários para uma casa 
deste gênero, rivalizando com as mais importantes conhecidas na 
Europa: tira retratos fixados a fogo como as pinturas de Sèvres. 
Perpétua duração, constituindo, por isso, uma verdadeira relíquia de 
família” (Almanack Laemmert, ano 1889, p.1929)  

  J.F Guimarães, conhecido fotógrafo na 

Corte do Rio de Janeiro, anuncia, no Almanack 

Laermert, seus serviços colocados à disposição 

das famílias da boa sociedade imperial. A 

qualidade de sua casa fotográfica é garantida 

através de dois importantes atributos: as 

comendas que recebeu e o domínio das melhores 

técnicas disponíveis no mercado internacional. 

Capital social e manipulação de saberes 

atualizados eram dois ingredientes importantes 

para ser reconhecido profissionalmente como 

fotógrafo, o mediador das memórias sociais. O 

fotógrafo era quem manejava técnicas e adotava 

padrões estéticos adequados para transformar em 

relíquia um simples olhar, fixando no tempo a 

imagem moldada para ser lembrada.  

 Sob o império do retrato grupos sociais se distinguiam, construindo 

através de marcas visuais a sua identidade social. O retratado, escolhendo a 

pose adequada para a mise-en-scène do estúdio fotográfico, evidenciava a 

adoção de um determinado estilo de vida e padrão de socialidade. Os objetos e 

Foto 1: Barão de Joatinga, 
posando para Eugene Disderi, 

carte-de-visite, c. 1870, Coleção 
Resgate do Laboratório de 

História Oral e Imagem da UFF. 
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trejeitos adotados para criar a ambientação ilusória do estúdio atuavam como 

emblemas de pertencimento social, moldados segundo os códigos de 

comportamento, referentes ao grupo detentor dos meios técnicos de produção 

cultural ou do acesso a estes.  

 Paralelamente, o Império brasileiro teve a sua imagem desenhada pela 

pena aguçada e perspicaz dos viajantes e de seus "riscadores" (desenhistas), 

pelos pintores paisagistas e fotógrafos que por aqui transitaram, desde a 

abertura dos portos em 1808, mas, sobretudo, a partir do Segundo Reinado, 

principalmente no que se refere aos fotógrafos. Independentemente da 

modalidade do registro, foi o olhar do estrangeiro que nos enquadrou, ao mesmo 

tempo em que educava o nosso olhar, para que nós mesmos pudéssemos nos 

mirar nos espelhos da cultura importada de seus países de origem.  

 Uma constante dessas imagens 

será a escolha da cidade do Rio de 

Janeiro como a síntese da 

representação de Império. Não sem 

motivo. Além de ser sede do governo 

central - e, por conseguinte, palco onde 

o teatro imperial era exibido - o Rio de 

Janeiro reveste-se de uma singular 

beleza natural, aparecendo, ao mesmo 

tempo, como o principal porto do país.  

 A imagem na sociedade 

oitocentista teve como uma de suas principais formas de expressão a fotografia. 

Esta, por sua vez, orientou-se a partir de duas grandes referências: o retrato 

fotográfico e a fotografia de vistas. O objetivo deste trabalho é analisar o circuito 

social da fotografia na Corte do Rio de Janeiro e seus desdobramentos na 

construção das identidades sociais relacionadas a esse espaço. O ponto de 

partida é a paisagem e a sua figuração, para então focalizar a forma como as 

pessoas eram fotografadas e se deixavam fotografar no século XIX.  

  

Foto 2: Paisagem da cidade do Rio de 
Janeiro- Bairro da Gamboa e Ponta do Caju, 
George Leuzinger, albúmen, 19,4 X 24,4 cm, 

c.1865. In: Vasquez, Pedro. Mestres da 
fotografia no Brasil: coleção Gilberto Ferrez, 
Rio de Janeiro : Centro Cultural Banco do 

Brasil, 1995, p.63. 
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Impressões de viagem: a paisagem na cultura visual oitocentista.  

"Irei para um pais novo, com a mente livre de qualquer informação 
previa, anotarei as coisas para informa-las a você a medida que 
chamarem minha atenção e enquanto essa impressão for recente. O 
que os meus olhos virem [...], contarei detalhadamente a partir de 
minha experiência própria, e o que os meus olhos não virem tentarei 
obter através de conversas com as pessoas inteligentes para as quais 
tenho cartas de apresentação." i 

 O trecho acima foi escrito pelo capelão da comitiva de Lorde Strangford, 

Robert Walsh, que visitou o Brasil na década de 20 do século passado. Sua 

intenção era a de anotar tudo que visse e ouvisse sobre o país que iria conhecer, 

tentando ser o mais imparcial possível.  

 Para o viajante, a impressão causada pelo olhar é a que fica, fornecendo 

o estatuto de verdade ao relato. O fato de ter estado presente, ter sido a 

testemunha ocular de um evento ou de um hábito cotidiano qualquer, garante à 

sua narrativa o teor de incontestável. O ideal de uma mente livre isenta de 

preconceitos escondia diferentes chaves de leitura para uma mesma realidade. 

Esta seria composta, em primeiro lugar, por uma paisagem plena de atributos de 

oposição ao lugar de origem dos viajantes e, em segundo, por interesses 

próprios aos objetivos de cada viagem.   

 Nas últimas décadas do XIX, dois viajantes produziram relatos distintos, 

mas igualmente significativos sobre o Brasil: Charles Ribeyrolles e Carl Von 

Koseritz.   

 Ribeyrolles, republicano convicto, era amigo de Victor Hugo e pelo que se 

conta acompanhou-o no exílio no início do Segundo Império francês. Chegou ao 

Brasil a convite do fotógrafo Victor Frond para participar do projeto de um livro 

contando as riquezas do país; sobre seu projeto Victor Frond coloca:   

"a frente de um estabelecimento fotográfico criado por min, concebi, no 
ano passado, a idéia de pagar minha divida para com a hospitalidade 
brasileira publicando uma obra que refletisse a atualidade da historia 
do Brasil, as belezas, as grandezas[...]fixado meu projeto, fiz vir da 
Europa, a meu custo, o senhor Charles Ribeyrolles, um dos meus 
amigos que aceitou se encarregar do texto[...]." ii 

 O projeto resultou no livro Brasil pitoresco, cujas litogravuras de 

F.Sourier, baseadas nas fotografias de Victor Frond, são excepcionais, na 
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composição equilibrada do Brasil oitocentista. Paisagens em grandes 

panoramas, principais prédios do governo, as fazendas, suas instalações e 

habitantes, os lugares pitorescos, a vegetação exuberante, a arquitetura bem 

acabada, está tudo lá, definindo o Brasil do Segundo Reinado. iii 

 O texto de Ribeyrolles acompanha a direção indicada pelas imagens 

visuais: "o escritor não tem que discutir, nem catequizar, e sim pesquisar, ver" iv. 

Ribeyrolles estava muito mais preocupado em desvendar o cotidiano, bem ao 

estilo do século XIX, com detalhes sobre o dia-a-dia das fazendas, das cidades 

da província, com análises sobre a organização social e a distribuição das 

atividades econômicas da Corte, do que com os diamantes da coroa, os pregos 

das suntuosas poltronas, das librés, etiquetas, cerimônias e festas.  

 O capitão von Koseritz escreve no final da década de 1880, com o regime 

imperial já estremecido pela sucessão de gabinetes e pelo tumulto das casernas. 

Chega à Corte, em 1883, vindo do Rio Grande do Sul, em meio a um surto de 

febre amarela. Passa seis meses na capital. Visita os lugares mais importantes, 

tece comentários sobre os hotéis e restaurantes, participa do circuito de salões 

da cidade e das festas da comunidade estrangeira, entre outros eventos e 

passeios. Na condição de repórter da “Gazeta”, do Rio Grande do Sul, escreve 

o seu diário de viagem em forma epistolar, com as “cartas da Corte”, publicadas 

regularmente naquele jornal.   

 Em seu relato, moldado pela noção de testemunha dos fatos, a dimensão 

visual foi ressaltada nos detalhes da narrativa, corroborando em certa medida a 

idéia acima expressa por Ribeyrolles, de que o importante era dar a ver. Por 

outro lado, o texto de Koseritz dialoga com as fotografias de paisagem, uma 

tendência já consolidada no final do século XIX.  

 Ambos os exemplos, apesar de serem de tempos distintos, nos colocam 

uma questão que perpassa todo o período: O que os viajantes têm em comum? 

Qual o aspecto de seus relatos que se entrecruzam no delineamento de uma 

paisagem própria ao olhar do estrangeiro?   

 Num primeiro momento, sua condição de "observadores externos torna 

mais aguda sua capacidade de captar aspectos do inter-relacionamento social 
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que não despertam atenção dos integrantes do grupo local" e enquadra com 

clareza quase classificatória tipos, costumes, hábitos, normas de 

comportamento etc. Passado algum tempo, a vivência cotidiana faz com que 

eles se misturem ao ambiente visitado, tornem-se íntimos de gente da terra, 

familiarizem-se com as rotinas e os problemas da cidade. Reclamam do calor, 

dos mosquitos, das chuvas torrenciais, da sujeira das ruas, do descaso das 

autoridades com as obras públicas, dos cocheiros e dos caminhos para os 

diferentes sítios, da situação política. Produzem com seus comentários 

cotidianos muito mais do que com os laudos especialmente realizados sobre a 

situação nacional, um roteiro claro, no qual se incluem como habitantes da 

cidade, transmitindo informações preciosas sobre a cultura material e as 

maneiras de resolver problemas práticos, indicativos de vivências e de hábitos 

que declaram a sua intimidade e familiaridade para com o lugar. Neste 

movimento "não só figuram um Brasil, como ensinam a figurá-lo, a descrevê-lo". 

v 

 A literatura romântica das décadas de 1830 e 1840, as fotografias de 

paisagens em chapas de grande formato e a participação do Brasil nas 

exposições universais criaram uma imagem de Brasil que se decalca na 

figuração do Império. Uma imagem que teve como marca aquilo que Flora 

Sussekind denominou de "a sensação de não estar no todo", iluminar uma parte 

escurecendo as demais.   

 A marca da paisagem desenhada pelo século XIX é cindida por dois ideais 

de conformação do Brasil na lógica da cultura ocidental, elaborados pelos 

agentes culturais da época em sintonia com o projeto do Estado imperial. Um 

lado defende o ideal de cultura, como sinônimo de civilização, a ser conquistado 

quando se adotam costumes estrangeiros, notadamente os franceses, e o outro 

lado valoriza a imagem de natureza pródiga, de riqueza exuberante, de costumes 

bizarros, de heterogeneidade, de mistério e distância a nós imputada pelo outro 

que nos fita a partir da perspectiva iluminista. vi 

 A problemática da verdade na fundação de uma imagem de Brasil no 

século XIX enfatiza o papel dos relatos de viajantes, principalmente os dos 

estudiosos naturalistas. A “escrita-em-trânsito” forneceria o tom de testemunha 
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ocular aos relatos, escritos no estilo simples da verdade. O mesmo tom estaria 

presente nas aquarelas e desenhos dos pintores que acompanhavam as 

expedições. Ender, Rugendas, Taunay, Hercule Florence eram eloqüentes na 

sua necessidade de tudo registrar. Tal eloqüência fica ainda mais patente se 

pensarmos que foi este mesmo Hercule Florence o descobridor, no Brasil, em 

1832, alguns anos antes da notícia chegar da França, da possibilidade de se 

fixar desenhos com a luz: a fotografia vii. O isolamento do estudioso da Vila de 

São Carlos (atual Campinas) impossibilitou-o de conquistar a glória alcançada 

anos depois por Daguerre.  

 O empenho do desenhista Florence em encontrar uma técnica que 

copiasse a natureza com toda a fidelidade é exemplar para se caracterizar o 

papel assumido pela fotografia na construção de uma imagem do Brasil 

adequada ao projeto de modernização imperial mais do que ao passado colonial.   

 O panorama cultural da segunda metade do século XIX estava marcado 

por uma demanda social de imagens. Florence, Daguerre ou Niépce, os 

profissionais de imagens, desenhistas, o inventor do diorama, o pintor de 

cenários ou o litógrafo, experimentavam a necessidade de uma forma de 

expressão que captasse com precisão a realidade, ou a encenação da realidade. 

A câmera fotográfica seria o mecanismo para criar a perfeita ilusão.  

 Tanto em termos de figuração da realidade como de lógica industrial o 

daguerreótipo viii, apresentado na Academia de Ciências da França em 1839, é 

um sucesso. Em primeiro lugar, por proporcionar uma representação precisa e 

nítida da realidade, fornecendo à imagem um estatuto técnico que lhe subtrai, 

por completo, os vestígios de subjetividade. Em segundo lugar, a nitidez, a 

rapidez e os procedimentos simples e codificados ampliam seu uso e retiram o 

caráter de unicidade da produção visual do XIX, ao mesmo tempo em que lhe 

mantém o mistério, como ressalta Rouillé: "o ato quase místico e totalizador da 

criação manual da imagem cede lugar a uma sucessão de gestos mecânicos e 

químicos parcelados. O fotógrafo não é o autor de um trabalho minucioso, e sim 

o espectador da aparição autônoma e mágica de uma imagem química". ix 
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 O daguerreótipo chega ao Brasil, em 1840, pouco tempo depois de ter 

sido apresentado na França. Sua chegada foi registrada pelos jornais da Corte:   

"Finalmente passou o daguerreotipo [sic] para ca os mares e a 
fotografia, que ate agora só era conhecida no Rio de Janeiro por teoria, 
[...]. Hoje de manha teve lugar na hospedaria Pharoux um ensaio 
fotográfico tanto mais interessante, quanto e a primeira vez que a nova 
maravilha se apresenta aos olhos dos brasileiros. Foi o abade Compte 
que fez a experiência: e um dos viajantes que se acha a bordo da 
corveta francesa L'Orientale, o qual trouxe consigo o engenhoso 
instrumento de Daguerre, por causa da facilidade com que por meio 
dele se obtém a representação dos objetos de que se deseja conservar 
a imagem [...] E preciso ver a cousa com seus próprios olhos para se 
fazer idéia da rapidez e do resultado da operação. Em menos de nove 
minutos o chafariz do Largo do Paço, a praça do Peixe, o mosteiro de 
São Bento, e todos os outros objetos circunstantes se acharam 
reproduzidos com tal fidelidade, precisão e minuciosidade, que bem se 
via que a cousa tinha sido feita pela própria mão da natureza, e quase 
sem a intervenção do artista". x 

 A necessidade da experiência visual, ressaltada na crônica, é uma 

constante no século XIX. Numa sociedade em que grande maioria da população 

era analfabeta, tal experiência possibilita um novo tipo de conhecimento mais 

imediato, mais generalizado, ao mesmo tempo em que habilita os grupos sociais 

a formas de auto-representação até então reservadas a pequena parte da elite 

que encomendava a pintura de seu retrato. A demanda social por imagens 

incentivou pesquisas no sentido de melhorar a qualidade técnica das cópias, 

facilitar seu processo de produção e retirar-lhes o caráter de relíquia, ainda 

presente no daguerreótipo. De fato, apesar de sua possível reprodutibilidade, o 

daguerreótipo ainda aparecia como uma peça única, acondicionada em estojo 

de luxo, às vezes considerado como uma jóia.   

 Portanto, desenvolvimento técnico, conquista de novos mercados 

consumidores e paisagens exóticas foram ingredientes importantes para os 

novos usos e funções da imagem, notadamente a fotográfica, no século XIX. 

Atuando nessa direção, os fotógrafos paisagistas contribuíram para corroborar a 

imagem delineada pelos paisagistas e desenhistas que acompanhavam as 

expedições naturalistas. Ou seja, enquadrando o Brasil a partir de esquemas 

pictóricos já dados, mais uma vez a paisagem é fundada e criada, e o olhar 

educado a admirá-la de uma certa maneira.  
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 No século XIX, a fotografia de paisagem prendia-se aos cânones da 

pintura romântica e do paisagismo dos grandes panoramas, daí a utilização de 

chapas de grande formato serem as mais adequadas a esse tipo de fotografia, 

por produzirem um resultado próximo às vistas e panoramas pintados. Marc 

Ferrez, fotógrafo brasileiro que atuou na Corte a partir da década de 1870, 

especializou-se em vistas, chegando mesmo a aperfeiçoar o aparelho inventado 

por M. Brandon, próprio para vistas panorâmicas.  

 

 Entretanto, é importante perceber que a fotografia de vistas, mesmo com 

apoio nos cânones da pintura, desenvolve uma linguagem própria, na qual a 

nitidez e a distribuição clara dos planos é a marca fundamental. Uma estética 

cuja função primordial é a de transmitir mensagens que engendrem um sentido, 

distinto daquele produzido pelas pinturas, aquarelas e desenhos. Como bem 

avalia Solange Ferraz de Lima, a fotografia abstrai o tempo e reordena 

elementos do real na síntese da imagem. Ao escolher temas variados e isolados 

entre si para compor as vistas, tais imagens eliminam as relações sociais, 

justapondo-se numa colagem do real, em que o progresso se equivale pelo que 

aparenta, não pela realidade xi. Guardando tal perspectiva, a fotografia brasileira 

no século XIX teve como espaço de excelência para a sua divulgação as 

exposições universais. A participação do Brasil em tais eventos também contribui 

para a criação de uma imagem de Império.  

Foto 3: Paisagem da cidade do Rio de Janeiro - Entrada da 
Baía da Guanabara, Marc Ferrez, albúmen, 10,1 x 17,2 cm, 
c.1885. In: Vasquez, Pedro. Mestres da fotografia no Brasil: 

coleção Gilberto Ferrez, Rio de Janeiro : Centro Cultural Banco 
do Brasil, 1995, p.95. 
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 A mise-en-scéne do espetáculo futurista, proposto pelas exposições 

universais, tinha na fotografia seu melhor adereço, concebida como fruto da 

criatividade a serviço do desenvolvimento e progresso humano. Através dela 

poderiam ser expostos, sem maiores esforços, os recursos naturais e os frutos 

do trabalho mecanizado, temáticas fundamentais às “vitrines do progresso” xii.  

 A partir de 1862 a fotografia participa das exposições universais, como 

meio de comunicar as riquezas e a vastidão do território. Treinados na retórica 

do discurso civilizatório, os emissários do Brasil nas exposições universais 

esforçam-se por projetar uma imagem de Brasil mais próxima dos países do 

norte do que de seus vizinhos do cone sul xiii. Entretanto, a presença do Império 

fazia-se notar por aquilo que tinha de exótico, de original, de diferente, segundo 

a lógica que presidia já as descrições dos viajantes anos antes.   

 No entanto, a fotografia brasileira foi amplamente premiada em diferentes 

exposições, e tais premiações figuravam no verso dos retratos dos fotógrafos da 

Corte, como marca de distinção e qualidade de seus serviços. Uma publicidade 

desnecessária para atrair clientes, pois o retrato fotográfico na década de 1860 

já se tornava um verdadeiro modismo, com clientela consolidada na Corte do Rio 

de Janeiro. Aliás, o século XIX, à parte de todo o fascínio causado pelas vistas 

estereoscópicas xiv, foi dominado pelo império do retrato.   

  

Entre poses e olhares: o retrato fotográfico na cultura visual oitocentista.  

 A pose é o ponto alto da mise-en-scène fotográfica no século XIX, pois 

através dela combinam-se a competência do fotógrafo em controlar a tecnologia 

fotográfica, a idéia de performance, ligada ao fato de o cliente assumir uma 

máscara social que muitas vezes não lhe compete e à possibilidade de uma nova 

forma de expressão adequada aos tempos do telégrafo, do trem a vapor, enfim, 

a um tempo que tem como diversão antever o futuro. A fotografia, principalmente 

o retrato fotográfico, com toda a sua possibilidade de encenação, inventa uma 

memória para ser perenizada, eternizando-se na emulsão fotográfica uma 

vontade de ser, algumas vezes risível, mas na maior parte, crível. Uma imagem 
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capaz de criar uma representação ideal para ser lembrada no futuro, nos álbuns 

de família, guardiões das tradições, inventadas ou não.   

      

 No Brasil a moda do retrato foi aceita como todas as demais que vinham 

do estrangeiro para enquadrar nosso comportamento e para fornecer-nos 

molduras para nossas próprias imagens. Rapidamente fotógrafos estrangeiros, 

fugindo da concorrência profissional existente em seus países, invadiram a 

Corte, integrando-se ao cotidiano da cidade, juntamente com as modistas, os 

cabeleireiros, os joalheiros, entre outros agentes dos modos de vida ocidentais.   

 No entanto, o retrato fotográfico, como bem coloca Gisele Freund xv, 

democratiza a imagem, antes limitada aos recursos da pintura. O barateamento 

dos custos, como também a ampliação do número de fotógrafos itinerantes, ao 

longo do segundo reinado, amplia o mercado consumidor configurando uma 

clientela cada vez mais heterogênea. Já não é raro, em fins do século XIX, 

encontrar-se fotografias de ex-escravos, como também de um número cada vez 

maior de imigrantes pobres que se utilizam da fotografia como um meio de 

construir a sua própria posteridade.  

Foto 5: Página do álbum de fotografias da 
Família Aguiar Vallim, coleção LABHOI.  

Foto 4: Capa do álbum de fotografias da 
Família Aguiar Vallim, coleção LABHOI. 
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 Em 1890 a já então Capital Federal tinha mais de 30 fotógrafos com 

endereço fixo, e um trabalhador já podia tirar uma foto a baixo custo, no centro 

da cidade. Quarenta anos antes a situação era outra, como demonstra o quadro 

a seguir:  

Foto 7: Retrato de mulheres negras, autor 
desconhecido, carte-de-visite, s.d., In: Kossoy, 

B.& Carneiro, M.I. O olhar europeu: o negro 
na iconografia brasileira do século XIX, São 

Paulo : Edusp, 1994, estampa 67. 

Foto 8: Família de 
imigrantes libaneses, Ellias 
Allam & C.(RJ), 11,5 x 16,5 

cm, albúmen, c. 1900. 
Coleção Ana Maria Mauad. 

Foto 9: Casal de imigrantes 
libaneses, Ellias Allam & 
C.(RJ), 11,5 x 16,5cm, 

albúmen, c. 1900. Coleção 
Ana Maria Mauad. 

Foto 10: Retrato individual de 
filho de imigrante libanês, 

Ellias Allam & C.(RJ), 9,5 x 
13,5 cm, albúmen, c. 1900. 
Coleção Ana Maria Mauad. 

Foto 6: Retrato de casal sem 
identificação, Militão Augusto de 

Azevedo (SP), carte-de-visite, c. 1879. 
In: Kossoy, B.& Carneiro, M.I. O olhar 

europeu: o negro na iconografia 
brasileira do século XIX, São Paulo : 

Edusp, 1994, estampa 65. 
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Ano Retratistas 

Oficinas 

fotográficas/fotóg

rafos 

Casas que 

vendem material 

fotográfico 

1847 19 3 - 

1852 19 3 - 

1853 21 3 - 

1854 22 5 - 

1855 23 7 1 

1856 20 11 2 

1857 25 13 2 

1858 24 10 3 

1860 29 14 3 

1861 25 17 3 

1862 27 20 3 

1864 15 30 3 

1865 20 36 3 

1866 11 30 4 

1867 12 36 4 

1868 15 30 6 

1869 22 36 6 

1870 23 38 6 

1871 20 24 4 

1872 23 25 4 

1873 24 26 4 
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1874 11 21 3 

1875 18 25 3 

1877 18 28 3 

1878 11 22 3 

1879 15 17 5 

1880 18 21 5 

1881 22 24 5 

1882 26 27 5 

1883 23 21 3 

1884 27 22 3 

1885 28 25 3 

1886 27 21 3 

1887 34 31 3 

1888 39 34 4 

Fonte: Almanaque mercantil administrativo, mercantil e industrial do Rio de Janeiro, RJ, 

Laemmert. 

 Como pode ser acompanhado pela tabela acima, somente na década de 

1850 o setor fotográfico começa a crescer, inclusive e a partir de 1854 aparece, 

no Almanaque Laemmert, a rubrica de officinas photographicas e em 1866 a de 

photographos. Fotógrafos que inventam de tudo para driblar a concorrência que 

crescia dia a dia, pois muitos dos profissionais além de tirar retratos em vários 

processos e fotografias de vistas, vender instrumentos para tal atividade, 

também ensinavam a fotografar:   

"Retratos - Photographicos coloridos. Chapas a Electrotypo - Francisco 
Napoleão Bantz, retratista. Rua da Preguiça, n  11, 1  andar - Na galeria 
photographica do artista, acharão apreciadores das Bellas Artes, por 
preços cômodos, uma linda coleção de objetos de jóias muito variados, 
para colocar retratos, que recebeo pelo vapor inglez. Tiram-se retratos 
com chapas de electrotypo com vista do Porto de Bonfim ou sem ella, 
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afiançando a perfeição e a duração dos retratos, que só agradando se 
entregarão: convida-se aos senhores e senhoras para verem a coleção 
de retratos, mesmo independente de se retratarem. Ensina a tirar 
retratos e tem instrumentos para vender". xvi  

 O tempo da pose ia diminuindo: dos cinco minutos iniciais já era possível 

"daguerreotipar-se", em 1846, em um minuto, como anunciava Francisco Bautz, 

pintor, ao iniciar sua nova especialidade. No entanto a mise-en-scene do retrato 

adquiria novos atributos, principalmente ligados ao fundo e aos adereços de 

acompanhamento. Nesta encenação evidenciava-se o papel do cliente como 

ator na performance, e do fotógrafo como aquele que dirige a ação: "J.F.A. 

Carneiro, de volta de sua viagem a Europa, onde adquiriu novos conhecimentos, 

acha-se de novo a testa de seu estabelecimento e espera que o publico 

continuara a dispensar-lhe coadjuvação". xvii  

 Qual o tipo de conhecimento que detinha o fotógrafo, que podia ser 

aprendido à custa de iniciação e de constante atualização? Os anúncios 

respondem a essa pergunta, apontando um duplo caminho que marca os usos 

e funções da fotografia no século XIX: ora como arte, ora como ciência.  

 A fotografia é arte quando produz a beleza e controla as técnicas próprias 

da pintura, produzindo um resultado híbrido, amplamente criticado pela estética 

da época: a fotopintura, mas que no Brasil teve um grande publico. O anúncio 

garantia: "Retratos em porcelana 5$000 a dúzia. Trabalho de primeira ordem. O 

proprietário deste importante estabelecimento encarrega-se de qualquer 

trabalho fotographico com maior perfeição possível, pintura a óleo, crayon ou 

reproduções de qualquer retrato, assim como qualquer trabalho fora de casa ou 

de pessoas fallecidas. Carlos Alberto 41 sete de setembro 41". xviii 

 A fotopintura fornecia um ar aristocrático à fotografia, aproximando-a dos 

quadros pintados a óleo, principalmente porque oferecia variedade de tamanho, 

inclusive retratos em tamanho natural, e coloridos, atributo interditado à 

fotografia do período que, apesar de algumas tentativas esparsas na Inglaterra 

e na França, ainda era exclusivamente em preto-e-branco. A idéia de tirar uma 

fotografia e depois colorizá-la causou forte reação nos meios da pintura 

acadêmica, como fica claro na seqüência de artigos publicados na Revista 

Ilustrada, em 1889:   
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"Photographias coloridas! Quem por aqui não viu pequenas telas 
brilhantemente emolduradas e nas quais ha umas pinturas finas, 
finíssimas - sobre um desenho quasi sempre muito justo e correto? 
Pois - saibam-no todos - cada quadrinho desses, três importantes 
fraudes representa: uma, feita ao quadro original, outra aos nossos 
pintores, e a ultima ao prosaico comprador". xix 

 Para o cronista a primeira fraude é a de falsificação, pois a fotografia 

pintada não seria pintura, mas o seu simulacro, por empobrecer e deturpar os 

detalhes tão difíceis de ser conquistados numa boa tela, "vai dando aquilo tudo 

um collorido igual a piegas, aqui empobrecendo e deturpando o claroescuro, alli 

suprimindo os detalhes difficeis por eles julgados desnecessários" xx. Já a 

segunda fraude diz respeito a concorrência que estes falsos pintores fazem aos 

verdadeiros, "affecta e fere fundo o trabalho honrado de nossos pintores, e por 

forca d'isso, o desenvolvimento e expansão d'um tão necessário e culto ramo 

das bellas-artes". xxi 

 Tal concorrência era realmente nociva, principalmente se tivermos em 

conta os números da tabela acima, sendo que os retratistas ora ampliam, ora 

diminuem seus serviços, proporcionalmente à expansão da atividade fotográfica 

profissional. Em 1870, quando foram anunciados, no Almanaque Laemmert, 38 

fotógrafos atuando na Corte, com endereço fixo, o número de retratistas havia 

diminuído para 23, recuperando seu prestigio na década de oitenta, mas por 

essa época muitos fotógrafos se anunciavam também como retratistas, 

falseando, em certa medida, a recuperação da atividade de pintor profissional. 

Inclusive alguns retratistas, como medida de sobrevivência, diversificavam suas 

atividades, mantendo-se na rubrica de retratistas, como é o caso do "Acropolio - 

grande estabelecimento de Bellas Artes - 28 Rua da Constituição 28", que 

anunciava no ano de 1883, no Laemmert, "retratos a óleo, lápis e lithographados, 

composições históricas e profanas. Paisagens em todos os gêneros, 

restaurações, molduras, passe-partout, etc."  

 Enfim, a última fraude apontada pelo cronista diz respeito ao fato de o 

cliente comprar "gato por lebre", mas na sua opinião "o que esta fraude 

representa e um merecido castigo da insensatez de quem prefere ter na sua 

galeria - a um quadro original, ou, mesmo a uma boa gravura - uma cópia de tal 

natureza, uma photographia colorida". xxii 
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 Outros fotógrafos, mesmo exercendo a fotopintura - como é o caso de 

Joaquim Insley Pacheco, photographista da Augusta Casa Imperial -, preferem, 

em seus anúncios, ressaltar o caráter científico da técnica fotográfica, 

enfatizando, através da descrição detalhada dos procedimentos adotados, o 

acesso a um conhecimento especial, incomum e moderno:   

"O bem conhecido e conceituado estabelecimento de retratos sobre 
vidros pelo sistema ambrotypo pertencente a Joaquim Insley Pacheco, 
continua sob sua direção a disposição e exame do respeitável publico 
fluminense, na rua do Ouvidor n  40. A aceitação benigna e ilustrada 
que tem tido e continua a ter este estabelecimento, o que se comprova 
pela numerosa afluência de pessoas[...] A manipulação apurada e 
exata das substancias chimicas, segundo as descobertas e processos 
mais adiantados da época atual, o cuidado em ter traços e cores 
indeléveis ao mesmo tempo, os systemas de lentes mais bem 
preparados e convenientemente combinados, a applicação racional 
das leis scientificas da óptica moderna, a graduação perfeita da luz 
deste bello ceo brasilleiro, e o aproveitamento de seus melhores 
efeitos; a boa determinação do claro-escuro, e o aperfeiçoamento da 
vista pelo estudo do desenho e perspectiva, puzerao o diretor do 
primeiro estabelecimento de ambrotypo do Rio de Janeiro em estado 
de atrahir atenção publica para suas ricas galerias de quadros[...] todas 
as pessoas que o obsequiarem, indo alli fazer retratar a si ou a seus 
mais caros objetos de afeição, ao verem a perfeição, a belleza e a 
fidelidade que suas formas são impressas sobre vidro sobre puros 
raios de luz, indicarão as suas amizades a procurarem esta casa". xxiii  

 Idéias interessantes estão contidas nesse anúncio. A ciência produz a 

beleza, através da captação precisa da realidade, uma hiper-realidade, que 

conta, para sua criação, com a mão do fotógrafo, controlando a natureza, a 

própria natureza responsável pelos puros raios de luz que sensibilizam a chapa. 

O fotógrafo é o alquimista moderno que manipula humores de composição certa, 

combinando física e química na criação de uma beleza renovada pela técnica. 

Um novo tipo de artista para um tempo de tecnificação e massificação das 

representações sociais.   

 Como já foi dito, muitos fotógrafos vendiam em suas oficinas material 

fotográfico, entretanto, com a ampliação do campo profissional do fotógrafo, tais 

atribuições foram sendo aos poucos separadas das oficinas e alocadas em lojas 

especializadas na importação do material de consumo fotográfico. Tal 

movimento denota a acelerada industrialização de produtos químicos e da ótica, 

intimamente relacionados à chamada segunda revolução industrial. Marcas e 

tipos de lentes já faziam diferença e atraíam clientes. Em grande anúncio 

ilustrado, a fábrica E & H.T. Anthony e CA, localizada na Broadway, Nova York, 
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anunciou no Almanaque Laemmert para o ano de 1880: "A maior fabrica do 

mundo para importação, exportação e mercadores em materiais fotográficos". 

Dentre os produtos disponíveis estava a possibilidade do conhecimento ao 

alcance de todos: "El Rayo Solar, o melhor manual photographico em lengua 

espanhola".  

 A partir da década de 1870, a concorrência se acirra e os preços das 

fotografias baixam. A Casa Modelo Carneiro, Silva & Tavares, sucessores de 

Carneiro & Gaspar, localizados na rua Gonçalves Dias 54, destacava em anúncio 

de meia página publicado na Gazeta de Notícias de 2/2/1878, suas novidades, 

técnica, qualidade e preços:   

"Os proprietários deste estabelecimento, sempre solicitados em 

acompanhar todos os progressos que se realizam na sua arte, tendo feito 

freqüentes viagens a Europa onde mantêm relações intimas com os mais 

abalizados professores, participa aos fregueses que acaba de chegar de Paris o 

seu sócio Sr. Tavares trazendo todas as novidades! Todos os systemas! Todos 

os melhoramentos! Ultimamente realizados e descobertos. Sendo praxe antiga 

desta casa entregar ao publico - os melhores retratos e os mais baratos.  

* redução de preços:  

uma dúzia de retratos em cartão de visita, busto ou todo o corpo, todos retocados 

- 5$000  

uma dita de ditos idem esmaltados - 12$000  

uma dita de ditos imperiaes, retocados  - 15$000  

uma dita de ditos idem, esmaltados e retocados - 25$000 

uma dita de ditos (portrait-souvenir, enchromotypia, impressão inalterável) - 

60$000"  

Para se ter uma idéia do custo da fotografia nas despesas domésticas, 

imaginemos uma família hipotética formada por pai, mãe, 4 filhos em idade 

escolar, todos meninos. O pai é médico , morador em Botafogo, onde aluga uma 
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casa, com jardins, repuxos, instalações de banho, gás, água corrente, com 

grande conforto. Os filhos estudam na Escola Francesa, em regime de semi-

internato, aos domingos freqüentam as confeitarias na rua do Ouvidor ou, 

quando o tempo apraz, tomam um bonde para o Jardim Botânico, onde almoçam 

no Ao Chalet restaurante campestre, com entrada de frente para o Jardim 

Botânico. O casal não perde os espetáculos no Imperial Teatro D. Pedro II., as 

óperas ou os bailados. O pai, devido à localização de seu consultório num 

sobrado próximo à Travessa do Ouvidor, almoça todos os dias no Grande Hotel 

Chinez. Como apreciam o conforto e a boa mesa, têm uma cozinheira de forno, 

fogão e doceira e um moleque de 16 anos para servir de copeiro e pagem. O 

cardápio cotidiano é composto por arroz, feijão, farinha de surubi, lombo, banha, 

cebolas, manteiga superior, café, açúcar, biscoito e por licores e vinho de 

Bordeaux. No guarda roupa da família encontram-se fraques, calças de casimira, 

camisas de linho, vestidos finos da "Notre Dame de Paris" e indumentária infantil. 

A senhora freqüenta o cabeleireiro e o senhor o barbeiro, assiduamente. Por fim, 

registram periodicamente a imagem da família no atelier do senhor Christiano 

Jr., situado na rua da Quitanda 45, especialista em timbres-poste, modalidade 

fotográfica muito em moda na Europa, própria para finalidades familiares, tais 

como: "cartões de visita, de boas festas, de casamento, ou ainda como adorno 

para se colocar no alto da margem de uma carta para amigos e parentes". xxiv 

O seguinte quadro demonstrativo pode ser um indicativo dos ganhos e 

gastos desta família, com dados levantados para as décadas de 1870/80:  

Salário Em torno de 2:000$ 

Gastos com 

moradia 

Nas condições descritas 90$, mais modesta 25$. 

Gastos com 

diversão 

Lanche na confeitaria Braço de Ouro, composto por patês de 

veau et jambom, empadas de peixe, palmito, camarões e 

galinha e limonada ou água gasosa: 1$120 a 1$620. Refeição 

no Ao Chalet restaurante campestre: almoço 1$500, jantar 
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2$000. Camarotes no Imperial Teatro D.Pedro II, para assistir 

à representação do bailado “O excelsior” 60$000, varandas e 

cadeiras 10$000, gerais e galerias 5$000. Em teatros e 

espetáculos mais populares a entrada diminuía para 1$000 na 

geral  

Gastos com 

educação 

Colégio Francez para meninos: pensionistas por trimestre 

120$000; meio pensionistas 60$000; externos 24$000; 

cobrando-se por fora aulas de língua, desenho, música e 

latim; os preços tinham uma variação de 30% entre os 

estabelecimentos. 

Gastos com 

alimentação 

Língua de salmoura, 180 réis; carne seca, 3$ a 5$ a arroba; 

toucinho 260 a 320 réis; lombo e banha, 300 a libra; feijão 

1$200 a quarta (18 litros); farinha de Surubi, 1$300; de Magé, 

800 réis; dita grossa, 600 réis; cebolas grandes 440 réis a 

réstia. A manteiga superior: de 320 a 1$800 a libra; açúcar 

180, dito mascavo 120 réis; latas de biscoito, 800 réis; ditas 

de lingüiça fina, 1$200; ancoretas com azeitonas novas, 

1$400 e lata de lombo, 400 réis. Licores superfinos 1$500 

garrafa de meio-litro. O café custa 1$000 o quilo, ou 800 réis. 

A carne é vendida a 500 réis e uma lata de conserva de 

abacaxi vale 3$000. O vinho Bordeaux é vendido a cesta com 

25 garrafas a 9$ e 10$. O Grande Hotel Chinez, próximo à 

Travessa do Ouvidor, serve almoço com vinho a 1$ reis e sem 

vinho a $600. Na praia de Botafogo o Hotel Santana serve 

almoço com vinho a 1$ e jantar a 2$ mil-réis. 

Gastos com 

transporte 

A passagem de bonde variava de 200 réis a 500, dependendo 

do percurso; a passagem das barcas para Niterói valia 200 

réis, considerada por um viajante do final do século XIX como 

o que havia de mais barato na cidade. 
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Gastos com 

indumentária 

e toalete 

Fraque de pano fino: 20$ a 40$; calças de casimira preta: 8$ 

a 18$; seis camisas de puro linho: 18$000. Sapatos 2$ a 15$. 

Penteados 5$000, 11 coques 12$ a 25$, barba $200, corte de 

cabelo $300. 

Gastos com 

empregados 

domésticos 

Preço dos escravos domésticos: carpinteiro, lustrador, 22 

anos: 1:500$; um moleque de 16 anos copeiro e pagem: 

1:600$; um preto cozinheiro: 1:200$, uma cozinheira de forno 

e fogão e doceira 1:200$ 

Gastos com 

representação 

100 retratos timbres-poste por 20$000 

 Comparativamente uma dúzia dos já anunciados e tão afamados retratos 

em porcelana saía pelo mesmo preço de uma lata de conserva de abacaxi, e 

mais caro do que um sapato simples xxv. Calcula-se, a partir de tal amostragem, 

que os gastos com fotografia não pesavam no custo orçamentário de uma família 

urbana do século XIX, principalmente porque as idas ao fotógrafos não eram tão 

assíduas, talvez uma ou duas vezes por ano, ou em ocasiões especiais.   

 No entanto, nenhuma outra família gastou tanto com fotografia quanto a 

família Imperial. Como se pode ver até hoje em produtos britânicos, holandeses, 

suecos, uma das formas de driblar a concorrência, ao mesmo tempo em que se 

garantia uma clientela de distinção, consistia em indicar as honrarias, graças e 

titulações ao lado do nome do fotógrafo, principalmente se este tivesse sido 

honrado com a possibilidade de se tornar fotógrafo da Casa Imperial. Era comum 

nos anúncios de fotógrafos ou de oficinas fotográficas tais titulações virem 

impressas através de símbolos gráficos, já que as colunas do Almanaque 

Laemmert eram pequenas para grandes descrições. Quando o fotógrafo possuía 

já uma clientela formada, ou queria anunciar alguma novidade especial, colocava 

o seu reclame na seção de notabilidades desse almanaque. As premiações nas 

exposições de belas-artes, nacionais ou internacionais, também garantiam um 

aumento na clientela. Tanto no caso das premiações como das titulações, além 
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de aparecerem nos anúncios, eram colocadas no verso dos retratos, que 

possuíam uma iconografia bem rica e peculiar. Se na imagem ficava registrada 

a invenção mágica de um cotidiano de fachada, o verso desta era o espaço por 

excelência para o fotógrafo reinventar seus atributos profissionais através de 

signos de distinção e qualificação, tais como: frisos dourados, desenhos em bico 

de pena do aparato técnico, moedas, medalhas e brasões, anjos, flores, 

paisagens da cidade etc.  

      

Foto 11: Retrato infantil (frente), Carneiro 
e Tavares (RJ), carte-de-visite, c. 1865, 

Coleção Resgate do Laboratório de 
História Oral e Imagem da UFF. 

Fotos 12: Retrato infantil (verso), 
Carneiro e Tavares (RJ), carte-de-
visite, c. 1865, Coleção Resgate do 

Laboratório de História Oral e 
Imagem da UFF. 
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Foto 13: Retrato masculino (frente), 
J.F. Guimarães (RJ), carte-de-visite c. 
1867, Coleção Resgate do Laboratório 

de História Oral e Imagem da UFF. 

Foto 14: Retrato masculino (verso), J.F. 
Guimarães (RJ), carte-de-visite c. 1867, 

Coleção Resgate do Laboratório de 
História Oral e Imagem da UFF. 

Foto 15: Retrato masculino (frente), 
Carneiro e Gaspar (RJ), carte-de-visite 

c. 1865, Coleção Resgate do 
Laboratório de História Oral e Imagem 

da UFF. 

Foto 16: Retrato masculino (verso), 
Carneiro e Gaspar (RJ), carte-de-visite c. 
1865, Coleção Resgate do Laboratório 

de História Oral e Imagem da UFF. 
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 D. Pedro II. é sempre lembrado nos livros de história da fotografia como 

um dos grandes incentivadores de tal atividade. Gilberto Ferrez relata, em seu 

livro A fotografia no Brasil, que o imperador, com apenas quatorze anos de 

idade, na época em que o daguerreótipo chegou ao Brasil, ficou tão 

entusiasmado com a invenção que, “em março de 1840, adquiriu um aparelho 

por 250 mil reis, tornando-se provavelmente o primeiro brasileiro a fazer 

daguerreótipos". xxvi 

 Depois de dado o primeiro passo, a fotografia entrou no cotidiano da 

família imperial, como demonstram as fotografias dispersas em diferentes 

coleções, nas quais fica patente a sua familiaridade com a câmera fotográfica.  

 Além da família imperial, a clientela dos estúdios era formada pela classe 

senhorial, dona de terras e homens, que sempre que vinha à Corte se deixava 

retratar, como veremos adiante, e pela população urbana, enriquecida pelo 

comércio e pelos serviços prestados à elite imperial. Os serviços mais comuns 

de fotografia, prestados pelos estúdios, eram os retratos carte-de-visite (6 x 9 

cm), utilizados para enviar como lembrança e compor álbuns para serem 

expostos nas mesas das salas de estar. Raramente surgiam serviços como o 

encomendado pelos Barões de Nova Friburgo, que contrataram Manoel Bachieri, 

fotógrafo italiano estabelecido na Corte, para documentar a construção de seu 

palácio. Pelo serviço de fotografia o Barão pagou a quantia bastante significativa 

de 80 mil réis. xxvii  

 Devido aos limites de tempo e de luminosidade para a fixação das chapas, 

poucas são as fotografias tiradas no interior das casas. Estas só aparecem na 

década de 1880 e deixam entrever o cotidiano e o bem-estar das famílias 

abastadas do século XIX. Marc Ferrez é responsável por belas fotos da família 

imperial que, mesmo posadas, denotam uma descontração e o hábito de ter a 

fotografia dentro do seu dia-a-dia. Em imagens nítidas, com sombras e boa 

definição, emerge do passado o gabinete particular de D. Pedro II, com seus 

livros, armários e acessórios diversos; a cena serena da princesa Isabel tocando 

piano em companhia da Baronesa de Muritiba, no palácio de Laranjeiras; o 

bucólico passeio de charrete, puxada por um carneiro, dos filhos da princesa 
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Isabel e do conde d'Eu; e a intimidade da condessa de Barral abraçando os filhos 

da princesa Isabel, como registrado na carte-de-visite. xxviii 

 Em geral, a profissão de fotógrafo não garantia um orçamento regular; 

muitos possuíam ocupações paralelas, tais como pintores, relojoeiros, dentistas, 

negociantes e até mesmo mágicos. Manoel Maria de Paula Ramos, um fotógrafo 

que viajou por toda a região do Vale do Paraíba, fotografando os fazendeiros e 

suas famílias, anunciava-se no Almanaque Laemmert, não como fotógrafo mas 

como dentista, sua ocupação regular.  

 No ano de 1870 atuavam na Corte, com endereço fixo e anúncio no 

Almanaque Laemmert, 38 fotógrafos. Nos seus anúncios ofereciam serviços 

diversos e indicavam o endereço, que dependendo da rua já era a garantia de 

distinção. Concentravam-se basicamente no centro da cidade nas ruas: Ouvidor, 

Quitanda, Hospício, Ourives, Rosário, Gonçalves Dias, Alfândega, Carioca, Sete 

de Setembro, S. José, Direita, D. Pedro, entre outras, sendo a ênfase na rua do 

Ouvidor. Da janela do segundo andar do sobrado, na Ouvidor, onde o estúdio de 

Insley Pacheco situava-se, seu cliente mirava para dentro e escolhia a melhor 

cena e pose para compor a ambientação de sua imagem, e para fora para avaliar 

qual o caminho a seguir.  

 Freqüentar o atelier fotográfico faz parte de um conjunto de códigos de 

comportamento que iguala o habitante da Corte do Rio de Janeiro ao morador 

de Paris e a rua do Ouvidor ao Boulevard des Italiens, integrando a cidade nos 

grandes circuitos da civilização ocidental. Em 1816, a ópera O barbeiro de 

Sevilha estréia em Roma; cinco anos depois já era encenada no São João, no 

Rio de Janeiro, no mesmo ano de D. Giovanni de Mozart, fatos indicativos da 

inserção da cidade do Rio de Janeiro no circuito cultural internacional. Neste 

sentido, freqüentar o atelier fotográfico, deixando sua imagem fixada no papel ou 

na porcelana, fazia parte do mesmo ritual de flanar pela Rua do Ouvidor, 

consumir massas quentes e apetitosas na Confeitaria Castelões, ir ao Café do 

Rio, para saber sobre o último gabinete imperial a cair, morar em Botafogo, 

freqüentar os saraus no salão dos Haritoff, ou as festas no palácio do Conde 

d’Eu e da Princesa Isabel, a soirée no Cassino Fluminense, ou os espetáculos 

no Imperial Teatro D. Pedro II e, todo verão, subir para Petrópolis juntamente 
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com a família imperial para passar a “estação calmosa”. Componentes da 

sociabilidade oitocentista, cujo circuito social dos Salões tinha como atrizes 

principais as Damas do Segundo Reinado. xxix 

  

O Outro que me fita: a construção da representação do escravo e da 

escravidão na cultura visual oitocentista  

  A escravidão presente no cotidiano das relações sociais não passou 

despercebida pelas lentes dos fotógrafos do segundo Império xxx. Alguns 

fotógrafos produziram imagens de escravos dentro e fora de seus ateliês. 

Christiano Jr. anunciava no Almanaque Laemmert de 1866: “variada colleção de 

costumes e typos de pretos, cousa muito própria para quem se retira para a 

Europa”. Produziu uma variada coleção de carte-de-visite, na qual os escravos 

apareciam em atividades cotidianas, encenadas no estúdio do fotógrafo, em 

outras posavam em trajes bem cuidados, as mulheres com turbantes e os 

homens de terno, mas todos sempre descalços. A escravidão era delineada, 

neste caso, pela estética do exótico. Em outros, o ângulo enfocado era o das 

relações inter-raciais, ou como se costumava dizer, dos costumes.  

      
Foto 17: Conjunto de cartes-de-visite 

produzido pelo Fotógrafo Christiano Jr. para 
presentear El-Rei D. Fernando, c. 1865, 

pertencente ao Museu Histórico Nacional. 

Foto 18: Conjunto de cartes-de-visite 
produzido pelo Fotógrafo Christiano Jr. para 

presentear El-Rei D. Fernando, c. 1865, 
pertencente ao Museu Histórico Nacional. 
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 A casa de George Leuzinger, com sua “officina especial e melhores 

instrumentos ingleses para paisagens, panoramas, stereoscopos (sic) e 

costumes”, foi responsável por preciosas imagens em que o cotidiano tanto era 

recriado no estúdio quanto captado no detalhe dos amplos panoramas. O 

primeiro caso é exemplificado por uma série de seis cartes-de-visite que 

registram o trabalho dos ambulantes, majoritariamente negras vendedoras de 

frutas, doces e fazendas, sendo que uma delas traz pendurada, às costas, uma 

criança negra de colo, indicando o hábito e a possibilidade de se manter o filho 

perto mesmo durante o trabalho xxxi. Já no segundo caso, o registro é casual: na 

fotografia do casario da Lapa, surgem os lençóis estendidos no gramado ou 

pendurados nos varais, indicando a atividade das lavadeiras. xxxii  

 Victor Frond, para o álbum Brasil pitoresco, litografou fotografias através 

das quais o trabalho escravo na rotina das fazendas de café e açúcar tornou-se 

tema conhecido internacionalmente. Marc Ferrez também registrou o trabalho 

escravo nas fazendas de café. Numa das fotos, em imagem nítida, definida e 

detalhada, o grupo de negros vindos do campo posa, ao ar livre, para o fotógrafo, 

não lhe evitam o olhar, miram direto para a objetiva, encarando o fotógrafo, como 

se quisessem fazer a imagem falar. Em outra o quadro é mais perfeito, pois ao 

retratar o trabalho de secagem do café registra a convivência cotidiana das 

crianças brancas e negras, nas brincadeiras, e o hábito de ter crianças perto 

mesmo durante o trabalho. xxxiii 

 Nas fotografias, tiradas no Recife, a ama-de-leite aparece com a criança 

refestelada em seus braços; a ama sentada com os braços apoiados, 

elegantemente vestida com uma medalha no pescoço, é fotografada com o 

menino a seu lado, de pé, recostado em seu ombro, ternamente lhe abraçando 

o braço xxxiv; o negro idoso, de fraque, colete, gravata borboleta, bengala e 

cartola, posa sentado e cansado por toda uma vida sem ser dono da própria vida. 
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 Em todas estas imagens, o olhar fixo na objetiva, direto para o fotógrafo, 

mais uma vez querendo dar voz à imagem. Olhares que foram registrados para 

a posteridade, não como relíquia familiar, mas como signo da desigualdade. Ao 

mesmo tempo em que a fotografia expunha o modo como era feito o trabalho, 

suas instalações e a presença cotidiana do escravo na intimidade da casa 

próximo às crianças, silenciava sobre a violência presente no cotidiano das 

relações sociais. Sobre esta os anúncios veiculado nos jornais da Corte eram 

eloquentes. xxxv 

 Nos anúncios de serviços domésticos era comum encontrar-se, 

juntamente com o aluguel de escravos, para variados serviços, o aluguel de 

“livres” e “brancos”, casais juntos ou separados, na sua quase totalidade 

estrangeiros, denotando que o conteúdo da palavra aluguel ligava-se 

diretamente à oferta de serviços. Tal observação estendida para o casos dos 

escravos indica que tanto o senhor poderia lucrar alugando o serviço de seu 

escravo, quanto o próprio escravo poderia oferecer os seus serviços, em caso 

de alforria, ou compra de liberdade. Concentramos nossa análise nos anúncios 

de aluguel e venda de negros, no sentido de avaliar a presença destes no 

Foto 19: Retrato sem 
identificação, Alberto 

Henschel (PE), carte-de-
visite, s.d. In: Kossoy, B.& 

Carneiro, M.I. O olhar 
europeu :o negro na 

iconografia brasileira do 
século XIX, São Paulo : 

Edusp, 1994, estampa 64.
  

Foto 20: Ama-de-leite da 
família Adolfo Simões 

Barbosa, Eugênio e Maurício 
(PE), carte-de-visite, 1864. 
In: Kossoy, B.& Carneiro, 
M.I. O olhar europeu: o 

negro na iconografia 
brasileira do século XIX, São 

Paulo : Edusp, 1994, 
estampa 69.  

Foto 21: Menino e escrava 
doméstica, carte-de-visite c. 
1865, Coleção Resgate do 

Laboratório de História Oral e 
Imagem da UFF. 
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cotidiano doméstico da Corte e a forma como eles eram verbalmente 

representados. Por oposição às imagens visuais, a descrição verbal do escravo 

imputa um papel ao negro e tipologiza seus atributos, criando uma representação 

que descaracteriza a pessoa e sua humanidade ao valorizar o seu caráter de 

mercadoria e de trabalho potencializado.  

 Os anúncios, principalmente publicados no “Jornal do Comércio”, 

localizavam-se nas páginas finais. Os de aluguel de “pessoas” vinham em 

primeiro lugar, separados das demais mercadorias, já os de venda apareciam 

misturados às ofertas de outros produtos. Todos possuíam um padrão geral de 

descrição que guardavam a seguinte lógica:   

Aluga-se ou vende-se Tipo de pessoa (cor, 

sexo); escravo(a) ou 

ocupação 

Idade e qualidades (fiel, 

humilde, limpo etc.) 

acompanhadas do 

endereço para a 

negociação 

  Em torno desse padrão ocorriam algumas variações que demonstram o 

tratamento dado ao negro pela sociedade oitocentista, no espaço urbano. Em 

relação à cor, eram comuns as expressões “pardinha” ou “negrinha”: “Aluga-se 

uma pardinha, livre, perfeita engomadeira; [...] Também se aluga uma negrinha, 

escrava, para andar com crianças e fazer serviço leve de casa” xxxvi. Anúncios 

como este desapareceram depois da abolição, neste permaneceram a atribuição 

da cor, mas com a omissão da cor: “Aluga-se dous rapazes de cor, um bom 

chacareiro e um copeiro, ambos de conduta afiançada e diligentes[...]”. xxxvii 

 Nem sempre nos anúncios a condição de escravo era explicitada, 

valorizando, principalmente no caso dos homens, o tipo de serviço prestado. Já 

em outros, era o caráter de mercadoria o mais valorizado, nestes o escravo era 

tratado como uma “peça”, não se enunciava nem a ocupação, bastando a 

referência em se tratar de “uma preta bonitta” ou uma “bela peça”.  

 Na sua maioria as ofertas eram de uma só pessoa, entretanto, a incidência 

de venda e aluguel de casais, famílias, parceiros, mãe e filho e de lotes não era 
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incomum. No caso dos aluguéis, antes do endereço eram expostas algumas 

condições, sendo a mais comum, principalmente no caso de mulheres e 

crianças, a de não poder sair na rua desacompanhado, indicando uma 

preocupação clara contra roubo e fuga. No rol de trabalhos oferecidos os mais 

comuns eram os de: ama-de-leite (sempre com a especificação da idade do leite 

e se é primeiro parto ou não); ama-seca; “lidar” ou “brincar com crianças”; 

copeiro; cozinheiro; lavadeira; engomadeira; doceira; costureira; mucama; 

chacareiro; quitandeiro, criado de escritório, ganhador; vendedor; moleque de 

recados; carregador, trabalhador de roça etc. Indicando que no espaço das 

cidades o trabalho escravo especializava-se para além da divisão, presente nas 

fazendas, entre escravos do eito e de dentro.  

 Os atributos masculinos e femininos se distinguiam pelo tipo de serviço 

realizado. As mulheres eram sempre bem prendadas, carinhosas com as 

crianças, sadias, com bons costumes, sem vícios, perfeitas ou insígnes 

trabalhadoras. Todas qualificações de ternura e intimidade, necessárias ao 

convívio doméstico e cotidiano, próprias de uma moral burguesa que já se estava 

disseminando, no Brasil, por esse período. Já os homens eram valorizados pela 

inteligência, fidelidade, habilidade, esperteza e força. Atributos necessários à 

vida na rua e nos limites da casa. Acompanhando-se a freqüência de tais 

anúncios em cinco anos observou-se a seguinte proporção:  

 1878 1881 1885 1888 

 jul/set jan/mar abr/jun abr/jun out/dez 

venda* 18,6% 11,7% 1,6% 0,3% - 

aluguel* 120,7% 143,1% 89,5% 68,9% 54,6% 

*Média diária de anúncios 

 É patente a predominância do aluguel sobre a venda, fato que se explica, 

principalmente, se levarmos em consideração o valor de venda do escravo e o 
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aluguel pago pelo serviço mensalmente. Enquanto o aluguel de um “preto bom 

cozinheiro”, saía por 35$ mensalmente, na década de 1870, o seu valor de 

compra não ultrapassava 1:200$. xxxviii 

 Mesmo depois de abolida a escravidão os anúncios de aluguel de negros 

continuou, apontando para a permanência do trabalho negro no âmbito 

doméstico. Fato também registrado nas fotografias, posto que nas décadas 

subseqüentes à abolição era comum o retrato de família, com o pai, a mãe, as 

irmãs, os irmãos, as crianças e bebês e as negras da casa, geralmente nas 

extremidades da foto. Ou ainda o registro, já no século XX, da permanência do 

negro, juntamente com o imigrante branco, nas fazendas de café.  

 

 

Visualizando o Império através das fotografias  

 O outro lado das aparências de farto consumo de produtos, de grande 

demanda de serviços e de um alto padrão de riqueza, caracterizadas pela 

publicidade dos jornais, pela rica encenação fotográfica dos estúdios e pela 

prodigalidade da paisagem retratada, era evidenciado nas reclamações e 

Foto 22: Grupo no armazém de café, Providência, MG, sem identificação do 
fotógrafo, 17 x 12 cm, colada em encarte de 24,5 x 19,5cm, albúmen, 1924. 

Coleção Ana Maria Mauad. 
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queixumes dos moradores estrangeiros e nas entre imagens das fotografias de 

paisagem.   

 À primeira vista, o evidente espetáculo de imagens salta aos olhos do 

observador. Este na condição de espectador as admira, extasia-se com a beleza 

e o equilíbrio da paisagem desenhada pela própria luz. No entanto, atento ao 

detalhe, o leitor de imagens visuais, muito mais do que um espectador, é um 

repórter, um detetive em busca de pistas, indícios, testemunhos indiretos, que 

elucidem as aparências.  

 De fato, o Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX estava longe 

de ser uma cidade ordenada nos moldes do modelo civilizatório europeu. Ao 

contrário, suas ruas eram espaço de trabalho, festas e tradições populares, bem 

pouco retratadas, mas bem documentadas, devido à própria necessidade do 

poder imperial de reordenar seus códigos de comportamento e convivência e 

enquadrá-los em novas formas de representação social.  

 Um bom exercício é aproximar-se da fotografia, deslocar o foco principal 

e olhar para onde o fotógrafo olhou, mas não viu. O recurso ao close-up permite 

a ampliação de pequenos detalhes, escondidos entre as imagens; deles surgem 

a sujeira da cidade, o movimento do mercado, o pregão dos ambulantes, o 

trânsito dos bondes, as ruas estreitas e sinuosas e as moradias precárias, que 

já ocupavam os morros, temas das crônicas de Bilac e alvo das picaretas 

demolidoras do Prefeito Passos, no início do século XX.   

 A Capital Imperial que nada tinha de metrópole européia se expressa em 

imagens ambíguas de cidade colonial. Ora praça de mercado, ora local de 

moradia e trabalho, ora espaço de flanerie. A imagem dos lençóis estendidos por 

todos os lados do morro de Castelo, da chegada do peixe no mercado, das 

negras vendendo frutas, das carroças e dos bondes puxados a burro, dão a 

medida certa da diversidade do Rio. Uma cidade cindida entre o passado 

colonial, próprio à sua forma física e à sua cultura material, e o futuro, projetado 

nos planos de urbanização, nas discussões da Câmara e no cenário das 

exposições. O passado materializa-se no presente das relações sociais do 

Segundo Reinado, e o futuro antecipa-se através das imagens visuais.  
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 No entanto, as classes populares só figuravam nas fotografias na 

condição de “typos humanos”, objetos de atenção das casas fotográficas para 

produzir o lado pitoresco da sociedade imperial. A estes estava interditada a 

construção de sua auto-imagem, possibilidade concedida somente à “boa 

sociedade”, os donos do olhar imperial, verdadeiros agentes da construção da 

imagem do Império.  

  

i Robert Walsh, Notícias do Brasil, cit. Sussekind, Flora, O Brasil não é longe daqui, SP, 1990, 
pp.115 
ii Petrópolis, Museu Imperial, Arquivo da Família imperial, Maço 127, d. 6.300, cit Ferrez, Gilberto, 
A fotografia no Brasil 1840-1900, RJ, 1983, nota 46 
iii Segala, Lygia. Ensaio das luzes sobre um Brasil pitoresco: o projeto fotográfico de Victor 
Frond 1857-1861.Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do 
Museu Nacional, UFRJ, 1998 
iv Ribeyrolles, Charles. Brasil pitoresco, 1° volume, tomos I e II, 1976, p.111 
v Sussekind, Flora. O Brasil não é longe daqui, SP, 1990, pp.39 
vi Rodrigo Naves, em instigante artigo intitulado: “Debret, o neoclassicismo e a escravidão”, avalia 
a busca do artista em criar uma Forma que figure a realidade que o impressiona. Debret, um 
neoclássico menor, encontra na expressividade da aquarela a melhor forma de figurar o Brasil, 
um país que foge aos cânones neoclássicos. IN: A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira, 
SP, 1996 pp. 41-129 
viiSobre a descoberta isolada da fotografia no Brasil ver Kossoy, Boris. Hercules Florence - 
1833: a descoberta isolada da fotografia no Brasil, 2ed, SP, 1980  
viii Daguerreótipo: Imagem positiva direta em chapa de cobre, coberta de uma fina camada de 
prata, cuidadosamente polida e sensibilizada com vapores de iodo. A imagem é revelada com 
vapores de mercúrio e apresentada em caixilho hermeticamente fechado; esteve muito em voga 
até a década de 1860, quando foi substituído pela carte-de visite. 
ix Rouillé, A. L’empire de la photographie, Paris, 1982, pp. 38-39. cit. Fabris, A., Usos e 
funções da fotografia no século XIX, SP, 1993, p.14. 
x Jornal do Comércio, 17 de janeiro de 1840 
xi Lima, Solange Ferraz de, “Circuito social da fotografia: estudo de caso II”, In: Fabris, op. cit.p.79 
xii Margarida de Souza Neves, “As Vitrines do Progresso”, RJ, PUC - Departamento de 
História/FINEP, 1986, mimeog.80 pp. e As “Arenas Pacíficas”, IN: Gávea: Revista de História 
da Arte e Arquitetura- 5, RJ, abril 1988, pp.28-42. 
xiii Turazzi, Maria Inês, Poses e Trejeitos: a fotografia e as exposições na era do espetáculo 
(1839-1889), RJ, 1995, p.17. 
xiv “Formato extremamente popular no século XIX, sobretudo para vistas e paisagens. Consistia 
na montagem de um cartão (medindo 9 x 18 cm, aproximadamente) com duas fotografias 
ligeiramente diferenciadas ( a cena vista pelo olho direito e a cena vista pelo olho esquerdo). 
Observadas simultaneamente em um visor especial, as duas imagens do cartão formavam uma 
imagem única, vista em três dimensões, isto é, possuindo relevo e profundidade. As fotografias 
estereoscópicas eram realizadas com o emprego de uma câmara e duas objetivas e foram 
produzidas nos vários processos fotográficos da época”. Turazzi, op.cit. p.281 
xv Freund, Gisele. Fotografia e sociedade, Lisboa: Vega, s/d, pp.67-77. 
xvi Jornal Correio Mercantil 22/5/1854 
xvii Gazeta de Noticias, 13/8/1875 
xviii Diário de Noticias, 23/8/1855 
xix Revista Ilustrada 26/10/1889 
xx Idem 
xxi Revista Ilustrada 2/11/1889 
xxii Revista Ilustrada, idem 
xxiii Almanaque Laemmert, 1858,p. 90 

                                            



                                                                                                                                
xxiv Almanaque Laemmert, 1866, p.644 
xxv Tal relação foi apresentada por Maria Ines Turazzi, op.cit. p.128, na tabela: Preços 
comparativos da Exposição Nacional de 1866; de acordo com essa amostragem, o valor de uma 
conserva de abacaxi era de 3$000 (lata) e o preço do sapato variava ente 5$000 e 6$000, o par. 
xxvi Gilberto Ferrez, p.cit. p. 20 
xxvii Cit. por Turazzi, op.cit. p.102. 
xxviii Todas as fotos publicadas no Fotografia no Brasil, de Gilberto Ferrez 
xxix Para uma abordagem detalhada do mundanismo oitocentista, vale a pena a leitura de 
Wanderley Pinho, Salões e damas do Segundo Reinado, 3ª ed. SP, Liv. Martins, 1959. Uma 
perspectiva de como os anos 50 do século XX interpretaram a Corte Imperial brasileira. 
xxx Sobre a imagem do negro na iconografia do século XIX ver o belo trabalho de Kossoy, Boris 
& Carneiro, M.Ines Tucci, O olhar europeu: o negro na iconografia brasileira do século XIX, 
SP, 1994. 
xxxi Fotos publicadas no livro de Gilberto Ferrez, A fotografia no Brasil, p.65 
xxxii Publicada no mesmo livro, p.63 
xxxiii Publicada no mesmo livro, p. 67 
xxxiv Sobre a presença do escravo no interior das famílias, analisada a partir da iconografia e dos 
relatos produzidos por viajantes estrangeiros, ver: Leite, Miriam Moreira, “Família: Século XIX” 
In: Retratos de família, SP, 1993. 
xxxv As fotos descritas foram publicadas no livro de Boris Kossoy e de Pedro Vasquez 
xxxvi Jornal do Comércio, 2/7/1878, p. 5 
xxxvii J.C., 8/10/1888, p.6 
xxxviii J.C., 2/7/1878, p.5 e 23/11/1877 
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CINCO PALAVRAS SOBRE OS CADERNOS DE FOTOGRAFIA DO 

INSTITUTO MOREIRA SALLES 

Beatriz Lefèvre 

 

 Os Cadernos são uma iniciativa 

muito boa, que se agrega a uma 

política importante do IMS de compra, 

restauro, exposição e guarda de 

acervos importantes da Fotografia 

brasileira. Neles há trabalho sério, de 

profissionais empenhados, e imagens e 

textos cuja publicação é uma grande 

contribuição para a Fotografia assim 

como para a mem ória de Canudos e 

do Sertão. Mas isso tudo vem num 

volume pesado, difícil de digerir, numa 

organização burocratizada pela divisão 

em seções, que deverão ser as 

mesmas não importa o tema dos Cadernos. Além disso, eles trazem uma 

profusão de conteúdos, preocupados que estão em ser uma obra de referência. 

 Enquanto vinha pensando no que escrever sobre os Cadernos, encontrei 

em meio à papelada que se acumula ao meu redor um artigo sobre palestra de 

Umberto Eco em Buenos Aires em que ele trata do futuro do livro (O Estado de 

S. Paulo de 2.11.1998). Ele dizia que os livros, é claro, não vão desaparecer com 

o computador, mas que "será uma liberação substituir livros de consulta por CD-

Rom". 

 Talvez a mídia mais adequada para os Cadernos não fosse uma 

publicação impressa, mas um CD-Rom, em que as informações não pesam tanto 

e podem vir em profusão para cada navegador selecionar o que lhe interessa e 

construir seu caminho. Também no CD-Rom a consulta é facilitada. Dou um 
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exemplo: Na seção "Sob as lentes da história", dos Cadernos, há trinta páginas 

de verbetes históricos e torna-se difícil encontrar, no meio de tantas informações, 

as que dizem respeito especificamente a Canudos, Euclides da Cunha e Flávio 

de Barros; elas estão espalhadas em meio à história política e de levantes 

populares no Brasil, a eventos da história mundial, à cronologia de lançamento 

de romances importantes da literatura brasileira etc. etc. Também a seção 

"Estratégias de preservação" ficaria melhor em um CD, pois as 70 imagens que 

compõem o álbum de Flávio de Barros sobre a Guerra de Canudos são 

apresentadas em tamanho tão reduzido que mais parecem ícones para ser 

clicados. 

 A estrutura em seções fixas reduz demais o potencial dessa publicação. 

Como separar os depoimentos de fotógrafos sobre sua vivência do lugar - 

Maureen Bisilliat, Ana Mariani e outros - das fotografias que lá fizeram? Seria 

muito mais interessante aproximar palavras e imagens. Mas não, textos são de 

uma seção, imagens de outra. Também em decorrência da rigidez formal, as 

histórias da Fotografia de Guerra, de Flávio de Barros, do álbum e das fotografias 

recuperadas estão espalhadas pela publicação, entremeadas por outras 

imagens e histórias. Elas deveriam estar logicamente encadeadas para facilitar 

a leitura e ampliar o envolvimento do leitor. 

 Virar umas páginas e procurar algo às vezes significa não ler. Vivemos 

num pique acelerado e o livro, embora seja refúgio de um tempo mais lento, deve 

considerar que os modos de leitura estão se transformando. A edição precisa 

estar atenta a isso. 

 Em poucas palavras, o conceito editorial dos Cadernos está equivocado. 

É pena, pois a qualidade do papel, da impressão e do que se encontra ali é muito 

boa. Penso que se poderia investir em uma edição mais sedutora, mais 

facilitadora, que se paute pelo material disponível e pelo tema ou fotógrafo de 

que tratam os Cadernos. Em cinco palavras: menos rigor formal, por favor. 

janeiro de 2004, em São Paulo 

 



FOTOGRAFAR O SÉCULO XVIII? HISTÓRIA E FOTOGRAFIA PELO 

TRAÇADO DE ARLETTE FARGE 

Marco Morel  

 

 Quem percorre palavras e imagens do livro da historiadora francesa 

Arlette Farge, La chambre à deux lits et le cordonnier de Tel-Aviv (Paris : Seuil, 

2000), uma coletânea de ensaios sobre fotos tiradas no século XX, pode transitar 

num curioso e instigante universo de percepções, criatividades, erudição e 

buscas. Sabemos que a fotografia foi inventada e expandiu-se a partir do século 

XIX. O livro não trata, evidentemente, de nenhuma "descoberta" de fotografias 

produzidas no século das Luzes, mas de um sutil e rigoroso ensaio no qual a 

autora trabalha com três temporalidades: imagens do século XX, arquivos do 

século XVIII e sua própria experiência de pesquisa e leitura visual e textual 

dessas duas materialidades, ou seja, papéis dos setecentos e ícones do fim do 

segundo milênio, aliando, assim, a sensibilidade estética a uma narrativa literária 

e à implacável trama das relações sociais - compreendidas num sentido amplo, 

afetivas inclusive, isto é, as que afetam. 

 Tal como uma viajante, impregnada das estranhas e estrangeiras vidas 

das camadas populares do século XVIII longamente pesquisadas, tentando 

auscultar suas entranhas, Arlette Farge percebe as fotografias palpitarem de 

movimentos de outros tempos: numa constante ida-e-vinda de uma margem à 

outra, ela se propõe a alimentar os que vivem no presente daquilo e daqueles 

que não desapareceram completamente, seguindo caminho com ambos. 

Rompida a equívoca dicotomia entre objetividade e subjetividade, a autora 

concentra-se na questão da vida doméstica e do corpo, de seus registros, 

sofrimentos e impactos nos modos de viver e de se organizar em sociedade, ou 

de como os corpos estavam (e estão) contidos e incontidos nos espaços a eles 

destinados. 

                                            
 Professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 
doutor em História pela Université de Paris I. 
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 A análise concentra-se em duas fotos. Uma, da oficina de um sapateiro 

em Tel-Aviv, de autoria de Izis. Outra, do despojado quarto de dois leitos, tirada 

por Sophie Ristelhueber. Na primeira, o "barulho" excessivo da desordem 

doméstica do século XVIII. Na outra, o racional e civilizado da vida privada do 

século XIX. Sem estereótipos ou compartimentos estanques, somos levados a 

compreender, com o olhar, a interação dialética entre as épocas libertina e 

vitoriana. O excesso e a falta, na lapidar expressão de Farge. 

 Afinal, o que um historiador consegue (ou pode) fazer diante de ícones? 

A multiplicidade de abordagens e "usos" tem aumentado, embora ainda longe de 

abranger a maioria dos historiadores. Sabemos, por exemplo, da história da 

imagem (pintura, cinema, fotografia etc.), da imagem como agente da história 

(ou seja, seu poder de intervenção), como testemunho (documento), como modo 

de discurso sobre o passado, sem esquecer a produção de suportes visuais pelo 

historiador ou a utilização de imagens do ensino da história 1. 

 Arlette Farge parece que inaugura mais uma possibilidade nesta relação 

historiador / imagens, seguindo à risca, aliás, a recomendação de um dos pais 

da École des Annales, Marc Bloch, ao alertar que a ciência histórica não deveria 

perder sua porção de poesia. O traçado palavra-imagem se desenrola, no livro, 

                                            
1 Ver a sistematização destas abordagens em Cristina Nova, "A 'História' diante dos desafios 
imagéticos", Projeto História 21. História e Imagem. São Paulo: Educ/Fapesp, PUC-SP, 
novembro 2000, p. 141 - 162. Para uma síntese mais ampla das principais tendências, Peter 
Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona: Crítica, 2001. 
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em diálogo com Roland Barthes, Jacques Rancière, Jacques Revel, Daniel 

Roche e Michel Foucault. 

 Sem uma gota de anacronismo e conseguindo transitar pelos diferentes 

tempos, a autora compreende a fotografia como um canal que dá acesso às 

fundações invisíveis pelas quais estiveram seres e coisas povoando a terra, 

entre alegrias, vidas e mortes. Tratadas como testemunhas de um tempo não 

registrado por elas, as fotografias retêm, nessa perspectiva, algo desses traços 

do passado setecentista. Além da leitura das fotos, temos a visualização dos 

personagens dos papéis dos arquivos, presentes nos dossiês de polícia, no 

diário de um artesão do século XVIII, de relatos de cronistas sobre o cotidiano 

de pequenos conflitos e grandes dramas. Escândalos e rumores, mas também 

busca de estabilidade e sossego. A interpretação crítica e criativa das fotos é, 

dessa maneira, intercalada com a narrativa de casos de diferentes pessoas 

desconhecidas que deixaram sua marca, isto é, de suas emoções, temores, 

alegrias e sofrimentos, nos papéis dos arquivos e, mais tarde, nos papéis da 

fotografia. 

 Deixo aqui, propositalmente, um trecho do livro em que Farge molda o 

claro enigma, sem o afã de trazer as respostas pesadamente geométricas: 

"C'est en ce sens qu'archive du XVIIIe siècle et photographie prise, d'un 
autre siècle, s'appuient l'une sur l'autre, se relaient afin que se pose la 
question suivante, légèrement énigmatique: pourquoi donc était-ce 
autrement là-bas et ailleurs, en même temps que relié (maillé) à nous 
par un large et souple système d'échos et de résonances qui bruissent 
de sensations." (p. 115) 

 O livro traz ainda outros ensaios, na mesma linha e articulação, com a 

mesma fineza e vigor, como aquele que trata do caminho, da estrada e da água; 

da pausa; dos que dão as costas às suas pegadas; da lágrima; da singularidade; 

das águas dos olhos e da mulher com crianças. 

 Tomamos contato, através da obra da historiadora, com tragédias 

familiares, atritos entre vizinhos, desacordos entre vigilantes e vigiados, 

ocorridos em dias e noites do século XVIII e que teriam permanecido esquecidos 

entre tantos outros eventos, teias e violências, como em geral ocorre aos 
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rumores terríveis sucedidos por pesados silêncios. E nesse livro ensaístico 

podemos cotejar e visualizar essa história, humanizada, nas fotografias. 

 Não deixa de ser curioso o pouco conhecimento da obra de Arlette Farge 

no Brasil, país em geral tão aberto à historiografia francesa. Partindo da mesma 

geração e posição que Michelle Perrot, Farge é hoje uma das historiadoras mais 

difundidas num país de tantos historiadores, presente na mídia, no mercado 

editorial e nas instituições acadêmicas francesas. Embora, ao que parece, nunca 

tenha sido traduzida para o português. Entre seus trabalhos mais conhecidos, 

estão Le désordre des familles (em co-autoria com Michel Foucault), La vie 

fragile. Violence, pouvoir et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Le goût de 

l'archive e Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIIe siècle. 

 A história e os historiadores continuam a remodelar seus métodos, teorias 

e objetos, entre migalhas e totalizações, entre particularidades e generalizações, 

vivendo, hoje, numa sociedade tão gestual e midiática, mas ainda presos, em 

boa medida, à legitimidade do texto, da escrita. A fotografia, para Arlette Farge, 

é separação, enquanto a história busca preencher a ausência, ordenar as ondas, 

acalmar os mortos. Não houve fotografia no século XVIII, nenhum gesto, 

expressão ou momento ficou imobilizado pelo "clique" de um aparelho. 

Entretanto, como Alice entre espelhos, a historiadora nos diz que o passado sabe 

bastante sobre nós. E que nós temos, talvez, alguma chance de saber algo sobre 

ele. 

 



NA "GALERIA DOS CONDENADOS", O APRENDIZADO DE UM 

PHOTOGRAPHO 1 

Sandra Sofia Machado Koutsoukos 2 

(Texto resumido) 

 

 Pertencendo ao acervo da Coleção Dona 

Theresa Chistina, constante da Divisão de 

Manuscritos da Biblioteca Nacional no Rio de 

Janeiro, a "Galeria dos condenados" é composta de 

dois álbuns, com duas versões não exatamente 

iguais de cada um, medindo 27 x 20 cm.3 Há dois 

volumes de cada álbum, um com capa simples, sem 

decoração, e outro c  om capa mais rica, com 

arabescos dourados nas bordas e o brasão do 

Império no centro (foto ao lado). 4 Nos dois 

volumes mais simples foram coladas também as fotos tiradas em "plano 

americano" (que retratam o modelo da cintura, ou quadril, para cima) e as fotos 

que foram consideradas com "problemas técnicos" (com pouca luz, com 

manchas etc.); essas fotos não constam dos dois volumes com capas mais ricas. 

Ao todo, no interior dos álbuns, temos 320 fotos de presos (318 homens e 2 

mulheres) 5, da Casa de Correção da Corte (CCC), que teriam dado entrada na 

Casa entre 1859 e 1875, recortadas em formato oval 6 x 8 cm, e coladas no alto 

das páginas, dentro de molduras ovais cercadas de discretos arabescos 

                                            
1 Este pequeno texto é parte de um texto maior, que pode ser obtido através de download nesta 
mesma edição da revista Studium. 
2 Sandra S. M. Koutsoukos é bolsista da Fapesp e doutoranda em Multimeios, no Instituto de 
Artes da Unicamp, sob a orientação da profa. Dra. Iara Lis Schiavinatto. 
3 O conteúdo dos álbuns foi fotografado e organizado em um CD, e gentilmente entregue à 
Biblioteca Nacional, pelo historiador Manolo Florentino (professor do Dep. de História da UFRJ), 
facilitando assim o trabalho dos outros interessados nas fotos da "Galeria". A cópia que possuo 
foi feita desse CD. 
4 A foto da capa do álbum é a reprodução de um negativo que a Biblioteca Nacional tem 
disponibilizado para pesquisadores no Acervo de Fotografia. 
5 Na verdade são 324 fotos, sendo que 4 são repetidas; ou seja, o condenado teria dado entrada 
(retornado) duas vezes na Casa de Correção da Corte (CCC) e a mesma foto teria sido usada 
duas vezes. 
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desenhados. Todas as páginas, também com molduras de discretos arabescos 

desenhados, têm, além de uma foto única, uma parte manuscrita com breves 

informações como o nome do condenado e seu número na Casa, os delitos 

cometidos, penas e multas imputadas, a data de entrada na CCC, e algumas 

informando ainda sobre data de soltura, eventuais comutações de penas, indulto, 

ou casos de morte dos condenados. 

 A princípio a "Galeria" se constituiu, para mim, um absoluto mistério; 

infelizmente, ainda não completamente desvendado. Que fotógrafo(s) teria(m) 

tirado aqueles retratos? Para que haviam sido feitos aqueles dois álbuns? Por 

que estariam eles na Coleção Dona Theresa Christina? Consta que as obras da 

dita Coleção foram doadas por D. Pedro II à Biblioteca Nacional após a sua volta 

à Europa em 1889. 6 Qual teria sido o critério de D. Pedro na escolha dos itens 

da Coleção? Por que havia sido atribuída tal importância aos álbuns? 7 

 Na Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, dei início 

às buscas por qualquer informação sobre a "Galeria" e seus presos. No Arquivo, 

em meio aos inúmeros documentos constantes em caixas, pacotes, livros etc., 

eu procurava pistas e histórias, concentrando a atenção nos anos de 1870 a 

1876, pois havia "notado" que alguns presos que ficaram por apenas um ou dois 

meses na Casa, no início da década de 1870, haviam sido fotografados; 

enquanto que os que deram entrada nas décadas de 1850 e 1860, e estavam 

nas fotos, estariam ali cumprindo penas mais longas. Logo, era possível que as 

fotos tivessem sido todas tiradas no início da década de 1870. E a pista estava 

certa. 

 Na relação das compras feitas pela "Caixa de Prompto Pagamento", 

referente ao mês de junho de 1870, sem qualquer menção ao fornecedor, há: 

                                            
6 ANDRADE, Joaquim Marçal F. de (curadoria e apresentação). In BIBLIOTECA NACIONAL 
(Brasil). A Coleção do Imperador: fotografia brasileira e estrangeira no século XIX: catálogo de 
exposição. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Centro Cultural Banco do Brasil, 1997. s. d. 
7 Acredito ter conseguido, com a pesquisa ainda em andamento, responder a algumas destas 
questões. Para este pequeno texto, interessa tentar trilhar o caminho percorrido pelo fotógrafo, 
durante o seu aprendizado, e os resultados obtidos nos retratos da "Galeria". As "respostas" de 
algumas das outras questões se encontram no texto maior, disponível para download nesta 
edição da Studium. 



STUDIUM 15  52 

"Machina para photographar com todos os pertences e drogas, uma - 

por 208.840". 8 

 No relatório do Diretor da CCC, Luiz Vianna de Almeida Valle, ao Ministro 

da Justiça, em março de 1871, referente ao ano de 1870, o Diretor procurou 

ressaltar as vantagens de sua solução inovadora: 

"Photographia. 

Estabeleci na Casa uma machina de photographar, que acha-se já 
funcionando. V. Ex. compreende perfeitamente as vantagens desta 
instituição n'uma Penitenciaria qualquer, e que devem ser maiores na 
da Côrte, onde não existem unicamente condemnados á prisão 

cellular, mas também a galés e prisão simples".9 

 A Casa de Correção da Corte fôra a primeira Penitenciária a ser 

construída no Brasil e, pelo visto, também a primeira a adquirir máquina para 

fotografar os presos. E a solução inovadora do Diretor fôra, com certeza, 

inspirada no uso que estava sendo feito da fotografia nas delegacias e prisões 

européias, já desde o tempo do daguerreótipo, e que funcionaria como 

instrumento de identificação mais fiel e prático do que o retrato-falado. A 

fotografia passara a ser usada como mais um instrumento de controle e poder, 

já que registrava informações preciosas e que de outra forma talvez não 

pudessem ser descritas. Para a criminologia ela passará a ser essencial, visto 

que marca e não deixa "perder de vista" o criminoso.10 Antes, quando presos, na 

ficha de assentamento dos condenados, constavam apenas os seus signaes, o 

que, por vezes, não esclarecia grande coisa, causando, inclusive, muita 

confusão, constrangimento e, com freqüência, injustiças, quando da fuga de 

algum preso e posterior prisão de um "suspeito" por possuir os mesmos traços.  

A referida machina para photographar, com certeza, veio acompanhada 

de algum manual de funcionamento; mas quem teria sido o encarregado de 

operá-la, visto que em nenhum momento nos livros de contabilidade da CCC, 

pesquisados até aqui, aparece menção a despesas com pagamento de 

                                            
8 Contabilidade - Casa de Correção da Corte (CCC) - 4a. seção. IJ7 - 55- 1870. Arquivo Nacional. 
9 Relatórios Ministeriais, microfilme; março de 1871. Biblioteca Nacional. 
10 Sobre o assunto: GUNNING, Tom. O retrato do corpo humano: a fotografia, os detetives e os 
primórdios do cinema. In: CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. (Org.). O cinema e a 
invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001. 



STUDIUM 15  53 

fotógrafo? No relatório de maio de 1872, referente ao ano de 1871, o próprio 

Diretor deu a pista: 

"(...) A photographia trabalha regularmente. O photographo é um preso 
da divisão criminal. Espero ter completa, em pouco tempo, a galeria de 
todos os condemnados". 11 

 Sim, um condemnado havia sido encarregado de fotografar os outros. E 

o mais incrível é que o retrato do photographo também está na "Galeria"... Mas 

o aprendizado do photographo condemnado não se deu facilmente; ele teve de 

aprender a lidar com grande quantidade de substâncias químicas sensíveis e 

com uma técnica algo complicada. O processo fotográfico mais usado no período 

era o do colódio úmido, no qual as placas de vidro precisavam ser mergulhadas 

no colódio e usadas, ainda úmidas, para registrar as imagens; imediatamente 

após o registro, o processo de revelação também tinha que ser feito, antes que 

o colódio secasse. Esse processo, que resultava em um "negativo", permitia que 

fossem feitas várias cópias.12 Por excesso de luz, ou de química, muitos chlichets  

se queimaram; pela ausência de luz, em muitos dos primeiros retratos, não era 

possível visualizar bem a fisionomia dos retratados. 

 Vários dos presos, que estavam na Casa no início de 1873, quando o 

photographo parece ter conseguido dominar a técnica, tiveram de ser novamente 

retratados: 

"Todos os presos das diversas divisões já fôram photographados. 

Este trabalho tem marchado com morosidade porque, não convindo 
fazer com elle grande despeza, sujeito-me as contingências que 
naturalmente se dão como sejam - enfermidade do unico condemnado 
que o tem a seu cargo, pouca pratica, etc. 

Agora, porém, tudo deve marchar regularmente visto como o trabalho 
se limita actualmente a photographar os que entram, além de que esse 
condemnado se acha ja sufficientemente habilitado. (...)".13 

 Apesar de o Diretor, no relatório do ano seguinte, mencionar também a 

officina de photographia, não encontrei nada que indicasse que houvesse de fato 

uma sala especial destinada somente a ela, o que faz supor que o aparato para 

                                            
11 Relatórios Ministeriais, microfilme; março de 1872. Biblioteca Nacional. 
12 Sobre o assunto: GERNSHEIM, Helmut. The rise of photography: 1850-1880: the age of 
collodion. New York: Thames and Hudson, 1988. 
13 Do Diretor da CCC, nos Relatórios Ministeriais, microfilme. Fevereiro de 1874. Biblioteca 
Nacional. 
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as fotos talvez fosse armado algumas vezes por mês, perto de uma boa janela 

(ou mesmo ao ar livre, tendo um pano/painel liso ao fundo atrás da cadeira do 

modelo), quando os presos novos eram retratados um após o outro, no mesmo 

dia. Por outro lado, tinha que haver um quartinho destinado ao laboratório 

photographico, com bancada de trabalho e prateleiras e a sua quantidade 

considerável de recipientes com emulsões, bacias, funis, balanças e outros 

instrumentos de precisão, papéis albuminados etc., e onde ficariam guardados 

também a própria machina de photographar, os muitos chlichets a serem usados, 

e os inúmeros já sensibilizados, e o resto do aparato necessário. 

 O tempo total para o arranjo da pose, para o arranjo da iluminação e para 

a sensibilização e fixação do chlichet ainda era, naquele período, de alguns 

minutos, o que demandava paciência e colaboração do retratado. Logo, é 

possível que no arranjo da pose dos presos tenha sido usado um aparelho para 

apoio da cabeça e/ou tronco, o que ajudaria a garantir a imobilidade necessária 

do retratado.14 E mais, de preferência, o photographo deveria estar só com o 

modelo para que fossem evitadas distrações.15 

 Como as fotos dos condenados passaram a ser produzidas às dúzias, 

segundo troca de correspondência constante nos livros de Minutas de ofícios16 

entre o Diretor da CCC e o Chefe de Polícia da Corte, suponho que o formato 

utilizado fosse o do cartão-de-visitas (6 x 9,5 cm), por ter sido este o formato de 

mais simples reprodução, o formato que apresentava mais facilidade de 

armazenamento e pelo custo menor que ele tinha em relação aos outros 

formatos; além do fato de que o cartão-de-visitas era geralmente produzido às 

dúzias (ou meias dúzias). Para serem coladas nas molduras das páginas dos 

álbuns, as fotos foram cortadas em oval 6 x 8 cm; dessa forma, a largura do 

                                            
14 Alphonse Liébert, em manual de 1864, escreveu sobre os aparelhos de pose "simplificados" 
que apresentava em sua obra: aqueles teriam grande utilidade para pessoas que não estavam 
acostumadas a posar, facilitando assim a habilidade requerida ao operador da máquina 
fotográfica. Em LIÉBERT, Alphonse. La Photographie en Amérique: traité complet de 
photographie pratique. Paris: Leiber, Libraire-Éditeur, 1864. p. 49-50. Vários dos manuais de 
fotografia do século XIX, alguns em lastimável estado de conservação, ainda podem ser 
encontrados, principalmente, na Biblioteca Nacional, como também no Real Gabinete Português 
de Leitura, no Rio de Janeiro. 
15 Sobre a importância de o fotógrafo estar só com o modelo: BENTES, José Antonio. Tratado 
theorico e pratico de photographia. Lisboa: Livraria de A. M. Pereira, 1866. p.76. 
16 Minutas de ofícios - CCC - 1876 (1o. semestre). IIIJ7 - 83. Arquivo Nacional. 
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retrato teria sido mantida, mais uma indicação de que o formato seria mesmo o 

do cartão-de-visitas. 

 Nas fotos da "Galeria", temos: 28 fotos em plano americano (21 presos 

brancos e 7 presos negros17), 81 fotos de busto com o fundo claro (10 brancos 

e 71 negros) e 211 fotos de busto com o fundo escuro (145 brancos e 66 negros). 

75 presos encaram o photographo, de frente ou com o rosto ligeiramente de lado, 

mas com o olhar de frente (43 brancos e 32 negros), 218 presos olharam para 

um ponto à direita do photographo (115 brancos e 103 negros) e 27 presos 

olharam para um ponto à esquerda do photographo (18 brancos e 9 negros). A 

grande maioria foi retratada com o rosto ligeiramente virado para o lado esquerdo 

(fixando um ponto à direita do photographo); logo, o photographo estaria 

tentando conseguir uma certa padronização nas fotos, o que facilitaria o seu 

trabalho. A colocação do rosto numa posição ligeiramente oblíqua (para a 

esquerda ou para a direita) dá uma visão tri-dimensional do rosto e fornece mais 

informação do que uma foto única tomada de frente ou completamente de 

perfil.18 E o photographo condemnado, assim como outros novos photographos 

do período, procurava seguir a orientação do que havia sido feito até então, em 

termos de retrato, em pintura - tais orientações eram dadas nos próprios manuais 

de fotografia, mas podiam também ser "percebidas" por alguém que tivesse uma 

formação (ou alguma informação) em pintura, ou que, ao menos, tivesse tido um 

mínimo de contato com o trabalho que outros photographos estavam realizando 

já desde a década de 1840. 

 Pela menor qualidade técnica das fotos em plano americano, suponho 

que aquelas tenham sido as primeiras a serem tiradas - ver Galeria A e fotos 6 

e 7. Há problemas de enquadramento (alguns presos ocupam apenas a metade 

ou 2/3 da foto, o resto é fundo; outros não ficaram bem centralizados na foto), 

problemas em encontrar uma postura ideal e uniforme para os presos, problemas 

em "acertar" a altura da câmera fotográfica em relação ao modelo, problemas de 

nitidez (geralmente, pouca luz) etc. As fotos em plano americano afastam o 

                                            
17 Por não haver informação, constante na fonte, esclarecendo se determinado preso é branco 
ou negro, relacionei as fotos das pessoas brancas e  negras julgando a sua aparência. Portanto, 
de fato, esses números podem variar um pouco. 
18 Sobre o assunto: BRILLIANT, Richard. Portraiture. London: Reaktion Books, 2002. 
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retratado, o que diminui a precisão dos detalhes das feições - objetivo a que, 

afinal, se destinavam as fotos dos condenados -, desviando a atenção do 

espectador para detalhes do fundo, da roupa do retratado, da posição de seus 

braços etc.19 Já o retrato de busto valoriza o retratado, aproxima-o da objetiva 

do fotógrafo e, se bem iluminado, evidencia os traços particulares da figura; o 

photographo condemnado  passou a trabalhar desse modo após cerca de dois 

anos do início dos trabalhos. 

O segundo grupo, o das fotos de busto com fundo claro, imagino que 

tenha sucedido às tentativas em plano americano - ver Galeria B. Curiosamente, 

quase todos os presos condenados às galés perpétuas foram retratados com 

camisa clara sobre fundo claro; e o pouco contraste entre a roupa e o fundo 

realçou e destacou o contorno dos rostos, as feições e os cabelos em algumas 

das fotos dos presos negros, principalmente. Na escolha do fundo claro estaria 

uma preocupação em evidenciar a figura. Quando conseguiu maior domínio da 

luz, no sentido de realçar melhor os traços marcantes do rosto do retratado, o 

photographo optou pelo fundo escuro, que não refletia a luz, nem desviava a 

atenção do espectador da figura. No terceiro grupo de fotos (de busto com fundo 

escuro), é possível perceber as que foram tiradas primeiro - quando, por vezes, 

o excesso, ou a pouca luz, ainda não permitia contrastes muito marcantes entre 

detalhes brancos e pretos - e as últimas, quando o photographo já dominava a 

técnica e, mesmo nas fotos das pessoas negras, retratadas com fundo escuro e 

vestindo capote escuro sobre camisa de colarinho branco (o branco do colarinho 

criando uma espécie de moldura do rosto, no caso dos negros, num contraste 

forte entre a gola alva e o rosto), ele conseguiu, através da boa iluminação 

(sempre superior oblíqua) e, é claro, da prática com o chlichet e as emulsões, 

produzir retratos em que se vêem tão nitidamente os traços dos modelos - ver  

Galeria C. 

 O uso dos "retoques" nos retratos era bastante comum naquele período 

de maiores dificuldades técnicas. Publicados nos manuais de outros fotógrafos, 

diversos macetes ensinavam a salvar um chlichet, corrigir pequenos defeitos e 

                                            
19 Sobre o assunto: TAGG, John. The burden of representation: essays on photographies and 
histories. Londres: The Macmillan Press Ltd., 1988. 
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imperfeições nas matrizes, atenuar excessivos efeitos de luz, assim como 

disfarçar certos "defeitos" nos modelos, como sinais, sardas e rugas.20 Já o 

nosso photographo condemnado, não acredito que tenha lançado mão de 

retoques para melhorar o "aspecto" de determinado preso, já que o que 

importava naquele tipo de foto era a "honestidade dos traços". É possível, porém, 

que ele tenha se aventurado a tentar salvar chlichets arruinados pela má 

iluminação ou pelo uso inadequado das emulsões. 

 Com relação aos retratos, a estética facial era variada. A navalha, a 

tesoura e até mesmo o pente fino entravam em ação. Atributos de masculinidade 

como o bigode, o cavanhaque, as suíças, as barbas e o próprio corte de cabelo 

(alguns penteados com gomalina) eram explorados. Em alguns dos negros 

retratados pode-se perceber as marcas de sua etnia africana formando 

desenhos simétricos nas faces (ver foto 8). O único preso retratado com óculos 

foi o único bacharel do grupo. José Candido de Pontes Visgueiro  (foto 9) morreu 

nove meses depois de dar entrada na CCC, mas posou para sua foto de preso 

como teria posado para qualquer outra foto de estúdio particular: no porte e no 

olhar de frente, poderíamos ter um indicador de sua posição social; nos óculos, 

o testemunho de sua erudição, um adorno de sua classe. 

 Nas fotos dos condenados da "Galeria", estes não tinham outra opção a 

não ser posar para as fotos, fossem eles escravos ou livres, negros ou brancos. 

Aquelas eram imagens que eles jamais possuiriam, ou talvez nem mesmo as 

vissem. Ou sim, é possível que as vissem, já que o photographo era um deles. 

E, nessas imagens, podemos perceber a assepsia e a ordem - aquelas foram 

imagens "construídas" e "ordenadas" pelas mãos do photographo, com a 

participação dos modelos. O photographo arrumava o aparato, ordenava o 

cenário, a luz e a pose do modelo; já o modelo, este "se arrumava" e seguia a 

ordenação da pose para a sua foto de preso. No álbum oficial estariam ausentes 

as imagens reais do dia-a-dia na Penitenciária, que não foram registradas em 

fotografia porque, afinal, não interessavam para aquele tipo de álbum. No 

enquadramento e fixação da imagem do outro tinha-se a "disciplinarização" do 

                                            
20 Sobre o assunto:  RIBEIRO, Antonio Joaquim. Photographo amador. Lisboa: (Deposito na 
Livraria de Antonio Maria Pereira), 1893.  p. 74-76. 
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condenado, o que criava uma relação interessante entre poder e foto do preso, 

como cabia a um país "civilizado". Porém, o curioso é que ficaram todos os 

condenados distintos uns dos outros. Ainda não havia sido padronizado o retrato 

policial (o que só aconteceria na virada do século XIX para o XX); ainda não 

havia aquele "ar" de ficha de polícia.21 

 Dessa forma, Isabel Jacintha (foto 11), enrolada em seu pano 

(possivelmente, colorido), poderia passar por uma elegante senhora qualquer, 

dado o seu ar de dignidade e sua beleza. O galé Benedicto Crioulo (foto 12) 

cruzou os braços e olhou com desconfiança e certa curiosidade para a máquina 

esquisita. A objetiva teria sido de início objeto de medo, desconfiança e, no 

mínimo, de curiosidade para todos. Sorrisos? Talvez houvesse alguns de leve; 

como o de Claudiano (foto 20), negro com camisa clara, retratado com fundo 

branco, cujo penteado elaborado, o bigode aparado e a barba feita denotam o 

cuidado que ele tinha com a aparência, apesar da pena perpétua. Na sua foto, 

Claudiano tem o olhar calmo e quase sorri. Nenhum preso se mostra intimidado, 

ou parece ter sido forçado a posar. Alguns, inclusive, parecem estar à vontade; 

afinal, consta que o photographo era um condemnado igual a eles. E, fosse ele 

quem fosse22 - talvez Mascaroli (foto 21), o italiano "pintor" (segundo a ficha de 

assentamento)23 que entrou na Casa em 1869 e saiu em dezembro de 1875, 

quando já haviam sido encerrados os trabalhos da "Galeria", ou, quem sabe, 

algum outro branco estrangeiro, ou mesmo brasileiro, ou, ainda, algum dos 

negros condenados à prisão simples (esta, sim, seria uma deliciosa descoberta!) 

- definitivamente, o photographo não era um dos cinqüenta galés remetidos para 

o Presídio de Fernando de Noronha, em 26 de fevereiro de 1876, que haviam 

sido transferidos por terem sido considerados "nocivos e perigosos" para 

permanecerem na CCC.24 E, definitivamente, o photographo não ficou na Casa 

para sempre, nem viveu para sempre. E, após sair, se é que saiu vivo, teria ele 

                                            
21 Sobre o assunto: FRIZOT, Michel; DUCROS, Françoise. Alphonse Bertillon, 1890: comment 
doit-on faire un portrait judiciaire?, In Du bon usage de la photographie: une anthologie the 
textes choisis et présentés... Paris: Centre National de la Photographie, 1987. E em GUNNING, 
Tom, op. cit. 
22 Assumo aqui o risco de afirmar que o photographo foi o mesmo durante todo o período de 
feitura dos trabalhos da "Galeria", baseado no "traçado" que acredito ter conseguido fazer do seu 
aprendizado e do resultado do seu trabalho. 
23 Minutas de ofícios - CCC - 1875. IIIJ7 - 87. Arquivo Nacional. 
24 Minutas de ofícios - CCC - 1876 (1o. semestre). IIIJ7 - 83. Arquivo Nacional. 
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seguido no ofício de photographo? E quem teria sido treinado para ficar no lugar 

dele na CCC? É, as investigações continuam.



Na "galeria dos condenados", o aprendizado de um photographo 1 

Sandra Sofia Machado Koutsoukos 

(Texto completo) 

 

 Pertencendo ao acervo da Coleção Dona Theresa Christina, constante da 

Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, a “Galeria dos 

condenados” é composta de dois álbuns, com duas versões não exatamente 

iguais de cada um, medindo 27 x 20 cm. Há dois volumes de cada álbum, um 

com capa simples, sem decoração, e outro com capa mais rica, com arabescos 

dourados nas bordas e o brasão do Império no centro (foto 1). 2  Nos dois 

volumes mais simples, foram coladas também as fotos tiradas em “plano 

americano” (que retratam o modelo da cintura, ou quadril, para cima) e as fotos 

que foram consideradas com “problemas técnicos” (com pouca luz, com 

manchas, etc.); essas fotos não constam dos dois volumes com capas mais 

ricas. Ao todo, no interior dos álbuns, temos 320 fotos de presos (318 homens e 

2 mulheres) 3, da Casa de Correção da Corte (CCC), que teriam dado entrada 

na Casa entre 1859 e 1875, recortadas em formato oval, 6 x 8 cm, e coladas no 

alto das páginas, dentro de molduras ovais cercadas de discretos arabescos 

desenhados. Todas as páginas, também com molduras de discretos arabescos 

desenhados, têm, além de uma foto única, uma parte manuscrita com breves 

informações como o nome do condenado e seu número na Casa, os delitos 

cometidos, penas e multas imputadas, a data de entrada na CCC, e alguns 

informando ainda sobre data de soltura, eventuais comutações de penas, indulto, 

                                            
1 Este texto faz parte da minha tese de doutorado em Multimeios, ainda em fase de pesquisa e 
redação, no Departamento de Artes da Unicamp, com o apoio de bolsa da Fapesp e sob a 
orientação da professora Dra. Iara Lis Schiavinatto, com o título: “NO ESTÚDIO DO 
FOTÓGRAFO. Um estudo da (auto-)representação de escravos e negros livres no Brasil da 
segunda metade do século XIX”.   
2 A foto da capa do álbum é a reprodução de um negativo que a Biblioteca Nacional tem 
disponibilizado para pesquisadores no Acervo de Fotografia.   
3 Na verdade são 324 fotos, sendo que 4 são repetidas; ou seja, o condenado teria dado entrada 
(retornado) duas vezes na Casa de Correção da Corte (CCC) e a mesma foto teria sido usada 
duas vezes. 
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ou casos de morte dos condenados. Para objeto desse estudo, interessam 

principalmente as fotos das pessoas negras: 142 homens e 2 mulheres. 4   

 A princípio a “Galeria” se constituiu, para mim, um absoluto mistério; 

infelizmente, ainda não completamente desvendado. Que fotógrafo(s) teria(m) 

tirado aqueles retratos? Para que haviam sido feitos aqueles dois álbuns? Por 

que estariam eles na Coleção Dona Theresa Christina? Consta que as obras da 

dita Coleção foram doadas por D. Pedro II à Biblioteca Nacional dois anos após 

a sua volta à Europa, em 1889. 5 Qual teria sido o critério de D. Pedro na escolha 

dos itens da Coleção? Por que havia sido atribuída tal importância aos álbuns?  

 O fato é que até recentemente poucos historiadores haviam tido 

conhecimento da existência dos álbuns, “escondida” a sua referência numa 

fichinha de papel nas gavetas da Divisão de Manuscritos da Biblioteca. Agora, já 

no catálogo on line, os álbuns estão se tornando conhecidos por vários. 6 A 

princípio me ocorreu que D. Pedro II, conhecido como o “Magnânimo”, o 

“comutador de penas”, poderia ter encomendado os álbuns como um “troféu”, 

como uma prova de sua magnanimidade, pois neles figurariam as personagens 

que teriam efetivamente tido as suas penas comutadas, ou mesmo obtido o 

perdão Imperial.  

 Entre 1850 e 1875, 195 penas de morte de escravos foram comutadas em 

prisão perpétua ou perpétua com galés (trabalhos forçados). Algumas vezes, o 

Imperador podia até conceder o perdão (há casos na “Galeria dos Condenados). 

As mulheres rarissimamente eram condenadas a trabalhos forçados, ou às 

correntes nos pés. Após 1875, as condenações por pena de morte se tornaram 

                                            
4 Por não haver informação, constante na fonte, esclarecendo se determinado preso é branco ou 
negro, “classifiquei” as fotos das pessoas negras julgando a sua aparência. Portanto, de fato, 
esses números podem variar um pouco. 
5 ANDRADE, Joaquim Marçal F. de (curadoria e apresentação), em BIBLIOTECA NACIONAL 
(Brasil), A Coleção do Imperador: fotografia brasileira e estrangeira no século XIX. Catálogo de 
exposição. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Centro Cultural Banco do Brasil, 1997, sem 
número de página. Já nesse Catálogo aparece a referência aos álbuns da “Galeria dos 
Condenados”, que teriam sido representados na Exposição através da reprodução de algumas 
de suas fotografias.   
6 O conteúdo dos álbuns foi fotografado e organizado em um CD, e gentilmente entregue à 
Biblioteca Nacional, pelo historiador Manolo Florentino (professor de História da UFRJ), 
facilitando assim o trabalho dos outros interessados nas fotos da “Galeria”. A cópia que possuo 
foi feita desse CD. 
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mais raras, devido ao “emancipacionismo” e aos movimentos abolicionistas. 7 No 

seu Diário, D. Pedro anotara, em 31 de dezembro de 1861: 

“Não sou partidário de pena capital, mas o estado de nossa sociedade a 

não dispensa, e ela existe na lei; contudo, usando de uma das atribuições do 

Poder Moderador, comuto-a, sempre que há circunstâncias que o permitam.” 8  

 No período colonial a “pena capital” podia adquirir requintes de crueldade, 

o que, definitivamente, não continuaria a estar de acordo com a imagem que se 

pretendia de um país “civilizado”, nos tempos do Império. José Alípio Goulart, 

em Da palmatória ao patíbulo, escreveu sobre a pena de morte, que 

ironicamente também era chamada de “morte natural”:  

 “Duas eram as espécies de natural: a cruel, quando o réu era submetido 

a toda sorte de torturas, inclusive fratura dos ossos dos braços e das pernas a 

poder de bordoadas com cacête ou barra de ferro; a atroz, quando, após o 

enforcamento ou a degola, esquartejava-se ou queimava-se o cadáver, sendo 

que neste caso as cinzas eram esparzidas pelo vento. Em se tratando de réu de 

crime dado como horripilante, então a pena se revestia de maiores requintes de 

barbaridade (...). E o condenado era submetido por dias à torturas várias (...).” 9  

 Havia também a condenação por fuzilamento. Às vezes, ainda, pedaços 

de corpos esquartejados eram expostos no local onde havia sido cometido o 

crime. José Alípio conta a história do viajante Johann E. Pohl que, em 1818, 

quando em uma estalagem em São João d’El-Rei, em Minas Gerais, foi abrir a 

janela de seu quarto para apreciar a vista e deu de cara com um pedaço de corpo 

em exposição, com moscas e terrível mau cheiro; e que soube mais tarde que 

se tratava de um pedaço do corpo do assassino do dono da estalagem na qual 

ele estava hospedado. 10  

                                            
7 Sobre o assunto: GERSON, Brasil,  “D. Pedro II, o magnânimo, o comutador de penas de 
morte”, em A escravidão no Império. Rio de Janeiro, Pallas, 1975. 
8 O Parágrafo 8O. do Artigo 101 da Constituição do Império lhe atribuía esse direito. A pena de 
morte seria “dispensada” no Brasil no Código Penal de 1890. BEDIADA, Begonha (organização), 
Diário do Imperador D. Pedro II; 1840-1891. Petrópolis, Museu Imperial, 1999, em CD-ROM.   
9 GOULART, José Alípio, Da palmatória ao patíbulo. Rio de Janeiro, Conquista, 1971, p.143.   
10 Ibid., p.144. No entanto, dois Decretos teriam sido criados para ajudar a “atenuar” as penas de 
alguns; eram eles: Decreto de 14/10/1854: “faculta aos réus recurso da pena capital ao poder 
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 No Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, dei início às buscas por qualquer 

informação sobre a “Galeria” e seus presos. Comecei com as “minutas de 

ofícios”, dos anos de 1870 a 1876, do Diretor da Casa de Correção da Corte 

(CCC), e prossegui com as “minutas e anexos” de diferentes seções, os livros 

de contabilidade, os livros da “série Justiça” (chancelaria e comutação de penas), 

as petições de graça, várias das inúmeras caixas GIFI (com documentos 

diversos), e os relatórios ministeriais (estes em microfilme, na Biblioteca Nacional 

– R. J.), também dos anos de 1870 a 1876, pois havia “notado” que alguns presos 

que ficaram por apenas um ou dois meses na Casa, no início da década de 1870, 

haviam sido fotografados; enquanto que os que deram entrada nas décadas de 

1850 ou 1860, e estavam nas fotos, estariam ali cumprindo penas mais longas. 

Logo, era possível que as fotos tivessem sido todas tiradas no início da década 

de 1870. E a pista estava certa.  

  

O aprendizado de um photographo   

 Na relação das compras feitas pela “Caixa de Prompto Pagamento”, 

referente ao mês de junho de 1870, sem qualquer menção ao fornecedor, há:   

  “Machina para photographar com todos os pertences e drogas, uma ----- 

por  208. 840.” 11  

  No relatório do Diretor da CCC, Luiz Vianna de Almeida Valle, ao Ministro 

da Justiça, em março de 1871, referente ao ano de 1870, o Diretor procurou 

ressaltar as vantagens de sua solução inovadora:  

“Photographia.  

 Estabeleci na Casa uma machina de photographar, que acha-se já 

funcionando. V. Ex. compreende perfeitamente as vantagens desta instituição 

n’uma Penitenciaria qualquer, e que devem ser maiores na da Côrte, onde não 

                                            
moderador” e Decreto de 28/01/1853: “obrigava juízes de direito a apresentar recurso de graça 
em caso de pena capital”.   
11 Contabilidade – Casa de Correção da Corte (CCC) – 4a. seção. IJ7 – 55 – 1870. Arquivo 
Nacional (AN). 
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existem unicamente condemnados á prisão cellular, mas também a galés e 

prisão simples”. 12  

 A Casa de Correção da Corte fôra a primeira Penitenciária a ser 

construída no Brasil e, pelo visto, também a primeira a adquirir máquina para 

fotografar os presos. A construção da CCC fôra iniciada em 1834 e se arrastaria 

por dezenas de anos. O regulamento foi expedido em 6 de julho de 1850, depois 

do que, finalmente, teria sido “inaugurada” a Penitenciária. 13 Teoricamente 

regida pelo “sistema de Auburn” (isolamento noturno e trabalho durante o dia, 

mas sem comunicação entre os presos), a CCC levou muitos anos em 

construção e obras, pois os governantes não conseguiam chegar à conclusão 

de qual seria o “sistema” preferível e “mais em harmonia com os preceitos da 

sciencia, no generoso empenho de fazer da pena, tambem, meio de educação”. 

14 E a solução inovadora do Diretor fora, com certeza, inspirada no uso que 

estava sendo feito da fotografia nas delegacias e prisões européias, já desde o 

tempo do daguerreótipo, e que funcionaria como instrumento de identificação 

mais fiel e prático do que o retrato-falado. A fotografia passara a ser usada como 

mais um instrumento de controle e poder, já que registrava informações 

preciosas e que de outra forma talvez não pudessem ser descritas. Para a 

criminologia ela passará a ser essencial, visto que marca e não deixa “perder de 

vista” o criminoso. 15 Antes, quando presos, na ficha de assentamento dos 

condenados, constavam apenas os seus signaes, o que, por vezes, não 

esclarecia grande coisa, causando, inclusive, muita confusão, constrangimento 

e, com freqüência, injustiças, quando da fuga de algum preso e posterior prisão 

de um “suspeito” por possuir os mesmos traços.  

                                            
12 Relatórios Ministeriais, microfilme; março de 1871. Biblioteca Nacional (BN). 
13 Relatórios Ministeriais, microfilme; maio de 1873. BN. 
14 No item “Casas de Correcção”, sobre a da Capital do Império, em O Império do Brasil na 
Exposição Universal de 1876 em Philadelphia. Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1875 – 
Catálogo de apresentação do Brasil à Exposição, p.524. Na Biblioteca Nacional, na seção de 
Obras Raras. 
15 Sobre o assunto: GUNNING, Tom, “O retrato do corpo humano: a fotografia, os detetives e os 
primórdios do cinema”, em CHARNEY, Leo e SCHWARTZ, Vanessa R. (org.), O cinema e a 
invenção da vida moderna. São Paulo, Cosac & Naify edições, 2001. 
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 A referida machina para photographar, com certeza, veio acompanhada 

de algum manual de funcionamento; 16 mas quem teria sido o encarregado de 

operá-la, visto que em nenhum momento nos livros de contabilidade da CCC, 

pesquisados até aqui, aparece menção a despesas com pagamento de 

fotógrafo? No relatório de maio de 1872, referente ao ano de 1871, o próprio 

diretor deu a pista:  

 “(...)  A photographia trabalha regularmente. O photographo é um preso 

da divisão criminal.   

  Espero ter completa, em pouco tempo, a galeria de todos os 

condemnados. (...)”. 17  

  Sim, um condemnado havia sido encarregado de fotografar os outros. E 

a “Galeria” já era chamada de galeria. E o mais incrível é que o retrato do 

photographo também está na “Galeria”... Mas o aprendizado do photographo 

condemnado não se deu facilmente; ele teve de aprender a lidar com grande 

quantidade de substâncias químicas sensíveis e com uma técnica algo 

complicada. O processo fotográfico mais usado no período era o do colódio 

úmido, no qual as placas de vidro precisavam ser mergulhadas no colódio e 

usadas, ainda úmidas, para registrar as imagens; e, imediatamente, após o 

registro, o processo de revelação tinha que ser feito, antes que o colódio 

secasse. Esse processo, que resultava em um “negativo”, permitia que fossem 

feitas várias cópias de uma mesma fotografia. 18 Por excesso de luz, ou de 

química, muitos chlichets se queimaram; pela ausência de luz, em muitos 

retratos não era possível visualizar bem a fisionomia dos retratados. As primeiras 

fotos foram feitas em plano americano (que retrata o modelo dos quadris, ou 

cintura, para cima), o que mantinha distante a figura do condenado fotografado; 

além de pequenos problemas iniciais de enquadramento e altura de câmera. 

                                            
16 O artista francês François Auguste Biard, em 1858, adquiriu máquinas fotográficas, que teriam 
a função de ajudá-lo no registro do  “exótico” de sua viagem pelo interior do Brasil: “Veio-me à 
cabeça uma idéia de fazer coisa que não entendia patavina: ser fotógrafo. Comprei máquinas 
em segunda mão, drogas avariadas e um manual que leria na viagem.” BIARD, François 
Auguste, Dois anos no Brasil. Rio de Janeiro, Cia.  
Ed. Nacional, 1945, p.58. Na Biblioteca do IHGB, no Rio de Janeiro. 
17 Relatórios Ministeriais, microfilme; março de 1872. BN. 
18 Sobre o assunto: GERNSHEIM, Helmut, The rise of photography: 1850-1880. The age of 
collodion. New York, Thames and Hudson, 1988. 
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Vários dos presos, que estavam na Casa no início de 1873, quando o 

photographo parece ter “acertado a mão”, tiveram de ser novamente retratados. 

Nos últimos meses de 1872, o Diretor da CCC enviou inúmeros pedidos de 

desculpa ao Chefe de Polícia (o qual fizera pedidos freqüentes de fotos de 

presos que haviam estado na CCC), constrangido com a imperícia do 

encarregado das fotos:  

“ 29 de agosto de 1872.  

 Envio a V. Exa. a photographia do subdito portugues Julio Maria da 

Conceição Marques, pedida por V. Exa. em officio de 27 do Corrente. Não está 

bôa, tem deffeitos de lúz, mas os trassos são verdadeiros, e como espero que 

com a pratica o individuo desse trabalho encarregado consiga melhores 

resultados, nessa occasião terei de remetter para a secretaria a cargo de V. Exa. 

uma collecção de todos os condemnados que aqui existiam desde a época em 

que se começou esse trabalho.” 19  – Ver foto 2.  

  Em 31 de agosto de 1872:  

 “V. Exa. em telegramna de hontem a tarde requisitou uma photographia 

de José Maria Pereira Braga, e providenciando eu n’esse sentido, sou informado 

pelo encarregado desse serviço, que o clichê tirado sendo um dos primeiros de 

sua aprendizagem tem deffeitos grandes, a ponto de não poder ser aproveitado. 

(...).” 20  – Ver foto 3.  

  No fim da “minuta” aparece ainda uma parte manuscrita riscada, quase 

uma declaração de “incompetência” do Diretor, que já se encontrava, àquela 

altura, por demais constrangido com os problemas das fotos. Na parte riscada, 

ele havia escrito: “É provavel que esse individuo volte – a esta Casa, ou a de 

Detenção, e então farei aproveitar a occasião, para obter melhor copia de sua 

pessoa”. 21 A propósito, o “indivíduo” voltou mesmo! Na “Galeria” constam duas 

fotos de José Maria Pereira Braga: a mais antiga, em plano americano, e a 

segunda, de busto, tirada na volta do “indivíduo” à Casa (fotos 3 e 4). Teria o 

                                            
19 Minutas de ofícios -- CCC – 1872. IIIJ7 – 96. AN. 
20 Minutas de ofícios – CCC – 1872. IIIJ7 – 96. AN. 
21 Minutas de ofícios – CCC – 1872. IIIJ7 – 96. AN. 
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photographo, após ter conseguido “domar” a técnica, conseguido salvar o tal 

chlichet da foto em plano americano, mencionado pelo Diretor como tendo 

“deffeitos grandes, a ponto de não poder ser aproveitado”? É possível que sim.  

 E, em 15 de outubro de 1872, o Diretor continuava com suas desculpas:   

 “Não posso ainda satisfazer a requisição que faz V. Excia em officio de 

hontem datado quanto ás photographias dos condemnados da Casa, porque não 

está ainda completa a galeria.   

 Não existe a photographia de Francisco Manoel da Conceição, porque 

sendo tirada no começo dos ensaios, sahio imperfeita. Aproveito o ensejo para 

dizer a V. Exa. que o farei photographar logo que venha para a Correcção, e que 

opportunamente enviarei a galeria completa.” 22  

 Pelo constrangimento do Diretor da CCC, dá para imaginar a quantidade 

de “broncas” que levava o pobre do photographo condemnado. Tanto que consta 

ele chegara inclusive a adoecer; ou teria sido essa apenas mais uma desculpa 

do Diretor no seu relatório de março de 1873, referente ao ano de 1872?  

 “Todos os presos das diversas divisões já fôram photographados.  

 Este trabalho tem marchado com morosidade porque, não convindo fazer 

com elle grande despeza, sujeito-me as contingências que naturalmente se dão 

como sejam – enfermidade do unico condemnado que o tem a seu cargo, pouca 

pratica, etc. 

Agora, porém, tudo deve marchar regularmente visto como o trabalho se 

limita actualmente a photographar os que entram, além de que esse 

condemnado se acha ja sufficientemente habilitado. (...).” 23  

 Até que enfim, dois anos e meio após a compra da máquina, o trabalho 

de fotografar os presos se achava bem encaminhado. Em relatório do ano 

seguinte (1874) o Diretor se refere à officina de photographia e à galeria:  

                                            
22 Minutas de ofícios – CCC – 1872. IIIJ7 – 96. AN. 
23 Relatórios Ministeriais, microfilme. Março de 1873. BN. 
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 “(...) Photographia.  

 A officina completamente montada, tem continuado regularmente os 

trabalhos, e sido de utilidade a esta Casa, e a repartição da Policia. A Galeria 

acha-se prompta, e todos os que entrão para cumprir sentença são logo 

photographados. (...).” 24  

   Apesar de o Diretor mencionar a officina de photographia, não 

encontrei nada que indicasse que houvesse de fato uma sala destinada somente 

a ela, o que faz supor que o aparato para as fotos talvez fosse armado algumas 

vezes por mês, perto de uma boa janela (ou mesmo ao ar livre, tendo um 

pano/painel liso ao fundo atrás da cadeira do modelo), quando os presos novos 

eram retratados um após o outro, no mesmo dia. Por outro lado, haveria, com 

certeza, um quartinho destinado ao laboratório photographico, com bancada de 

trabalho e prateleiras e a sua quantidade considerável de recipientes com 

emulsões, bacias, funis, balanças e outros instrumentos de precisão, papéis 

albuminados, etc., e onde ficariam guardados também a própria machina de 

photographar, os muitos chlichets ainda a serem usados, e os inúmeros já 

sensibilizados, e o resto do aparato necessário. 25 As oficinas que ocupavam 

salas próprias e aparecem listadas nos livros de contabilidade existiam para, 

além de ocuparem os presos e os habilitarem para algum tipo de profissão, terem 

seus produtos vendidos; produtos cujos lucros eram entregues ao Tesouro 

Nacional (conforme consta das listas de contabilidade da CCC). 26 E a officina 

de photographia, a princípio, não visava o lucro, só o atendimento demandado 

                                            
24 Relatórios Ministeriais, microfilme. Fevereiro de 1874. BN. 
25 Em manual de 1886 (tomo I) e 1888 (tomo II), Davanne explicou sobre alguns detalhes da 
conservação dos clichês, que deveriam, após bem secos, ser guardados em caixas especiais, 
que teriam divisões internas, onde eles ficariam dispostos em pé e com espaço entre eles: “esse 
é o melhor de todos os sistemas para os conservar”, pois estariam abrigados do frio, já que o 
verniz se crispava facilmente se exposto ao frio, ou podia (o verniz) “melar” com a umidade e o 
calor direto. DAVANNE, A., La photographie. Traité théorique et pratique. Paris, Gauthier-Villars, 
1886-1888. Diversos manuais de fotografia do século XIX, alguns em lastimável estado de 
conservação, encontrei disponíveis para pesquisa na Biblioteca Nacional e no Real Gabinete 
Português de Leitura (RJ). 
26 Na lista das oficinas aparecem as de: alfaiates, canteiros, carpinteiros, encadernadores, 
ferreiros, funileiros, marceneiros, marmoristas, sapateiros e caldeireiros (anexa à de funileiros). 
No Catálogo da Exposição Universal de Philadelphia, em 1876, além das oficinas, também 
aparecem listados : “escola de primeiras-letras, biblioteca, padaria, uma pedreira que abastece 
a officina de canteiros e um laboratoriophotographico da Casa, e da Policia”. Em O Império do 
Brazil na Exposição Universal de 1876 em Philadelphia. Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 
1875. Catálogo de Apresentação do Brasil à Exposição, p. 524. 
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pela CCC e pela Casa de Detenção, de acordo com o número de presos que 

entrava por mês (algo que variava, na Casa de Correção da Corte, entre 10 e 15 

presos, naquele período). Em 17 de março de 1876, na troca de correspondência 

entre o Diretor da CCC e o Chefe de Polícia da Corte, Miguel Calmon Du Pin de 

Almeida, este último respondeu ao pedido do Diretor para que não enviasse um 

preso (da Detenção) de cada vez para ser retratado, e sim que fossem enviados 

para as fotos grupos de ao menos seis presos:  

 “Accuso recebido o officio de V. Sa. de hontem datado, no qual previne 

não convir a esse estabelecimento fornecer photographias senão no caso de 

serem apresentados na mesma occasião, ao menos, seis individuos para serem 

photographados, e em resposta tenho a dizer a V. Sa. que não me é possivel 

satisfaser o seu desejo, me parecendo preferivel, em táes casos, pagar alguma 

cousa mais pelas photographias que d’ora em diante remetter.” 27 

  Quer dizer, a oficina de fotografia atendia à própria Casa de Correção, 

assim como prestava serviço à Casa de Detenção, onde ficavam os presos que 

aguardavam julgamento, os vadios e os ratoneiros. E, pelo texto do Diretor, 

pode-se concluir que a oficina não funcionava normalmente todo dia, pois dava 

trabalho organizar todo o aparato, além do fato de que o fotógrafo provavelmente 

trabalhava em qualquer outra das oficinas, serviço pelo qual recebia por dia de 

trabalho, e não poderia ficar abandonando o trabalho diariamente. Pela 

crescente demanda da Detenção (demanda avolumada no decorrer do ano de 

1875) é possível que, em algum  momento, o fotógrafo tenha passado a trabalhar 

com a ajuda de um assistente. O assistente auxiliaria nos arranjos de pose e 

iluminação, limparia as placas e ajudaria com a química, assim, aos poucos, se 

familiarizaria com o ofício. Interessante é ver que o Chefe de Polícia estava 

disposto a passar a pagar mais pelas fotos, do que esperar para fotografar 

alguns presos num mesmo dia. E, de fato, ele passou a pagar seis mil réis pelo 

grupo de doze retratos de cada preso, quando antes pagava dois mil réis pela 

mesma quantidade. E para que seria a dúzia de retratos? Imagino que para uso 

nos livros de assentamento e para ser usada na eventualidade de uma fuga, 

                                            
27 Ofícios da Secretaria de Polícia da Corte e de Diversas Autoridades – 1875/1876 – IIIJ7 – 1. 
AN.  
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quando a foto do indivíduo seria remetida, junto com a descrição dos seus 

signaes, para outra(s) delegacia(s). Em janeiro de 1876 se deu a fuga dos galés 

Symphronio (foto 5) e Marianno, o que acabou por incentivar algum debate sobre 

segurança e culminou com a transferência de inúmeros galés, que figuram na 

“Galeria”, para o Presídio da Ilha de Fernando de Noronha; vejamos:  

 “Despacho de S. Exa. o Sr. Ministro.  

Côrte.  

 Fuga de dois galés da Casa de Correcção.  

 O Director da Casa de Correcção em officio de 13 do corrente communica 

que no dia 12 ás 5 ½ horas da tarde evadirão-se os dous galés Symphronio e 

Marianno, que trabalhavão na pedreira d’aquelle Estabelecimento, estando os 

referidos galés convenientemente guardados como de costume.  

 Requisitou logo do Chefe de Policia a força necessaria, fez cercar os 

pontos que da montanha dão sahida para as ruas, e bater os mattos. Enviou ao 

Chefe de Policia photographias dos galés.   

 Diz mais que já foi pedido o inquerito sobre esse facto. (...).   

 Victorino de Barros.  14-1-76.” 28                                                                                                                             

 Depois de receber as fotos, o Chefe de Polícia mandou circulares aos 

subdelegados das freguesias de fora da cidade com os signaes característicos 

dos dois galés. Seguiu-se, então, uma pequena discussão sobre o mau preparo 

dos guardas, sua má remuneração, o fato de que o guarda da guarita era o único 

com arma, mas que esta “não tinha pólvora”. As autoridades que comandaram 

os debates procuraram sempre inocentar o Diretor e concluíram que os guardas 

eram “poucos” e que, na hora do ocorrido, se encontravam distantes dos presos. 

Levantou-se a hipótese de se transferir os galés para outro lugar e de estes 

passarem a trabalhar sempre acorrentados; e concluiu-se que cumpria também 

                                            
28 Ofícios com anexos – CCC – 3a . seção – 1873-1876. IJ7 – 18. Apesar de no despacho constar 
que as fotos de Symphronio e Marianno haviam sido enviadas ao Chefe de Polícia, nos álbuns 
da “Galeria” temos apenas a de Symphronio. Mariano, possivelmente, havia dado entrada na 
Casa após a organização das fotos nos álbuns. No AN. 
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requisitar armamento para uso dos guardas. Em 13 de janeiro de 1876, na nota 

dos signaes do galé Simphronio, consta que:   

“Simphronio, escravo de João de Bastos Pinheiro, morador na fazenda do 

Bom Retiro – Parahyba do Sul; crioulo, natural da Província de Sergipe, de 40 

annos de idade, preto retinto, solteiro, de 5 pes e ½ pollegadas de altura, olhos 

pretos, dentes mui claros, nariz chato, boca grande, labios grossos, barba pouca, 

cabellos carapinhos, cheio de corpo.” 29  

 Em outra nota, informam que os “galés evadidos levarão camisa e calça 

de algodão trançado branco e azul, calceta e corrente, cada um com peso de 2,5 

kilogrammas (...).” 30  

 Simphronio e Marianno foram capturados na cidade de Bananal (segundo 

ofício da Secretaria de Polícia da Corte em 21 de fevereiro de 1876) e 

transferidos para o Presídio de Fernando de Noronha em 26 de fevereiro de 

1876, junto com outros 48 galés, cumprindo a ordem do Sr. Ministro da Justiça, 

que ordenara a remoção, após a discussão sobre guardas mal pagos, armas, 

falta de segurança e galés, que se desenrolara com a fuga dos dois. 

Acompanhando a lista com os nomes dos 50 galés transferidos (43 da “Galeria”) 

havia uma nota do Diretor da CCC, na qual ele avisava ao Chefe de Polícia que 

na lista constavam apenas os galés cuja presença naquele estabelecimento 

parecia “nociva e perigosa”. 31  

 Voltando ao aprendizado do photographo; como me referi, este não se 

deu facilmente. A máquina de fotografar teria vindo acompanhada de manual de 

funcionamento, isso é certo. Só que a maioria dos ditos manuais eram em 

francês ou em inglês, mas havia alguns em português. Daí, se deduz que, ou o 

inexperiente photographo condemnado teve a sorte de pegar um manual em 

português, ou sabia ler inglês ou francês, já que havia muito estrangeiro 

cumprindo pena na CCC, ou, ainda, que ele “penou” mais do que esperava (e 

merecia) para decifrar os mistérios da técnica fotográfica – da pose, da 

iluminação, das emulsões químicas variadas usadas na sensibilização, fixação 

                                            
29 Minutas de ofícios – CCC – 1876 (1o . semestre). IIIJ7 – 83. AN. 
30 Minutas de ofícios – CCC – 1876 (1o . semestre). IIIJ7 – 83. Em 22 de janeiro de 1876. AN. 
31 Minutas de ofícios – CCC – 1876 (1o . semestre). IIIJ7 – 83. Em 2 de março de 1876. AN. 
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e revelação da imagem; o que talvez explique, em parte, a demora que ele teve 

em conseguir resultados satisfatórios. Pouco provável é que tenha sido 

contratado um instrutor de photographia para ajudá-lo no aprendizado, já que o 

próprio Diretor se refere, em documento já citado, que o trabalho marchava “com 

morosidade porque, não convindo fazer com elle grande despeza”, tinha que se 

sujeitar “as contingências que naturalmente se dão como sejam – enfermidade 

do unico condemnado que o tem  a seu cargo, pouca pratica, etc.” 32  

 O tempo total para o arranjo da pose, para o arranjo da iluminação e para 

a sensibilização e fixação do chlichet ainda era de alguns minutos, o que 

demandava paciência e colaboração do retratado. Logo, é possível ainda que no 

arranjo da pose dos presos tenha sido usado um aparelho para apoio da cabeça 

e/ou do tronco, o que ajudaria a garantir a imobilidade necessária do retratado. 

33 E mais, o photographo deveria estar só com o modelo para que fossem 

evitadas distrações. 34  

 Como as fotos dos condenados passaram a ser produzidas às dúzias, 

suponho que o formato utilizado fosse o do cartão-de-visitas (6 x 9,5 cm), por ter 

sido este o formato de mais simples reprodução, o formato que apresentava mais 

facilidade de armazenamento e pelo custo menor que ele tinha em relação aos 

outros formatos; além do fato de que o cartão-de-visitas era geralmente 

produzido às dúzias (ou meias dúzias). Para serem coladas nas molduras das 

páginas dos álbuns, as fotos foram cortadas em oval 6 x 8 cm; dessa forma, a 

largura teria sido mantida, mais uma indicação de que o formato seria mesmo o 

do cartão-de-visitas.  

 Nas fotos da “Galeria”, temos: 28 fotos em plano americano (21 brancos 

e 7 negros), 81 fotos de busto com o fundo claro (10 brancos e 71 negros) e 211 

fotos de busto com o fundo escuro (145 brancos e 66 negros). 75 presos 

                                            
32 Relatórios Ministeriais, microfilme. Março de 1873. BN. 
33 Alphonse Liébert, em manual de 1864, escreveu sobre os aparelhos de pose “simplificados” 
que apresentava em sua obra: aqueles teriam grande utilidade para pessoas que não estavam 
acostumadas a posar, facilitando assim a habilidade requerida ao operador da máquina 
fotográfica. Em LIÉBERT, Alphonse, La Photographie en Amérique. Traité complet de 
photographie pratique. Paris, Leiber, LibraireÉditeur, 1864, pp. 49-50. 
34 Sobre a importância de o fotógrafo estar só com o modelo: BENTES, José Antonio, Tratado 
Theorico e Pratico de Photographia. Lisboa, (Livraria de A. M. Pereira), 1866, p.76. 
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encararam o photographo, de frente ou com o rosto ligeiramente de lado, mas 

com o olhar de frente (43 brancos e  32  negros),  218 presos olharam para um 

ponto à direita do photographo (115 brancos e 103 negros) e 27 presos olharam 

para um ponto à esquerda do photographo (18 brancos e 9 negros). A grande 

maioria foi retratada com o rosto ligeiramente virado para o lado esquerdo 

(fixando um ponto à direita do photographo); logo, o photographo estaria 

tentando conseguir uma certa padronização nas fotos, o que facilitaria o seu 

trabalho. A colocação do rosto numa posição ligeiramente oblíqua (para a 

esquerda ou para a direita) dá uma visão tridimensional do rosto e fornece mais 

informação do que uma foto única tomada de frente ou completamente de perfil. 

35 E o photographo condemnado, assim como outros novos photographos do 

período, procurava seguir a orientação do que havia sido feito até então, em 

termos de retrato, em pintura – tais orientações eram dadas nos próprios 

manuais de fotografia, mas podiam também ser “percebidas” por alguém que 

tivesse uma formação (ou alguma informação) em pintura, ou que, ao menos, 

tivesse tido um mínimo de contato com o trabalho que outros photographos 

estavam realizando já desde a década de 1840.  

 Como já mencionado, pela menor qualidade técnica das fotos em plano 

americano, suponho que aquelas tenham sido as primeiras a serem tiradas – ver 

Galeria A. Há problemas de enquadramento (alguns presos ocupam apenas a 

metade ou 2/3 da foto, o resto é fundo; outros não ficaram bem centralizados na 

foto), problemas em encontrar uma postura ideal e uniforme para os presos, 

problemas em “acertar” a altura da câmera fotográfica em relação ao modelo, 

problemas de nitidez (geralmente, pouca luz) etc. As fotos em plano americano 

afastam o retratado, o que diminui a precisão dos detalhes das feições – objetivo 

a que, afinal, se destinavam as fotos dos condenados (ver fotos 6 e 7). Nos 

retratos em plano americano, a atenção do espectador se desvia para detalhes 

do fundo, da roupa do retratado, da posição de seus braços etc. 36 Já o retrato 

de busto valoriza o retratado, aproxima-o da objetiva do fotógrafo e, se bem 

                                            
35 Sobre o assunto: BRILLIANT, Richard, Portraiture. London, Reaktion Books, 2002. 
36 John Tagg escreveu que nas primeiras fotografias policiais, aquelas foram feitas em estúdios 
simples, com fundos lisos, poses frontais, ou quase frontais, e a atenção era voltada para a face 
e as mãos do retratado. TAGG, John, The burden of representation; essays on photographies 
and histories. Londres, The Macmillan Press Ltd., 1988, p. 80. 
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iluminado, evidencia os traços particulares da figura; o photographo 

condemnado passou a trabalhar desse modo após cerca de dois anos.  

 O segundo grupo, o das fotos de busto com fundo claro, imagino que 

tenha sucedido às tentativas em plano americano – ver Galeria B. 

Curiosamente, quase todos os galés da lista foram retratados com camisa clara 

sobre fundo claro; e o pouco contraste entre a roupa e o fundo realçou e destacou 

o contorno dos rostos, as feições e os cabelos em algumas das fotos dos negros 

(ver fotos 13, 14, 16, 17, 18 e 20). Os presos desse segundo grupo, que já 

estavam na Casa quando se deu o início dos trabalhos de fotografia, estariam 

sendo retratados pela segunda vez (no mínimo), pois no primeiro grupo, o das 

fotos em plano americano, figuram apenas presos que também já estavam na 

Casa desde o início dos trabalhos de foto, mas que terminaram suas penas (ou 

morreram) antes do fim de 1872 e início de 1873, quando o photographo parece 

ter finalmente conseguido dominar satisfatoriamente a técnica, refeito inúmeras 

fotos (dessa vez, de busto) e colocado em dia os trabalhos da “Galeria”. 37 

Na escolha do fundo claro estaria uma preocupação em evidenciar a 

figura. Quando conseguiu maior domínio da luz, no sentido de realçar melhor os 

traços marcantes do rosto do retratado, o photographo optou pelo fundo escuro, 

que não refletia a luz, nem desviava a atenção do espectador da figura. Nesse 

terceiro grupo de fotos, de busto com fundo escuro – ver Galeria C -- , é possível 

perceber as que foram tiradas primeiro – quando, por vezes, o excesso, ou a 

pouca luz, ainda não permitia contrastes muito marcantes entre detalhes brancos 

e pretos – e as últimas, quando o photographo já dominava a técnica e, mesmo 

nas fotos das pessoas negras, retratadas com fundo escuro e vestindo capote 

escuro sobre camisa de colarinho branco (o branco do colarinho criando uma 

espécie de moldura do rosto, no caso dos negros, num contraste forte entre a 

gola alva e o rosto), ele conseguiu, através da boa iluminação (sempre superior 

oblíqua) e, é claro, da prática com o clichê e as emulsões, produzir retratos onde 

se vêem tão nitidamente os traços dos modelos (ver foto 19).  

                                            
37 Estou aqui assumindo o risco ao afirmar que o photographo ainda seria o mesmo, baseado no 
“traçado” que acredito ter conseguido fazer sobre o seu aprendizado e o resultado do seu 
trabalho. 
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E o photographo teve que aprender a lidar com grande quantidade de 

emulsões que, listadas nos livros de contabilidade, evidenciam a montagem de 

um “laboratório de química”; vejamos uma pequena amostra:  

“Alberto D’Almeida & Cia.   

Rua do Hospício 51.  

2 libras   Colodio ------------------------------------------- 6.400 -------- 12.800  

1 libra     Verniz Chlichet --------------------------------------------------- 6.400          

                                                                                        3 de abril de 1872.” 38   

E, pela “Caixa de Prompto Pagamento:   

“(...)  

Papel albuminado, uma mão ----------------------------------------------- 6.000  

Nitrato de prata crystalizado, quatro onças --------------------------------13.600  

Chlorureto de ouro, quatro grammas ----------------------------------------- 6.400  

Papel de filtro, um maço --------------------------------------------------------- 1.200  

Papel albuminado, uma mão --------------------------------------------------- 6.000  

Nitrato de prata, quatro onças ------------------------------------------------ 13.600  

Acetato de soda christalizado, ½ libra --------------------------------------- 1.000  

Alchool, duas libras --------------------------------------------------------------- 3.000  

Cartões com frisos, mil --------------------------------------------------------- 12.000  

(...)                                                                            6 de maio de 1873.” 39  

                                            
38 Contabilidade – CCC – 4a . seção – 1872 (1o . semestre). IJ7 – 58. AN.. 
39 Contabilidade – CCC – 4a. seção – 1873 (1o. semestre). IJ7 – 60. AN. 
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  Em 5 de junho de 1873, entre enorme quantidade de nitratos, ácidos, 

hyposulphitos etc., há novamente “quinhentos cartões para retratos, por 6.000”. 

40 Poderiam estes ser os cartões que serviam de suporte para as fotos 

produzidas no formato cartão-de-visitas. 

Antonio Joaquim Ribeiro, em seu manual Photographo Amador, publicado 

em 1893, mencionou os “retoques” que serviriam para corrigir não só pequenos 

defeitos e imperfeições nas matrizes, atenuar excessivos efeitos de luz, mas 

ainda disfarçar certos “defeitos” nos modelos, como sinais, sardas e rugas. Para 

o fotógrafo que não trabalhasse junto a um artista retocador, havia um aparelho 

chamado “caixa de retoques”, que podia ser adquirido nas lojas que vendiam 

produtos fotográficos e que, com alguma prática e poucos macetes, oferecia 

resultados satisfatórios. “Um bom retoque torna muitas vezes aproveitável um 

cliché que julgavamos perdido”, escreveu Ribeiro. E ele seguiu dando dicas 

sobre os tipos de retoques e como proceder em cada caso. 41 Apesar das muitas 

dicas publicadas nos manuais de outros fotógrafos – informações preciosas 

naquele período de maiores dificuldades técnicas e de comunicação – não 

acredito que o nosso photographo condemnado tenha lançado mão de retoques 

para melhorar o “aspecto” de determinado preso, já que o que importava naquele 

tipo de foto era a “honestidade dos traços”. É possível, porém, que ele tenha se 

aventurado a tentar salvar chlichets arruinados pela má iluminação ou pelo uso 

inadequado das emulsões.  

 A estética facial era variada. A navalha, a tesoura e até mesmo o pente 

fino entravam em ação. No mês de abril de 1872 houve uma compra 

interessante, listada na “Caixa de Prompto Pagamento”:  

“Thesouras para cortar cabello, duas -------------------------- 4.000 ----- 8.000   

Pentes finos, seis ------------------------------------------------------------ por 4.000  

Navalhas, doze --------------------------------------------------- 800 ------ 9.600.” 42  

                                            
40 Contabilidade – CCC – 4a. seção – 1873 (1o. semestre). IJ7 – 60. AN.   
41 RIBEIRO, Antonio Joaquim, Photographo Amador. Lisboa, (Deposito na Livraria de Antonio 
Maria Pereira), 1893, pp. 74-76. 
42 Contabilidade – CCC – 4a. seção – 1872 (1o. semestre). IJ7 – 58. AN. 
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Além de uma boa compra de linhas, tecido branco, brim escuro, botões e 

duas dúzias de agulhas para máquina de costurar. Uma preparação para nova 

seção de fotos? Pode ser que sim.  

 Atributos de masculinidade como o bigode, o cavanhaque, as suíças, as 

barbas e o próprio corte de cabelo (alguns penteados com gomalina) eram 

explorados. Em alguns dos negros retratados pode-se perceber as marcas de 

sua etnia africana formando desenhos simétricos nas faces (ver foto 8). O único 

preso retratado com óculos foi o único bacharel do grupo. José Candido de 

Pontes Visgueiro (foto 9) morreu nove meses depois de dar entrada na CCC, 

mas posou para sua foto de preso como teria posado para qualquer outra foto 

de estúdio particular: no porte e no olhar de frente, poderíamos ter um indicador 

de sua posição social; nos óculos, o testemunho de sua erudição, um adorno de 

sua classe.   

 Curiosamente, na relação dos objetos comprados para a CCC, no mês de 

fevereiro de 1875, aparece o “concerto de uma machina de photographia ------

10.000”, 43 justamente quando se encerrou o trabalho de fotos para a “Galeria”. 

A última data de entrada de foto de preso na “Galeria” é do mês de janeiro de 

1875, mas as informações manuscritas sob as fotos vão além; há informações 

sobre presos que teriam sido soltos em fins de 1875.  

 E por que havia sido encerrado naquele ano o trabalho de fotos para a 

“Galeria”? E, dessa forma, voltamos para algumas das questões que deram 

início a essa “investigação”, ou seja, para que haviam sido feitos os álbuns? Por 

que estão eles na Coleção Dona Theresa Christina? No Relatório Ministerial de 

1877, referente ao ano de 1876, aparece a lista de objetos que haviam sido 

enviados pela CCC para a Exposição Internacional de Philadelphia em 1876, e 

entre eles: um álbum. 44 Um álbum enviado pela CCC, justamente quando havia 

terminado o trabalho com as fotos, só pode ser o álbum dos condenados; 

provavelmente os dois exemplares com capa com molduras em arabescos 

dourados e o brasão do Império 45 ou, ainda, também os outros dois volumes 

                                            
43 Contabilidade – CCC – 4a. seção – 1875 (1o. semestre). IJ7 – 64. NA. 
44 Relatórios Ministeriais, microfilme; 1877. BN. 
45 Várias publicações do período possuíam os brasões do Império, ou mesmo a foto de D. Pedro 
II, como uma indicação de que haviam obtido ajuda da Mordomia Imperial, como sinal de 
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com capas mais simples, que poderiam ter sido exibidos abertos. E o objeto 

“álbum” se abriu à curiosidade e à comparação. 46 No enquadramento e fixação 

da imagem do outro, tinha-se a “disciplinarização” do condenado; o que criava 

uma relação interessante entre poder e foto do preso, como cabia a um país 

“civilizado”. A própria “civilização” da imagem do condenado, das penas, das 

novas Penitenciárias, estas com suas oficinas de produção, ensinamento e 

integração do indivíduo preso; oficinas cujos produtos finais também estavam 

exibidos em peso na Exposição. 47   

 Fotografias de diversos países, máquinas fotográficas, produtos químicos 

e aparelhos e objetos curiosos usados no auxílio da técnica fotográfica foram 

expostos num enorme Pavilhão, o Photographic Hall. A Família Imperial 

compareceu à Exposição, que teve participação marcante do Brasil em diversas 

áreas; 48 e cujos produtos foram expostos num Pavilhão em estilo mourisco, 

construído especialmente para o evento. D. Pedro II abriu a Exposição ao lado 

do presidente norte-americano, Ulisses Grant, e o Brasil acabou por conquistar 

421 prêmios, contra 80 da Argentina e 40 do Chile. 49 E é bastante provável que 

D. Pedro, um entusiasta da técnica fotográfica, tenha visto os álbuns (talvez 

ainda mesmo no Brasil), demonstrado seu interesse, e a ele os álbuns tenham 

sido oferecidos e entregues, após o término da Exposição. 50 Por outro lado, não 

                                            
reverência ou agradecimento ao Imperador, ou como testemunho de que participavam como 
obras voltadas para o “engrandecimento do Império”. O Imperador podia ser o protetor ou o 
homenageado, pelo retrato ou pelo brasão Imperial. Sobre o assunto: SEGALA, Lygia, Ensaio 
das Luzes sobre um Brasil Pitoresco: o projeto fotográfico de Victor Frond. Tese de doutorado, 
PPGAS – Museu Imperial – UFRJ, Rio de Janeiro, 1998, pp.163-164. 
46 O “objeto álbum” se tornara rapidamente de uso abrangente; havia: álbuns de família, álbuns 
de vistas e paisagens, álbuns de personalidades, álbuns de curiosidades (incluindo imagens 
“exóticas”), álbuns de viagens (com textos e fotos ou litogravuras; desenhos ou esboços), álbuns 
de cidades, álbuns de “avanços do progresso”, álbuns-mostruários (nos estúdios de fotos), livros-
álbuns, etc. E os álbuns dos condenados, aqui evidenciando o uso amplo daquele tipo de suporte 
material, o “formato álbum”.   
47 Sobre a lista dos produtos expostos pelo Brasil na Exposição de Philadelphia, em 1876:  
KENIN, Richard (introduction),  Frank Leslie’s illustrated historical register of the centennial 
Exposition – 1876. USA, Paddington Press Ltd., 1974, pp.239-240. Na Biblioteca do IHGB, no 
Rio de Janeiro. 
48 Segundo Maria Inez Turazzi, deixar “espaços vazios”, na lógica das exposições, era um 
símbolo da “ausência de riquezas” ou da incapacidade de produzi-las e apresentá-las. TURAZZI, 
Maria Inez, Poses e Trejeitos; a fotografia e as exposições na era do espetáculo (1839-1889). 
Rio de Janeiro, Funarte/Rocco, Ministério da Cultura, 1995, p. 49. 
49 Em RIBEIRO, Marcus Venício Toledo (vários textos), em BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil), A 
Coleção do Imperador: fotografia brasileira e estrangeira no século XIX. Catálogo de exposição, 
op. cit., p. 26. 
50 Consta que D. Pedro II aceitava muitos  dos “presentes”, mas que pagava soma considerável 
em troca dos mesmos, geralmente em dinheiro. 
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podemos excluir o fato de que os álbuns estão na Coleção Dona Theresa 

Christina, na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional (R.J.), também 

devido à “necessidade” de D. Pedro II de registrar a sua “magnanimidade”, pois 

muitos dos condenados retratados foram efetivamente por ele perdoados, ou 

tiveram suas penas comutadas. Talvez já por esse motivo estivessem os álbuns 

na Exposição de Philadelphia.  

  

Uma galeria de histórias.  

  De posse das imagens e de algumas das histórias de seus presos é 

impossível não se deixar envolver, se surpreender, torcer por eles, ficar contente 

por saber que o preso “fulano de tal” foi perdoado e solto, assim como lamentar 

as notícias de morte na prisão, ou a notícia da transferência dos galés da 

“Galeria” para o longínquo Presídio de Fernando de Noronha. A força dessas 

imagens reside no seu aspecto revelador. E algumas das histórias são 

“impagáveis”; sendo assim, não posso deixar de mencioná-las.  

 Por ter sido a Casa de Correção da Corte a primeira Penitenciária a ser 

construída no Brasil, para ela foram mandados presos de inúmeras outras 

comarcas. Na CCC havia presos sentenciados à prisão com trabalho ou à prisão 

civil (perpétua simples e perpétua com galés). As cartas com pedido de graça 

eram escritas e enviadas pelo Diretor da Casa, ou encaminhadas pelo Capelão, 

ao Ministro da Justiça, para que este as submetessem à apreciação do 

Imperador. Em raríssimas ocasiões, quando em visita à CCC, D. Pedro II ouvia 

os condenados “supplicarem vocalmente” o perdão. Em “comemoração” de 

datas especiais, como a Semana Santa, o Imperador podia conceder a graça a 

um certo número de presos.   

 Em 16 de março de 1872, o Diretor da CCC enviou um pedido coletivo de 

Clemência Imperial aos considerados “mais dignos Dela”. Em 29 de março, 

consta que dez pedidos foram aceitos, incluídos cinco escravos condenados a 

galés perpétuas. Mas o Diretor levantou uma dúvida:    

“23 de abril de 1872.   
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Ilmo e Exmo Sr.  

Tendo sido perdoado por Decreto de 29 de março ultimo, cinco escravos 

condemnados a galés perpetuas, vou rogar a V. Excia que se digne declarar se 

o perdão n’este caso annula a condicção social delles. (grifos meus).  

Deos Guarde V. Excia.  

Ilmo Exmo Sr Conselheiro Manoel Antonio Duarte de Azevedo. Ministro e 

Secretario d’Estado dos Negocios da Justiça.” 51  

  O perdão Imperial lhes anulava a condição de escravos? Sim, anulava! 

Na Colleção das Decisões do Governo do Imperio do Brasil de 1872 aparece 

explícito (e em resposta à dúvida do Diretor) que o perdão conferido pelo Poder 

Moderador anulava a condição social do escravo condenado a galés perpétuas, 

o qual não poderia voltar à escravidão:  

 “Ministério dos Negócios da Justiça – Rio de Janeiro em 30 de outubro de 

1872. Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente o ofício n. 134 de 23 de 

abril último, no qual Vm. consulta se o perdão, concedido aos escravos 

condenados a galés perpétuas, anula a condição social deles. Houve por bem 

decidir, conformando-se, por Imediata Resolução de 17 do corrente mês, com o 

parecer da Seção da Justiça do Conselho de Estado, que o direito do senhor 

sobre o escravo desaparece pelo fato da condenação definitiva deste a galés 

perpétuas, já porque com tal condenação é incompatível a permanência do 

domínio, já porque assim está disposto na legislação romana, subsidiária do 

direito pátrio: portanto uma vez perdoado não pode o condenado voltar à 

escravidão, visto que, em seu benefício e não no interesse do antigo senhor, 

cessa por virtude da graça a perpetuidade da pena. O que lhe comunico para 

sua inteligência e fins convenientes.  

 Deus Guarde a Vm – Sr. Diretor da Casa de Casa de Correção da 

Corte.”52  

                                            
51 Minutas de ofícios – CCC – 1872. IIIJ7 – 96. AN. 
52 Colleção das Decisões do Governo do Império do Brasil de 1872. Tomo XXXV, Rio de Janeiro, 
Typographia Nacional, 1873. AN. 
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 Na Casa de Correção da Corte havia, entre os condenados, duas 

mulheres. Isabel Jacintha (escrava) e Generosa (livre), curiosamente, cumpriam 

suas penas perpétuas na Casa, quando o que acontecia normalmente era as 

mulheres permanecerem presas na Casa de Detenção da Corte, em alojamentos 

destinados a elas. Generosa (foto 10) trabalhava na lavanderia da CCC e entrou 

com pedido de graça algumas vezes no período pesquisado:   

 “21 de dezembro de 1874.  

 Na inclusa petição, que tenho a honra de passar as mãos de V. Exa, pede 

a condemnada Generosa Maria de Jesus, o perdão Imperial, para a pena que 

perpetuamente tem de cumprir.   

 A supplicante é natural da cidade de Ouro Preto, filha de Manoel José de 

Oliveira e de Anna Palocena, parda, viuva, e morava em Magé; deu entrada 

n’esta Casa, vindo da Capital da Provincia do Rio de Janeiro, em 1 de fevereiro 

de 1859, e da guia relida, só consta, ter de cumprir a pena de prisão perpetua, 

com trabalho analogo a seu sexo, a que foi condemnada pelo Jury de Magé. 

Representa ter mais de 50 annos de idade, e durante os quinze de permanencia 

n’esta Casa, tem tido regular comportamento.” 53  

 Novos pedidos foram feitos em 18 de março de 1875 e em 4 de abril de 

1876, junto com os de outros presos; e em 21 de março de 1881:  

 “Ha 12 annos insite a Directoria da Caza de Correcção da Côrte, sempre 

que se approxima a Semana Santa, na concessão do perdão a Generosa Maria 

de Jesus, que está n’aquella penitenciaria (...)”. 54  

 No entanto, ainda não descobri se Generosa conseguiu obter o perdão, 

em algum momento da pena. Na sua foto da “Galeria” vemos uma mulher magra, 

de olhos incrivelmente separados e empapuçados, com os cabelos arrumados 

partidos ao meio e presos atrás, e brinco na orelha.  

                                            
53 Minutas de ofícios – CCC – 1874. IIIJ7 – 90. AN. 
54 Em uma caixa GIFI: 5F 433 – no AN. 
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 Já Isabel Jacintha (foto 11) conseguiria o perdão, após 33 anos de pena, 

em 11 de abril de 1879, junto com outros, em homenagem do Imperador à 

Semana Santa. 55 Antes de obter a graça, Isabel, que trabalhara vários anos 

como enfermeira de “outras do seu sexo” na enfermaria do Calabouço, 56 entrara 

com o pedido de perdão pelo menos duas outras vezes (em 1874 e 1876), nos 

quais o Diretor sempre alegava que ela achava-se “enferma, conforme atestão 

as facultativas do estabelecimento no documento que vae anexo a esta 

informação.” 57 Após solta, de acordo com o texto da Resolução, Isabel Jacintha, 

que tinha a condição de escrava quando fôra condenada, passaria a “usufruir” 

da sua liberdade, já doente e idosa, mas com direito de fazer uso do pecúlio 

acumulado após anos de trabalho na prisão. Na sua foto da “Galeria” vemos uma 

mulher que, enrolada em seu pano, poderia passar por uma elegante senhora 

livre qualquer, dado o seu ar de dignidade e sua beleza.  

 O galé Benedicto Crioulo (foto 12) faleceu de “tétano espontaneo” em 19 

de julho de 1872. 58 É interessante que, nas notificações de óbito por tétano, a 

palavra tétano venha sempre acompanhada de espontâneo, pois pretendia-se 

deixar bem claro que o falecido não sofrera com castigos que o teriam levado ao 

tétano e à morte, o que não devia ser incomum. Na foto em plano americano, 

vemos um Benedicto curioso e intrigado com a máquina do fotógrafo; ele até 

cruzou os braços. Talvez já estivesse doente, pois morreria pouco depois. E, no 

desalinho dos ombros e nas roupas puídas de Benedicto, podemos perceber a 

pouca preocupação com a figura do preso na foto, num período em que o 

fotógrafo ainda estava mais preocupado em conseguir iluminar suficientemente 

o rosto do modelo e em lidar com o chlichet e a química das emulsões.  

                                            
55 Série Justiça -- Chancelaria e comutações de penas. IJ3 – 9 – perdões, comutações – 1874-
1879; folha 99 (verso). AN. 
56 O “Calabouço” funcionou dentro do prédio da Casa de Correção da Corte, até ser transferido 
para a Casa de Detenção da Corte, em 28 de maio de 1874. No “Calabouço” ficavam 
principalmente os escravos que cumpriam os castigos que lhes foram imputados por seus 
senhores. Eram castigados por fugas, insubordinações, etc. e “condenados” a açoites e, às 
vezes, a “carregar ferros” por determinado número de dias. 
57 Minutas de ofícios – CCC – 1874. IIIJ7 – 90. AN. 
58 Minutas de ofícios – CCC – 1872. IIIJ7 – 96. AN. 
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 Em 29 de janeiro de 1874, o galé Victorino (foto 13) colocou “Verde Paris” 

59 na bebida de dois outros presos e fugiu da CCC. O comunicado, a seguir, foi 

enviado pelo Diretor ao Chefe de Polícia da Corte:  

 “Por telegramma expedido ás seis e meia horas da manhã communiquei 

a V. Exa. a evasão do galé Victorino, e immediatamente enviei a essa repartição 

uma photographia. Vou agora dar conta das circunstancias do facto.  

 Esse galé foi sempre de boa conducta; e por isso occupava-se tambem 

de algum serviço fóra da muralha. Hoje pelas cinco horas e trez quartos veio fóra 

afim de conduzir vasilhames de comida que servio hontem, e evadio-se com a 

calceta, corrente e roupa propria dessa classe de condemnados.  

 Supponho que a intenção de fugir não era negocio á muito tempo 

meditado, e sim formado de hontem á tarde para hoje, em consequencia de ter-

se encontrado um moringue com agua contendo Verde Paris, e que desconfia-

se se destinava a um ou mais companheiros, sendo certo que pretendendo um 

delles preparar uma “jacuba” 60 encontrou a agua que envio a V. Exa bem como 

o moringue que a continha. A causa de tal maleficio consta e eu não estou longe 

de acreditar que é proveniente ou resultado do vicio da pederastia tão comum 

entre essa gente.  

 Os terrenos da Casa e todas as pontas della onde pode ter-se ocultado, 

estão sendo batidos. V. Exa. dará as providencias que julgar mais acertadas 

tendo em vista particularmente as (travessas?) de Santos Rodrigues, Cemiterio 

de S. Francisco de Paula, Cova da Onça.  

Incluso vão os signaes do galé em questão. (...)”. 61  

  Nos signaes de Victorino constavam: cor preta, solteiro, 27 anos, rosto 

comprido, olhos pretos, nariz chato, boca regular, lábios grossos, barba pouca, 

cabelos carapinha, altura 4 pés e 10 ¼ polegadas. Ou seja, sem a photographia, 

                                            
59 Verde-Paris: “Inseticida preparado com um pó verde-claro, altamente venenoso, cuja base é o 
arsênico”. No Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 
1986, 2a . edição. 
60 Jacuba: “Refresco ou pirão feito com água, farinha de mandioca, e açúcar ou mel, e por vezes 
temperado com cachaça”. Ibid. 
61 Minutas de ofícios – CCC – 1874. III J7 – 90. AN. 
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que acompanhou o relato do Diretor, os signaes não adiantariam grande coisa... 

Não consta que Victorino tenha sido capturado; mas sim  que a causa do 

moringue com “Verde Paris”, e da subseqüente fuga, fôra o ciúme de Victorino, 

que teria sido trocado pelo amante Marcellino (foto 14), pelo preso José Pardo 

(foto 15). 62 E, tanto Marcellino quanto José Pardo não devem ter bebido do tal 

moringue com “Verde Paris”, já que sobreviveram à tentativa e foram transferidos 

em 26 de fevereiro de 1876, com os outros, para o Presídio de Fernando de 

Noronha.  

 Em 11 de janeiro de 1875, os galés Matheus (foto 16) e Fortunato (foto 

17) se meteram em uma “briga de faca”, ficando Fortunato gravemente ferido. 

No processo de Matheus, consta que ele havia sido escravo de Aníbal Antunes 

Maciel, era filho dos pretos João e Maria, brasileiro, natural da Província de São 

Pedro do Rio Grande do Sul, solteiro, de 31 anos de idade. Matheus havia sido 

condenado a “morrer na forca”, mas tivera a pena comutada em galés perpétuas 

pelo Imperador em 23 de outubro de 1867. 63 Em março de 1874, o condenado 

fôra transferido para a CCC, a fim de dar continuidade a sua pena. Em 

depoimento sobre seu novo crime, Matheus disse que Fortunato o “havia 

intrigado” três dias antes do ocorrido, acusando-o de prestar-se a “servir de 

mulher”. Depois disso, Matheus, que fazia o serviço de “levar comida à prisão 

com trabalho”, pegou duas facas na cozinha, onde trabalhava, e resolveu 

enfrentar Fortunato. Matheus se aproximou de Fortunato e jogou uma faca 

pequena, para que ele se defendesse, mas Fortunato não pegou a faca, 

respondeu qualquer coisa e tentou sair sem brigar; daí, Matheus pegou as duas 

facas e partiu para cima de Fortunato. Após ferido, Fortunato foi acudido por 

outros dois galés e Matheus, vendo-se cercado por guardas e pelo Diretor da 

Casa, tentou matar-se enfiando a faca no próprio ventre.   

Fortunato Cabinda acabaria morrendo de “ferimento penetrante no 

pulmão” e Matheus, após ter-se recuperado, seria levado, “sem ferros”, para 

                                            
62 Minutas de ofícios – CCC – 1874. III J7 – 90. AN. 
63 No Arquivo do Primeiro Tribunal do Júri, Rio de Janeiro, maço número 15, processo número 
3. As anotações desse processo me foram gentilmente cedidas pelo prof. Sidney Chalhoub, do 
Departamento de História da Unicamp. O processo também foi citado no seu livro Visões da 
Liberdade. Uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo, Cia. das Letras, 
1990. 
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aguardar julgamento. Em 9 de junho de 1875, Matheus foi enviado ao Juiz de 

Direito do 5O. Distrito Criminal da Corte “afim de proceder-se no mesmo exame 

de sanidade” (exame que seria repetido em duas outras ocasiões: 26 de junho e 

23 de outubro de 1875). Os doutores em medicina tinham de responder se 

Matheus era ou não louco, e, caso o fosse, tinham que esclarecer se a loucura 

teria se manifestado antes, durante ou depois do crime. Em 23 de outubro de 

1875, os doutores terminaram por concluir que Matheus estava no “gozo íntegro 

de suas faculdades intelectuais”. O processo demoraria e acabaria por ter um 

impedimento para a sua continuidade: Matheus havia sido transferido com outros 

para o Presídio de Fernando de Noronha, em 26 de fevereiro de 1876. O 

processo foi, então, arquivado.  

 Em 12 de abril de 1875, o galé Bento Congo (foto 18) feriu gravemente o 

menor João Benedicto de Almeida, empregado da oficina de encadernação, e, 

após o ato, tentou matar-se. Em relatório de 15 de abril, o Diretor escreveu:   

“(...) O galé Bento que está n’esta Casa a dez annos completos, 

comquanto nunca mereceu ser castigado, havia sido recommendado 

ultimamente ao guarda-mandante, sem outro motivo que não fosse a 

physionomia brutal que sempre me impressionou. O guarda-mandante escalou-

o para serviço que facilitasse a vigilancia recomendada. (...).”  

Bem, vendo a foto de Bento, não dá para perceber o quê na fisionomia do 

galé havia de tão brutal a ponto de sempre haver impressionado o Diretor. Mas 

dá para perceber, nas palavras do Diretor, o discurso comum num período em 

que muitos baseavam suas “crenças” no método estatístico de análise do corpo 

humano chamado antropometria, criado por volta de 1850 e que visava precisar 

o lugar do homem na natureza e definir os caracteres das raças humanas 64; 

conseqüentemente, discriminando certos grupos sociais, como os criminosos, os 

negros, os doentes mentais, os índios. Media-se e estudava-se o formato da 

                                            
64 Sobre o assunto: BLANCKAERT, Claude, “Lógicas da antropotecnia: mensuração do homem 
e biosociologia (1860-1920)”, em Revista Brasileira de História: ciência e sociedade. S. P., 
ANPUH / Humanitas Publicações, vol. 21, no. 41, 2001, pp. 145-156. 
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cabeça do indivíduo, o tamanho do cérebro, a protuberância da mandíbula e 

outros “detalhes” da face e do corpo. 65 

 No Brasil, entre 1865 e 1866, o “cientista” Louis Agassiz havia tirado 

muitas fotos de corpo inteiro (frente, costas e perfil), e outras só de troncos nús, 

de negros e índios e, em seu livro, Viagem ao Brasil, compara-os a diferentes 

tipos de macacos. O primeiro contato com os negros norte-americanos, na 

década de 1840, e com teóricos racistas, como Josiah Nott e George Gliddon, 

fizera com que Agassiz adotasse a “crença” na poligenia das espécies humanas. 

Assim, Agassiz, e muitos outros, passaram a acreditar, e ajudaram a difundir, a 

idéia de que as raças humanas não haviam se originado de um ascendente 

comum; mas que haviam sido fruto de criações distintas. O livro de Josiah Nott 

e George Gliddon, Types of Mankind, com introdução escrita por Agassiz, foi 

publicado em  1854 e o livro de viagem de Agassiz em 1867. 66  

 No fim da história, Bento Congo foi novamente condenado, mas como a 

guia de sua inscrição dava uma idade de trinta e poucos anos à época, 

suspeitou-se que Bento já tivesse, então, mais de sessenta anos, o que 

inviabilizaria a sua “nova pena”, pois, com essa idade, Bento não poderia ter uma 

segunda pena. Na lista dos galés remetidos para o Presídio de Fernando de 

Noronha, em fevereiro de 1876, também consta o nome de Bento Congo.  

 Em 3 de março de 1875 (em pedido negado), e novamente em 4 de abril 

de 1876, o Diretor da CCC enviou um pedido coletivo de perdão  ao Ministro da 

Justiça.  

 Um dos pedidos é particularmente interessante:   

                                            
65 Em 1876 seria publicada a 1a . edição do L’Uomo Delinquente (The Criminal Man), do 
criminologista italiano Cesare Lombroso (1835-1909), na qual ele procurou “traçar” as 
características do “criminoso nato”, aproximando pela descrição, e por conclusão própria, a figura 
do “criminoso nato” a características “Neanderthais” ou de outras raças “primitivas”, que 
possuíssem “prominent and massive jaws, receding foreheads, etc”. Sobre o assunto: HAWKINS, 
Mike, “Lombroso and the semiotics of criminality”, in Social Darwinism in European and American 
thought – 1860 – 1945. Nature as model and nature as threat. Great Britain, University of 
Cambridge, 1997, pp. 74-81. 
66 6 Em KURY, Lorelai B., “A sereia amazônica dos Agassiz: zoologia e racismo na Viagem ao 
Brasil”, em Revista Brasileira de História: ciência e sociedade. S.P., ANPUH / Humanitas 
Publicações, vol. 21, n. 41, 2001, pp. 157-172. 
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 “Relação dos condemnados, que me parecem no caso de merecerem a 

graça do perdão e minoração das penas que n’esta Casa cumprem:   

-- José Sebastião da Rosa, subdito brasileiro, de 42 annos de idade, 

casado. Condemnado pelo Jury da Côrte, por sentença proferida em 6 de junho 

de 1871, a pena de seis annos de prisão com trabalho e multa de 20% da quantia 

sobre que versou o estellionato, como incurso no maximo das penas do artigo 

264 (parágrafo?) 4o. do Codigo Criminal. Parece digno do Perdão Imperial, por 

seo comportamento sempre irreprehensivel, satisfazendo em tudo tão 

completamente os seus deveres, que devo qualifical-o no lugar mais distincto 

dos presos da divisão criminal (grifos meus). (...)”.  

 José Sebastião da Rosa (foto 19), conhecido nas ruas do centro da Corte 

como “Juca Rosa” 67, era “negro inteligente e, passando por várias profissões, 

sem se dedicar a nenhuma, compreendera que a mais rendosa era a de viver da 

imbecilidade alheia: -- fizera-se feiticeiro, tornando-se, assim, tipo popular. (...) 

Tinha cerca de 40 anos de idade, era natural do Rio de Janeiro, negro retinto, já 

de pele com fundas engelhas, filho de pais africanos, nariz chato, beiços grossos, 

olhos vivos e penetrantes. Um ou outro fio de barba lhe adornava o rosto. A 

cabeça ovoidal deixava ver a carapinha característica da raça. (...)”. 68 Segundo 

consta, a clientela feminina do feiticeiro incluía senhoras ricas, com algumas das 

quais ele se envolvia não apenas espiritualmente. Juca Rosa “arrumava” 

casamentos, “quebrava” feitiços, “curava” quebrantos e maus olhados e, com a 

fabricação de um tal pó, de “efeitos especiais”, viu a sua fama e clientela 

crescerem. Seu nome acabaria por se tornar sinônimo de “feiticeiro negro”. E 

seu envolvimento com diversas mulheres o meteria em freqüentes confusões. 

Juca Rosa trabalhava nas cercanias da Secretaria de Polícia, “nas barbas da 

autoridade”. Temido e odiado por uns, e venerado por outros, Juca Rosa foi 

preso, julgado e condenado em 1871, após permanecer vários meses na prisão. 

Consta ainda que o feiticeiro teria sido preso após “denúncia”, devido 

                                            
67 Enviei, por e-mail, a foto de José Sebastião da Rosa para Gabriela dos Reis Sampaio, que 
confirmou tratar-se do mesmo “Juca Rosa” que foi tema de sua tese de Doutorado: A história da 
feiticeiro Juca Rosa. Cultura e relações sociais no Rio de Janeiro Imperial. Tese de Doutorado 
apresentada ao Departamento de História do IFCH da Unicamp, em maio de 2000. 
68 Em BARRETO FILHO, Mello e LIMA, Hermeto, “Juca Rosa, o célebre feiticeiro da rua do 
Núncio”, em História da Polícia do Rio de Janeiro. Aspectos da cidade e da vida carioca (1870-
1889). Ed. A Noite, R. J., 1944. Citado em SAMPAIO, Gabriela dos Reis, Ibid., p.9. 
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principalmente a suas “ligações” com as mulheres da “fina flor” da sociedade 

carioca; mas, na ficha de assentamento da CCC, o crime descrito foi o de 

“estelionato”. Na sua tese sobre Juca Rosa, Gabriela Sampaio conclui:  

 “É difícil saber se Rosa foi condenado porque era feiticeiro, ou porque era 

negro, ou porque era um negro que saiu do lugar aceito pelas elites da época, 

na lógica do paternalismo, atingindo um patamar diferenciado, e ainda se 

envolvendo com mulheres brancas e esposas de poderosos figurões. 

Provavelmente, foi por tudo isso junto, e ainda mais por ter enfrentado um 

delegado muito determinado, e amigo de juízes e pessoas influentes, mais 

poderosas naquele momento que os protetores do feiticeiro. Ou, talvez, por uma 

baixa em seu axé, ou por algum quebranto de outro feiticeiro inimigo, forte o 

suficiente para vencer a proteção de seus breves”. 69  

  Não se sabe se José Sebastião da Rosa foi perdoado no segundo pedido 

enviado pelo Diretor (seu nome não consta do livro das “Petições de graça”), 

quando foi que saiu da CCC, ou mesmo se saiu vivo. Mas ele, com certeza, 

ganhara a simpatia e a confiança do Diretor; e, dessa forma, um aliado. Parece 

que o fim da história de Juca Rosa ainda permanece tão “misteriosa” quanto 

suas “feitiçarias”. Na foto da “Galeria”, vemos um bonito homem negro, bem 

penteado, de barba (não apenas um ou outro fio), bigode e cenho franzido.  

 

E o photographo também era um condemnado.  

 Com relação às fotografias dos condenados da “Galeria”, estas vieram dar 

um novo sentido ao objeto de estudo do trabalho que venho fazendo – localizar, 

classificar e tentar interpretar as fotos de pessoas negras feitas em estúdios na 

segunda metade do século XIX no Brasil. Nas fotos das pessoas negras livres 

ou libertas, estas se retrataram como os brancos da sociedade, fazendo uso de 

seu modo de vestir e posar à européia, numa tentativa de abrir caminho naquela 

sociedade branca e racista e de se fazer aceitas, não sendo esse um caso de 

“aculturação”, mas de estratégia de sobrevivência. Os escravos domésticos, 

                                            
69 Ibid., p.253. 
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também muitas vezes retratados à européia, e fazendo “figuração” nos retratos 

dos senhores, tinham suas fotos guardadas nos álbuns das famílias brancas a 

que eles pertenciam. Os escravos das fotos do “exótico” se retrataram (ou foram 

retratados), muitas vezes, com seus trajes, penteados etc. e, caso as tivessem, 

com as marcas de sua etnia africana em evidência, “encenando”, de forma 

ordenada, algumas profissões, ocupações e situações que seriam mais comuns 

no seu dia-a-dia; estes tinham as suas fotos vendidas como souvenir aos que se 

retiravam para o exterior e queriam levar consigo algumas das “curiosidades” do 

Brasil. As fotos de cunho etnográfico exploravam as figuras e suas 

características antropométricas em trabalhos “científicos”. Em todas as 

categorias é possível perceber os diferentes sentidos e usos das fotos, assim 

como as diferentes formas de participação dos sujeitos na construção dos 

retratos junto ao fotógrafo. 70  

 As fotos dos condenados da “Galeria” dão, pois, um novo sentido ao 

objeto de análise, criando uma nova categoria. Nelas, os presos não se 

retrataram por livre vontade, ou porque o senhor quis uma foto sua; nelas, eles 

não posaram como modelos “exóticos” em troca de algum dinheiro, e nem como 

modelos para estudos “científicos”. Nas fotos dos presos da “Galeria”, estes não 

tinham outra opção a não ser posar para as fotos, fossem eles escravos ou livres, 

negros ou brancos. Aquelas seriam imagens que eles jamais possuiriam, ou 

talvez nem mesmo as vissem. Ou sim, é possível que as vissem, já que o 

photographo era um deles. E podemos perceber também, nessas imagens, a 

assepsia e a ordem – elas foram “construídas” e “ordenadas” pelas mãos do 

photographo (e também do modelo), iniciando com os cortes de cabelo e barbas, 

o uso do capote escuro sobre camisa de colarinho branco (ou só camisa clara, 

para os galés), a montagem do cenário, a procura por uma certa padronização 

da pose. No álbum oficial estariam ausentes as imagens reais do dia-a-dia na 

Penitenciária, que não foram registradas em fotografia. Aliás, elas nem 

interessariam para o objetivo a que o álbum se destinava. Porém, o curioso é 

que ficaram todos os condenados distintos uns dos outros. Ainda não havia sido 

                                            
70 Sobre o assunto: KOUTSOUKOS, Sandra S. M., “NO ESTÚDIO DO FOTÓGRAFO. Um estudo 
da (auto-)representação de negros livres e escravos no Brasil da segunda metade do século 
XIX”. Artigo publicado na Revista Studium n.9, em 2001. 
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padronizado o retrato policial (o que só aconteceria na virada do século XIX para 

o XX); ainda não havia aquele “ar” de ficha de polícia. 71  

 Dessa forma, Isabel Jacintha (foto 11), enrolada em seu pano 

(possivelmente, colorido), poderia passar por uma elegante senhora qualquer, 

dado o seu ar de dignidade e sua beleza. Benedicto (foto 12) cruzou os braços 

e olhou com desconfiança e curiosidade para a máquina esquisita. A objetiva 

teria sido de início  objeto de medo, desconfiança e, no mínimo, de curiosidade 

para todos. Sorrisos? Talvez houvesse alguns de leve; como o de Claudiano 

(foto 20), negro com camisa clara, retratado com fundo branco, cujo penteado 

elaborado, o bigode aparado e a barba feita denotam o cuidado que ele tinha 

com a aparência, apesar da pena perpétua. Na sua foto, Claudiano tem o olhar 

calmo e quase sorri. Nenhum preso se mostra intimidado, ou parece ter sido 

forçado a posar. Alguns, inclusive, parecem estar à vontade; afinal, consta que 

o photographo era alguém igual a eles, que o “photographo também era um 

condemnado”. E, fosse ele quem fosse, talvez Mascaroli (foto 21), o italiano 

“pintor” (segundo a ficha de assentamento) 72 que entrou na Casa em 1869 e 

saiu em dezembro de 1875, ou, quem sabe, algum outro branco estrangeiro, ou 

mesmo brasileiro ou, ainda, algum dos negros condenados à prisão simples 

(esta, sim, seria uma deliciosa descoberta!). Definitivamente, o photographo não 

era um dos galés remetidos para o Presídio de Fernando de Noronha. e, 

definitivamente, ele não ficou na Casa para sempre, nem viveu para sempre. E, 

após sair, se é que saiu vivo, teria ele seguido no ofício de photographo? E quem 

teria sido treinado para ficar no lugar dele na CCC? É, as investigações 

continuam. 

                                            
71 O método de sistematização de identificação de Alphonse Bertillon (estatístico da polícia 
francesa), surgiu, em fins do século XIX, a partir de uma necessidade de agilização e praticidade 
no manuseio, na identificação, pois o número de fotos de criminosos nos arquivos aumentava 
vertiginosamente. Bertillon normatizou a feitura do processo de identificação, através do uso da 
antropometria (mensuração precisa de partes do corpo, como orelhas, pés, antebraço, altura, 
etc.), do uso da fotografia de frente e de perfil direito, no formato cartão-de-visitas, tiradas em 
cadeira especial, com máquina de foto com determinado tipo de lentes e colocada a uma 
distância também padronizada. Tais procedimentos facilitaram o uso da fotografia criminal como 
informação e evidência. Sobre o assunto: FRIZOT, Michel et DUCROS, Françoise, “Alphonse 
Bertillon, 1890. Comment doit-on faire un portrait judiciaire?”, en Du bon usage de la 
photographie. Une anthologie the textes choisis et présentés... Paris, Centre National de la 
Photographie, 1987, pp. 93-105. E em: GUNNING, Tom, op. cit., pp.58-63. 
72 Minutas de ofícios – CCC – 1875. III J7 – 87. AN. 
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Galeria 

 

    

      

Foto 2: Julio Maria da Conc. Marques -- 
n.1116 

Foto 3: José Maria Pereira Braga -- n.1173 

Foto 4: José Maria Pereira 
Braga -- n.1262 

Foto 6: Carlos Frederico 
Palaisino -- n.959 

Foto 5: Simphronio -- n.310 
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Foto 7: José Mendes 
Tosta -- n.1211 

Foto 8: Amado 
(Mina) -- n.384 

Foto 9: Bacharel 
José Candido de 

Pontes Visgueiro -- 
n.1290 

Foto 10: Generosa 
Maria de Jesus -- 

n.25 

Foto 11: Isabel Jacintha -- n.3 Foto 12: Benedicto (Crioulo) -- n.104 

Foto 13: Victorino (Crioulo) -- 
n.410 

Foto 14: Marcellino Crioulo -- 
n.317 

Foto 15: José (Pardo) -- 
n.300 



STUDIUM 15  94 

         

    

 

Foto 16: Matheus -- 
n.497 

Foto 17: Fortunato 
(Cabinda) -- n.299 

Foto 18: Bento 
(Congo)-- n.119  

Foto 19: José 
Sebastião Rosa -- 

n.1183 

Foto 20: Claudiano -- n.312 Foto 21: Mascaroli Cesari 
Giusep -- n.1071 



OLHO CÍCLICO 

Cristina Meneguello 

 

 Inaugurada em 23 de janeiro, a exposição "Olho cíclico, uma releitura da 

cultura visual do século XIX", no Museu Paulista da USP, vem propor a seu 

público uma participação ativa e interativa com um acervo de milhares de 

imagens fotográficas. Situando-se na intersecção entre o acervo documental e a 

instalação artística, a exposição assim convida à fusão entre o trabalho com os 

materiais históricos e a realização da experimentação em arte contemporânea, 

em instigante diálogo. 

 

 Sob a curadoria das historiadoras Solange Ferraz de Lima e Vânia 

Carneiro de Carvalho, Olho cíclico alinha-se a outras atividades do projeto 

interdisciplinar "Cultura Visual" do Museu Paulista, que inclui a realização do 

premiado vídeo "Poses do XIX", vencedor do Grand Prix de Curta Metragem do 

Festival Audiovisual Internacional Musées & Patrimoine (AVICOM) em 2002 e 

selecionado no San Diego Latino Film Festival em 2003. 

 À entrada dos módulos da exposição, o visitante é lembrado da 

materialidade associada à fotografia. Conduzido por um ambiente de vitrines em 

que figuram objetos do acervo do Museu Paulista relativos à produção de 

imagens no século XIX, percebe a dimensão física e material da imagem: 

máquinas fotográficas, negativos em vidro, ferrótipos e estereoscópios estão ao 

lado de álbuns ricamente decorados, indicando a valorização das fotografias, 

guardadas como pequenos tesouros. 
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 É o módulo do animatoscópio, porém, em sua semelhança a um pequeno 

e escuro salão de cinematógrafo, que anuncia o aspecto fulcral da exposição, 

qual seja, o convite a que se navegue pelos milhares de "cartões de visita" 

produzidos pelo fotógrafo Militão Augusto de Azevedo entre os anos de 1862 e 

1885. A instalação multimídia "Animatoscópio" (2004), do artista plástico Gavin 

Adams, busca essa aproximação com dois mil e quinhentos retratos produzidos 

por Militão, organizados em temas por meio de um projeto de multimídia 

interativa regido por programa de computador. 

 O acervo é acessado por aberturas que levam a joysticks que, por sua 

vez, permitem ao espectador controlar a seqüência e a velocidade pela qual os 

retratos serão expostos, visualizando-os nas pequenas telas à sua frente ou na 

ampla tela do ambiente. O som criado para este módulo, levemente melódico, é 

cortado por sons de mecanismos e pelos próprios estalidos do programa 

multimídia. 

 A obra de Militão Augusto de Azevedo é bastante conhecida, em parte 

pelos esforços de pesquisa e divulgação das próprias curadoras da exposição. 

A coleção pertencente ao Museu Paulista, dos livros de mostruário e registro dos 

estúdios do fotógrafo, é particularmente preciosa, pois permite um mergulho 

inusitado na pose, no corpo, nas questões de gênero e de representação de si 

postas em jogo pelo retrato no século XIX. 

 Distribuídas por um "mapa do acervo", todas as imagens da coleção de 

Militão são oferecidas ao espectador. Ressalte-se, aí, um dos critérios mais 

notáveis da exposição, o da recusa da seleção anterior dos materiais a serem 

expostos. Olho cíclico não organiza o olhar do visitante, dizendo-lhe de antemão 

o que deve ver nas imagens. Oferece-as, abnegadamente. Desse modo, a 

curadoria desvela o acervo, da única forma possível, a um grande número de 

pessoas e sem o manuseio imediato do documento: por imagens. Nesse 

desvelar, ela também transforma o carte-de-visite em outra coisa, alterando sua 

dimensão para uma enorme imagem de quase fantasmagoria que se reproduz 

em uma parede escura. 
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 O módulo seguinte, "Contemporâneos e a visualidade no século XIX", é 

uma espécie de sala de engenhocas, que tanto gosto fazia aos visitantes das 

Exposições Universais do final do século XIX. Nela figuram os objetos "Neurônio 

Arterial/Neurônio Venal", de Márcia Xavier, que discutem a visualidade da cidade 

vista do alto e distorcida para uma imagem de organismo; "Simulador#1" (1997), 

de Björn Schülke; e por fim "Mutoscópio" (2004), assinado por Simon 

Lewandowski. O Mutoscópio reatualiza o invento de mesmo nome de Herman 

Casler (1894), com cartões que se repetem, retendo minúsculas seqüências de 

movimentos. Copos de vinho que se enchem e lâmpadas que se acendem 

passam sucessivamente frente ao olho fixo, envolto por um som de bater de asas 

de insetos que deriva do funcionamento do mecanismo. Já o invento 

"reinventado" por Björn Schülke é o zootrópio (William George Horner, 1833) 

que, originalmente, consistia de uma sequência de desenhos alinhados frente a 

um tambor rotatório, criando a sensação de movimentação. No Simulador#1 de 

Schülke, uma pequena câmera realiza o movimento giratório, ilusoriamente 

doando movimento aos bonecos imóveis de madeira. 

 A questão que percorre toda a coluna dorsal da exposição é a do olhar. 

Olho cíclico convida a que se repense o movimento dos olhos, o ato de olhar e 

a percepção do olhar reproduzida e alterada mecanicamente. Mas o tom da 

exposição é concedido, indubitavelmente, pelo Animatoscópio de Adams. É nele 

que sobressai o objetivo da curadoria científica de convidar o espectador a 

produzir seu próprio conhecimento ou percepção a partir do material. Recusando 

os conceitos de mera divulgação de acervo ou extroversão de um conhecimento 

produzido alhures, lança-se mão das instalações de arte contemporânea visando 

a oferecer possibilidades de interatividade ao visitante. 

 Dentro desse objetivo, dois pontos pedem nossa reflexão. 

 O primeiro faz lembrar a famosa placa à entrada do Museu Participativo 

de Ciências de Buenos Aires, quando de sua inauguração em 1988, que 

alertava: "Proibido não mexer". Em Olho cíclico, a cenografia adotada não 

convida abertamente à interatividade. No ambiente escuro e circunspecto e com 

os joysticks guardados algo secretamente em buracos na parede, ouvem-se as 

repreensões aflitas das professoras avisando seus pequenos alunos "não 
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mexam, não ponham a mão". A falta de clareza do convite pode pôr em risco a 

opção absolutamente correta da navegação pela coleção. 

 O segundo ponto de reflexão, talvez característico de nossa própria forma 

de ver imagens hoje, está relacionado à velocidade e à idéia de jogo contidas no 

joystick, que geram também uma carga de dispersão. A alta velocidade da 

seqüência de imagens que pode ser obtida pelo seu manuseio afasta o 

espectador do olhar de contemplação e da atenção às minúcias, e o 

sobrecarrega com uma informação única, a da quantidade. Perceberá o visitante 

a informação da "repetição do mesmo" nas poses, como o percebe no excelente 

vídeo "Poses do XIX"? 

 Nesse sentido, o adejar das imagens da animação Ambientes, também 

de Gavin Adams, no mesmo módulo, parece ter um efeito inverso e inspirador: 

a montagem, de um minuto de duração, de colagens de retratos cria padrões 

sobrepostos, aparições quase feéricas, como que se dotadas de auras que se 

deslocam dos corpos, repetindo para a posteridade o gesto de captura do 

fotógrafo, de fixação de todos aqueles que, sem exceções, cessaram de existir.  

 

 

 



FOTOGRAFIA E A REPRESENTAÇÃO DO RIO DE JANEIRO MODERNO EM 

FON-FON!, SELECTA E PARA TODOS... (1907-1930) 

Cláudia de Oliveira 

 

 Este texto discute a construção do modernidade no Rio de Janeiro no 

início do século XX, a partir de fotografias criadas para as ilustradas Fon-Fon!, 

Selecta e Para Todos..., entre 1907 e 1930. A imagem fotográfica é tomada como 

ilustração para se pensar um espectro de questões relacionadas à emergência 

do moderno na capital federal - valores culturais e políticos vinculados à natureza 

de sua modernidade e de sua modernização, bem como discussões e 

percepções filosóficas e estéticas de um grupo grande de intelectuais, artistas 

gráficos e fotógrafos que colaboraram para estas três revistas, ou seja: aqueles 

que iniciaram a sua vida literária e artística em torno da estética simbolista, em 

artes e em literatura, e vieram a conformar o modernismo no Rio de Janeiro. Fon-

Fon! em seus seus primeiros oito anos - de 1907 a 1915 - foi  editada por três 

intelectuais de filiação simbolista, Gonzaga Duque, Mário Pederneira e Lima 

Campos, e Selecta e Para Todos... por Álvaro Moreyra, intelectual gaúcho que 

começa a sua carreira como cronista na Fon-Fon!, em 1913. 

 A representação da cidade e do indivíduo tem sido um dos temas mais 

significativos na tradição da arte e da estética no Ocidente. Com a modernização 

de suas cidades capitais, desde o século XIX, o espaço urbano torna-se objeto 

teórico e poético, e um dos temas centrais das representações visuais do "mundo 

moderno". Como identifica Michel de Certeau, a cidade torna-se um "vasto texto 

humano" 1: uma construção se impacta sobre a outra em um processo de 

acumulação, de condensação e de concentração econômica, política e cultural. 

Os novos espaços urbanos tornam-se lugares e objetos de uma composição 

visual que articula e é articulada por novas experiências objetivas e subjetivas. 

Divertimento e alienação, prazer e medo, mobilidade e confinamento, expansão 

                                            
1 CERTEAU, Michel de. Practices of space. In: BLONSKY, Marshall (Ed.). On Signs. Oxford: 
Basil Blackwell, 1985. 
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e fragmentação passaram a constituir as principais características da cidade 

metrópole do século XX. 

As transformações na paisagem física e 

social do Rio de Janeiro no início do século XX 

fizeram da cidade um dos maiores e mais 

importantes símbolos visuais da ordem política, 

econômica e cultural que se instaura com a 

República. Paradoxalmente, o que fazia do Rio de 

Janeiro moderno uma fonte de fascinação e 

também de medo era justamente a sua diferença 

em relação ao passado. Pois, por mais contraditória 

e ambígua, esta diferença parecia provocar tanto 

entusiasmo em relação ao presente quanto receio em relação às perdas e às 

transformações que este mesmo presente despertava. A nova paisagem física 

da cidade, ao mesmo tempo em que representava a pulsão da vida moderna, 

despertava, também, para uma certa tragicidade. 

 Nas representações visuais em Fon-Fon!, Selecta e Para Todos... a 

cidade moderna na qual cronista e fotógrafo circulavam e construíam as suas 

imagens ia sendo estruturada sobre diferentes tempos históricos. Parecia, 

portanto, ser uma cidade feita de lembranças e de recordações que iam se 

conectando no espaço físico e mental do fotógrafo e dos cronistas. Imagens e 

textos parecem sugerir estados de devaneio daquele que olha a paisagem e 

identifica-se com as singularidades e particularidades de sua história, seus 

marcos geográficos e seus personagens. Observação e fantasia criavam o 

espetáculo da cidade para os cronistas e os fotógrafos; lembrança e invenção 

teciam a história de caminhos, de acidentes geográficos e de espaços físicos 

através dos quais eles vagavam e a descobriam. 

 O conjunto fotográfico apresentado por este grupo de revistas nos revela 

uma compreensão sobre o moderno, cuja característica principal parecia ser a 

construção de uma representação que buscava articular a "nova" capital à sua 

história e tradições, em imagens fotográficas e textuais que justapunham o seu 

presente ao seu passado. Ambas iam se combinando e conformando uma 
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concepção de tempo e de história na qual a modernidade, ao mesmo tempo em 

que posicionava a sociedade brasileira no compasso com as sociedades 

"civilizadas", trazia, em contrapartida, uma perda da memória e do passado 

coletivo nacional. Fotografia e revista ilustrada ao mesmo tempo em que eram 

vistas como formas culturais simbolizadoras de um cotidiano urbano "civilizado" 

e de uma beleza própria à modernidade2 apresentavam a vida moderna em 

imagens angustiantes e melancólicas. 

 Para este grupo de intelectuais, artistas gráficos e fotógrafos, 

colaboradores dessas três publicações, "ser moderno" não significava um 

rompimento com o passado, porque o futuro representava para eles um 

horizonte em transformação, através de uma ação do presente que se firmava 

nos exemplos do passado - assim como identificara o poeta francês Charles 

Baudelaire, um dos maiores inspiradores do grupo. O passado pulsava na 

atualidade e era reinventado a partir de cada novo conhecimento. Assim, a 

fotografia como suporte imagético, ao mesmo tempo em que ia auxiliando a 

construção de um discurso estético simbolizador da transformação da natureza 

em formas elevadas de cultura e do espírito, apresentava também a melancolia 

de um tempo que encarnava uma história e tradições da cidade que iam 

deixando de existir com a modernização do espaço urbano. Nesse movimento 

de criação de novos sentidos, normas específicas de construção da paisagem 

urbana iam exibindo em fotografias formas de beleza que buscavam integrar as 

imagens da capital reformada aos ideais clássicos de ordem e de simetria; 

contudo, não deixaram de trazer para o interior da representação a memória da 

cidade. 

 Certamente os ideais aristotélicos que marcaram as construções em torno 

do belo, e que influenciaram poderosamente a cultura ocidental, atuaram na 

construção da imagem da cidade e do indivíduo moderno em Fon-Fon!, Selecta 

e Para Todos... . Cidade e indivíduo, nessa representação fotográfica, pareciam 

colaborar na construção de uma modernidade que se desejava ordenada e 

apolínea e que, neste sentido, buscava como referência os ideais clássicos. 

                                            
2 BAUDELAIRE, Charles. The painter of modern life and others essays; Translated by 
Jonathan Mayne. London: Phaidon Press, 1964. 
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Cidade e indivíduo pareciam mesmo se transformar em metáforas do 

ordenamento. 

 As imagens criadas pelos fotógrafos para as revistas ilustradas sobre a 

cidade pós-"melhoramentos urbanos" marcariam um novo padrão de descrição 

topográfica: mobilidade, ordenamento, aprazibilidade e sobretudo 

monumentalidade tornaram-se os principais objetos do olhar do fotógrafo, como 

nos sugerem as imagens sobre os Novos trechos edificados na Avenida 

Central (Fig.1) e, em grande ângulo, (Fig.2) a Grande avenida, já então Rio 

Branco, destacando-se o Hotel Palace. Nestas imagens um forte contraste na 

escala, entre a luz e a sombra, e entre o preto e o branco é utilizado para 

despertar a monumentalidade, suscitando no expectador a sensação de 

grandiosidade do "novo" frente à decadência do "velho". Nos novos tempos, as 

avenidas com suas edificações imponentes deveriam encarnar o progresso, 

sobrepondo-se às antigas ruas, simbolizadoras de uma imagem degenerativa da 

cidade. 

     

 

Novos trechos edificados na Avenida Central Grande avenida 
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A cidade ia emergindo nessas fotografias como cartão-postal, tornando-

se objeto de contemplação estética e revelando uma "nova Latino-América 

urbana". Como "emblemas" 3 da cidade moderna, as fotografias iam associando 

a nova paisagem urbana à condição de capital civilizada, orgulhosamente 

sublime no seu papel de centro político e cultural da República emergente. A 

paisagem urbana em fotografia parecia ir se encaixando em uma visão de 

modernidade que, ao desejar-se rompida com o passado, buscava marcar a 

diferença entre este e o presente, apoiando-se na criação de uma paisagem que 

acentuava o magnífico e o monumental do novo. 

 Assim, tomando como principais objetos o magnífico da nova edificação, 

o ordenamento da paisagem e também os novos grupos sociais emergentes, a 

objetiva do fotógrafo centrava-se nos "melhoramentos urbanos" como 

expressões tanto da riqueza material da cidade quanto do público leitor das 

revistas, como nos sugerem as imagens do Dr. Epitácio Pessoa e General 

Pires Ferreira (Fig.3), ou do General Pinheiro Machado e Senador Antônio 

Azeredo (Fig.4) ou mesmo de uma das "belezas do grand-monde carioca" do 

início do século XX, D. Bébé Lima Castro (Fig.5). Os novos espaços tornavam-

se lugares de circulação de "pessoas gradas e importantes" 4, como ressaltava 

o cronista da Fon-Fon!. O público leitor é inserido nessa "paisagem cenário" e 

sua imagem é associada à da nova capital. 

                                            
3 BAUDELAIRE, Charles. The painter of modern life and others essays; Translated by 
Jonathan Mayne. London: Phaidon Press, 1964. p. 424. 
4 Fon-Fon!, 1907. 
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 Esses conjuntos de imagens apresentam a nova paisagem quase como 

um espaço particular a esses grupos sociais, os quais, por seu turno, se 

empenham na construção dos "melhoramentos urbanos" como símbolos do 

cultivado e do monumental, associando as transformações da capital a um certo 

"heroísmo" da burguesia republicana. As novas edificações vão sendo exibidas 

como construções erigidas para receber uma comunidade política e econômica 

que incentivava os "melhoramentos" da cidade como uma forma de propaganda 

dos novos símbolos públicos e privados. A nova edificação encarnava os 

aspectos de uma cultura política que se tornava expressão dos novos grupos 

sócio-econômicos, bem como de seu gosto e de seu estilo. São imagens que 

apresentam uma multidão de homens formalmente vestidos - como nos sugerem 

as imagens do General Francisco Glycerio e do Dr. Medeiros de 

Albuquerque (Fig.6), ou dos Príncipes da Magistratura (Fig.7) - os quais se 

encontram, se cruzam e se cumprimentam, circulam por entre os prédios, se 

sentam nas confeitarias e bares, preenchem as inúmeras cenas de rua em 

retratos "instantâneos"; estes retratos, por sua vez, convertem-se em fotografias 

que celebram a importância econômica e política desses grupos sociais, que 

passaram a ocupar os novos prédios e as novas avenidas. 

Dr. Epitácio Pessoa e General 
Pires Ferreira 

General Pinheiro 
Machado e Senador 

Antônio Azeredo 

D. Bébé Lima Castro 
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 Esta discussão nos aponta para caminhos através dos quais fotografias 

que, de início, podem se apresentar como simples registros de uma época ou 

como meras cenas topográficas, vão funcionando, de fato, como eixos de novos 

sentidos históricos, dados pelos seus contemporâneos. Edifícios 

monumentalizados se sobrepõem aos indivíduos e dividem o espaço, nas 

revistas, com retratos de grupos espalhados, os quais, em tons de preto e 

branco, preenchem os espaços vazios e sugerem um ar austero à nova 

topografia da cidade. As figuras parecem formar coleções de homens e mulheres 

elegantes andando por entre os prédios e estabelecimentos comerciais, 

sobrepostos aos tipos populares. 

 Pois, ao fazer do cotidiano urbano uma forma de beleza, o carioca 

burguês moderno parecia transformar a sua vida pública em tema de 

representação visual e, por conseqüência, em objeto elevado da fotografia. O 

prazer do desfile ostentatório nas áreas renovadas da cidade tornou-se um dos 

pontos altos da vida urbana moderna carioca. Nestas promenades parecia 

emergir um certo olhar voyeur, novo, constante e silencioso, como nos chama a 

atenção a imagem das Três graças cariocas (Fig.8), na Para Todos... de 1925, 

as quais circulam pelo Jockey Clube do Rio de Janeiro em meio a um intenso 

diálogo escópico, que cristaliza uma construção visual que enfatiza esse prazer 

voyeur de mulheres e homens que parecem estar absolutamente confortáveis à 

General Francisco Glycerio e 
Dr. Medeiros de Albuquerque 

Príncipes da Magistratura 
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exposição fotográfica. Olhares cruzam-se velozmente e estão preenchidos por 

uma sugestão de imagens de outros corpos que, em movimento, ocupam toda a 

imagem e fluem pelo espaço. Um olhar símbolo do fetiche, do exibicionismo e 

do voyeurismo. As novas avenidas, assim como os cinematógraphos apinhados, 

cafés e até mesmo as praias e os banhos de mar permitiam um certo toque e 

olhar ilícitos. Toques e olhares que aconteciam entre estranhos que passaram a 

dividir o mesmo espaço urbano, e não mais entre amantes ou enamorados na 

sua intimidade. Na cidade moderna o erotismo parecia tornar-se sinônimo de 

fruição, de prazer, de sedução e de fetiche. Mais do que simplesmente focalizar 

uma representação despretensiosa dos indivíduos, as imagens fotográficas 

sobre o cotidiano e o indivíduo moderno centravam-se no embate entre o corpo, 

os olhos e o espaço urbano. Essa representação exibia uma imagem da cidade 

que se mesclava com a imagem de um novo corpo. Imagens narcísicas de 

homens e de mulheres inseparáveis de suas "nevroses". Rumores, luzes, 

exaltação faziam dos espaços públicos renovados locais onde a vida pessoal e 

a vida pública pareciam fluir em conjunto, fazendo-se uma. Uma exacerbação 

dos prazeres mundanos em meio a uma atmosfera de expansão das 

possibilidades de experiências subjetivas, de uma certa quebra de barreiras 

morais. As imagens do grupo de Remadores e time de waterpolo do 

Fluminense (Fig.9), assim como as da dançarina americana Margaret Lume na 

capa de Selecta (Fig.10) e da bailarina Maria Olenewa (Fig.11) mostram como 

os indivíduos modernos exaltavam o corpo, o esporte e a vida saudável como 

forma de beleza ideal. 

 

Três graças cariocas 
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 Já em direção aos novos bairros e às novas áreas de lazer, as imagens 

pareciam sugerir uma idéia de vida graciosa e cultivada, evocando um espaço 

urbano construído para ser apreciado. Nesses percursos, as novas áreas da 

cidade, e especialmente os caminhos em direção ao mar, iam naturalmente se 

constituindo em itinerários pictóricos que 

procuravam descrever sensações aprazíveis. A 

imagem vai proporcionando um certo sentido de 

contemplação que chama a atenção para uma 

integração entre o espectador e uma experiência 

que une uma idéia de documentação do espaço 

urbano à uma estética que relaciona a paisagem 

natural à uma paisagem que começa a sofrer a 

intervenção do homem moderno, como sugere a 

imagem do bairro de Ipanema em 1921 (Fig.12). 

As imagens fotográficas vão exibindo novos pontos de vista na 

observação da cidade. Nelas a natureza vai surgindo integrada ao espaço 

urbano, e a paisagem natural vai se tornando referência geográfica importante 

no imaginário social: o "Dois Irmãos", a "Pedra da Gávea", as "Ilhas Cagarras" 

vão pontilhando a imagem fotográfica e a imaginação do cronista e do fotógrafo 

em imagens que exibem os caminhos da Estrada Tijuca-Gávea, como a 

imagem na Para Todos... de 1925 (Fig.13), em que a Niemeyer se abre em 

Remadores e time de waterpolo 
do Fluminense 

Margaret Lume Maria Olenewa 

bairro de Ipanema em 1921 
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primeiro plano para o panorama da praia de São 

Conrado ao fundo com seus morros exuberantes. 

Os panoramas da cidade, em fotografia, vão 

seguindo uma tradição do século XIX na qual 

pintores e fotógrafos subiam os morros em busca 

de lugares onde pudessem vislumbrar um 

panorama ainda mais vasto da cidade.5 Um olhar 

que parece querer defrontar o espectador com um 

cenário natural de ampla magnitude. A beleza e a 

exuberância da paisagem favorecem uma 

idealização entre o contexto urbano e a natureza 

local, a qual vai se impondo como monumento magéstico em conjunto com a 

nova arquitetura da cidade que se espalha ao longo da beira-mar, caracterizando 

uma representação da paisagem que evoca projeções da imaginação cultivada 

do cronista e do fotógrafo: ambos, com seu olhar educado, acostumado a ver a 

natureza como quem vê uma pintura de paisagem.  

 Contudo, também há na produção fotográfica de Fon-Fon!, Selecta e Para 

Todos... a construção de uma cultura da lembrança que caracteriza uma dialética 

entre lembrança e esquecimento,6 Nessa série, um passado, eleito como "velho", 

do mesmo modo que ia tomando lugar nos "arquivos da memória" 7, murmurava 

os seus segredos e parecia fazer-se presente nas narrativas do moderno. Essa 

série fotográfica, a seu modo, construiu uma arqueologia da cidade moderna. 

Imagens como As palmeiras do mangue (Fig.14), ou do Velho Mercado 

(Fig.15) colonial, posto abaixo em 1907, ou ainda da Enseada de Botafogo 

(Fig.16), antes da construção da Beira-Mar, foram muitas. Elas representavam 

a outra face da modernidade para o grupo. Como "imagens-lembrança" pareciam 

ser utilizadas como "esteio da memória, como um culto a saudade, (...) um traço 

fetichista que atestava a irreversibilidade do processo vivido na cidade". 8 

                                            
5 DENIS, Rafael Cardoso. O Rio de Janeiro que se vê e que se tem: encontro da imagem com a 
matéria. In: CATÁLOGO da Exposição A Paisagem Carioca. Rio de Janeiro: Museu de Arte 
Moderna, 2000. 
6 AZADE, Seyham. Representation and Its discontents: the critical legacy of German 
romanticism. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1992. 
7 BAUDELAIRE, Charles. The painter of modern life and others essays. Op. cit. 
8 SCHAPOCHNICK, Nelson. Cartões postais, álbuns de família e ícones da identidade. Op. 
cit. 

Estrada Tijuca-Gávea 
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Encarnavam a memória metafórica de um passado em imagens e pareciam 

buscar mostrar como a paisagem da "velha" cidade, a partir das transformações 

urbanas, ia se tornando uma memorabilia 9, ou seja, "pequenas relíquias da 

memória pátria" 10. 

     

 Esse conjunto fotográfico sobre as imagens do passado parece querer 

exibir o novo século como um "museu imaginário, no qual sua história teria que 

ser contada e re-contada inúmeras vezes, até tornar-se tema de uma causa 

perdida".11 Parece ser sobre essa história "tema de causa perdida" e, por 

conseqüência, a melancolia por algo que ia deixando de existir, que as ilustradas 

                                            
9 SAMUEL, Raphael. Theatres of Memory. Vol. 1: Past and present in contemporary culture. 
London/New York, Verso, 1996. 
10 DENIS, Rafael Cardoso. O Rio de Janeiro que se vê e que se tem: encontro da imagem com 
a matéria. Op. cit. 
11 Idem. p. 152 

Velho Mercado 

As palmeiras do mangue 

Enseada de Botafogo 
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Fon-Fon!, Selecta e Para Todos... criaram essa memorabilia em torno do 

passado da cidade. Essa produção fotográfica nos fala de um tempo de perda. 

Destruição e reconstrução de uma história a partir de fragmentos do passado, 

os quais iam sendo reinventados como um modo de afirmar a identidade e a 

alteridade de uma história cultural. A memória apresentada por essas fotografias 

salvava formas antigas, reinscrevendo-as em artefatos da história.  

 Esse grupo de imagens aponta 

para um vazio e uma melancolia que 

penetram na imaginação do fotógrafo e 

do cronista, dando suporte à idéia de 

um "eterno retorno".12 São imagens 

que parecem encarnar as viagens dos 

poetas românticos ao passado, nas 

quais a riqueza histórica associava-se 

às lendas e tradições. Na imagem 

Terra Carioca, em Para Todos... de 

1924 (Fig.17), o "arcaico" parecia 

sustentar o "novo". A natureza do 

tempo histórico parecia encarnar a 

expressão mesma da transitoriedade 

da modernidade: extinção e morte de 

um lado, e potencial criativo e 

possibilidade de outro. As revistas iam criando uma prosa poética e visual sobre 

a antiga cidade em desaparecimento, na qual o presente ia tendo uma 

contrapartida no passado. O "arcaico" emergia como elemento que possuía uma 

beleza e uma sabedoria eternas, evocando uma concepção baudelariana sobre 

o moderno, na qual a modernidade era o transitório, o efêmero, o contingencial, 

sendo a sua outra metade o eterno e o imutável.13 Assim, aquilo que 

inevitavelmente ia sendo perdido no tempo era preenchido pela imaginação do 

cronista e do fotógrafo que o representava em textos e imagens em um projeto 

                                            
12 NIETZSCHE, Fredrich Wilhelm. Philosophical writings. (German Library) Reinhold Grim 
(Ed.). New York, Continuum, 2001. 
13 BAUDELAIRE, Charles. The painter of modern life and others essays. Op. cit. p. 

Terra Carioca 
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de recuperação do perdido, que se constituía em ato de revisitar a história do 

outro sob a forma de viagens ao passado. 

 Para concluir, a relação entre o passado e o presente se constituiu em 

testemunha viva da convivência de diferentes tempos históricos na construção 

da modernidade carioca, apresentada por Fon-Fon!, Selecta e Para Todos...: o 

conjunto de imagens parece mostrar que a sociedade carioca não produziu uma 

modernidade sem compromisso com o seu passado, mas em constante luta com 

a história e a memória da cidade. Fon-Fon!, Selecta e Para Todos... não exibiram 

apenas um presente envolvido pela "beleza moderna" 14, mas também um 

presente tomado pelas formas do passado e pelas visões do futuro. 

                                            
14 Idem, Ibidem. p. 45 



MANUAL DE PHOTOGRAPHIA: CAMINHOS DA TÉCNICA E DA ARTE OU A 

PROFISSIONALIZAÇÃO POSSÍVEL? 

Suzana Barreto Ribeiro 

 

 Publicados no século XIX e 

início do XX, sabe-se que atualmente 

são raros os exemplares de manuais 

disponíveis e que poucos são os 

interessados que puderam desfrutar do 

privilégio de sua leitura. Satisfazendo a 

curiosidade e o crescente interesse 

pelos processos considerados 

primitivos e pelas questões estéticas, 

algumas iniciativas têm sido tomadas 

com o intuito de permitir o acesso a 

essas publicações. O Centro Português 

de Fotografia, por exemplo, publicou 

em edição fac-similar dois tomos da 

revista A Arte Photographica, de 1884. Com essa mesma preocupaçã o, a revista 

Studium traz, nesta edição, como documento digital, o primeiro Manual de 

Photographia impresso no Brasil. 

 Conservado pela biblioteca do Centro de Ciências, Letras e Artes 1, 

juntamente com outros manuais não menos importantes - Photographia para 

Amadores, edição portuguesa de 1903, La Photographie em plein air, entre 

outros -, vários são os motivos que justificam esta escolha: a ampla distribuição 

deste manual no Brasil contribuiu para a formação do movimento fotoclubista 

nacional e, ao mesmo tempo, estabeleceu regras para educação do olhar 

                                            
1 Instituição sediada em Campinas, desde 1901, caracteriza-se como um espaço legitimado pela 
fração cultivada da cidade; teve como projeto inicial a difusão de temas nos quais circulavam as 
falas em debate no período, a incorporação da "ciência" às luzes e a possibilidade de inserir-se 
numa época designada como progressista e cosmopolita. Atualmente mantém em sua sede uma 
biblioteca com importante coleção de obras raras. 
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fotográfico. Em paralelo, o crescente número de pesquisadores com projetos de 

pesquisa focalizados, sob diferentes ângulos, na questão da linguagem 

certamente encontrarão nesta publicação uma exaustiva fonte de pesquisa. 

 Consideradas todas essas características, o manual contamina e inspira 

não só pesquisas teóricas, mas também experimentações práticas. Neste 

sentido, este texto constitui antes uma apresentação, um guia daquilo que o leitor 

irá encontrar na versão original. 

 Espécie de crônica dos acontecimentos fotográficos, os Manuais 

enfatizam as inovações técnicas, as descobertas no campo científico e a 

divulgação dos salões e principais eventos na área. O conteúdo não se restringe 

à divulgação de fórmulas ou à introdução das novidades disponíveis no mercado, 

mas há ainda que se ressaltar a preocupação destinada à discussão teórica no 

campo da arte, a difusão de valores e a consagração de padrões estéticos. 

 Embora esteja destinado ao aprimoramento do hobby de amadores, 

sobretudo aqueles pertencentes ao circuito dos fotoclubistas, sabe-se que o 

universo de leitores extrapola os interessados no gênero. A consulta e o estudo 

do manual contribuíram, de maneira decisiva, para a formação autodidata de 

fotógrafos profissionais. 

 Com raras exceções, os primeiros manuais são de origem francesa tendo 

sido, em seguida, vertidos para outros idiomas. O Manual de Photographia 

obedece às mesmas determinações e mantém 30 gravuras da versão original. 

Com 215 páginas, escrito por C. Klary, é publicado pela Editora Laemmert & Cia., 

no Rio de Janeiro, em 1896. 

 Esse pequeno manual é composto por três partes, sendo que a primeira 

trata da história da fotografia e relata os processos pioneiros mais conhecidos 

até o momento da invenção do colódio. 

 A primeira parte dedica-se ainda à descrição de processos e possíveis 

aplicações do meio - photographia a carvão, photogliptia, photogravura, 

photogravura em relevo, litographia photographica, aplicações de esmaltes, a 

cartografia militar, contribuições para o estudo da medicina, da 
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photomicrographia e da photographia subterrânea e astronômica, além da 

importância jurídica, uma vez que a fotografia adquire o status de prova à medida 

que pode restabelecer de modo matemático o estado dos lugares onde foi 

deflagrado o crime. 

 Já na segunda parte são apresentados métodos para aprimoramento 

técnico do processo gelatino-bromuro de prata e para o conhecimento dos 

equipamentos fotográficos como os tipos e funções das objetivas disponíveis, 

diafragmas adequados a diferentes circunstâncias de luminosidade, critérios 

para a escolha do equipamento de acordo com a necessidade, situações para 

utilização do tripé, enfim, modos de uso e de funcionamento da câmera escura. 

 Dando continuidade, são apresentados ainda os cuidados necessários 

para atingir qualidade dos negativos e das cópias fotográficas. Com esse objetivo 

são dadas distintas possibilidades de revelação do negativo, descrição das 

ações dos reagentes químicos utilizados em cada etapa do processo, retoques 

do negativo, provas e processos para produção de cópias com grande tonalidade 

cromática e tipos de acabamento como aplicação de verniz, montagem, retoques 

e acetinagem a quente. 

 Algumas dessas informações permitem atualmente recuperar processos 

primitivos ou pouco utilizados e que, no entanto, conferem às cópias fotográficas 

a qualidade perdida com a banalização que o processo adquiriu no decorrer do 

século XX. 

 A terceira parte foi ordenada de forma que o amador tenha acesso à 

discussão daquilo que se entende por fotografia artística, e procura promover o 

conhecimento das "regras que regem toda a obra de arte". Assim, uma série de 

procedimentos destinados a combinar ciência com estética fornece uma 

metodologia para transmissão dos procedimentos fotográficos. 

 Nesse sentido, o fotógrafo deve estar atento aos possíveis tipos de 

composição - angular ou circular, as características de equilíbrio possíveis entre 

linhas e pontos, a distância focal, as possibilidades do primeiro plano, o 

horizonte, contrastes e os efeitos atmosféricos. 
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 Outro elemento imprescindível para caracterizar a "fotografia artística" é a 

influência e variação dos efeitos dos tons de luz. As condições de cada estação 

do ano, das diferentes horas do dia, dos efeitos permitidos pela neve, pelas 

sombras e pelas nuvens devem ser objeto de constante observação, a fim de 

permitir o controle do contraste entre claro e escuro. 

 A transmissão desses princípios ordena e define um discurso estético 

próprio ao meio, contribuindo de modo decisivo para definição de regras do olhar 

fotográfico. O manual estabelece padrões cuja complexidade harmônica é 

apresentada como um cenário esteticamente desenhado e preparado de 

antemão. Nesse percurso, independentemente da situação, a trilha a ser seguida 

deve conjugar o conhecimento da técnica e "da verdadeira noção do bello" 2 e 

do pitoresco. 

 No entanto, não devemos esquecer que, neste caso, a discussão relativa 

à fotografia e à arte deve ser analisada sob a ótica do seu tempo, ou seja, toda 

a produção influenciada por estas regras é capaz de revelar componentes 

responsáveis pela instauração de um modelo estético, além de permitir a 

compreensão da gênese de um manancial de imagens definidas por um mesmo 

padrão de olhar. 

  

                                            
2 Pág. 154. 
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Manual de Fotografia Laemmert 

 

     

      

 

INTRODUCÇÃO 

PRIMEIRA PARTE: 

 CAPITULO I - A photographia, sua origem e sua historia. 
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 CAPITULO II - Processos produzindo provas inalteraveis. - A 

photographia ao carvão. - A photoglyptia (processo Woodbury). - Gravura 

photographica, em profundidade (photogravura). - Gravura photographica 

em relevo (phototypographia). - A lithographia photographica (phototypia). 

- Os esmaltes photographicos. - Applicações diversas da photographia. 

 

SEGUNDA PARTE 

 CAPITULO III 

o O processo gelatino-bromuro de prata. 

 CAPITULO IV 

o Objectivas photographicas. - Acção da objectiva. - Emprego dos 

diaphragmas. 

 CAPITULO V 

o Escolha de apparelhos. - Cavalete da camara escura. - Camara 

escura. - Basculo e pranchetas moveis das objectivas. - Chassis 

negativo. - Copos graduados. - Funis. - Cubas para negativos. - 

Banheiras. 

 CAPITULO VI 

o Ponto de vista. - Focalisação. 

 CAPITULO VII 

o Exposição da chapa sensivel na camara escura. - 0 laboratorio. - 

Desenvolvimento da chapa sensivel - Fixagem e lavagem dos 

negativos. - Reforço dos negativos. - Acção chimica do 

desenvolvimento e da fixagem dos negativos. - Precauções a 

tomar. - Successão das manipulações. 

 CAPITULO VIII 

o Envernizamento dos negativos. - Retoque dos negativos. 

 CAPITULO IX 

o Provas positivas.- 0 laboratorio. - Papel albuminado. 

 CAPITULO X 

o Impressão das provas positivas. - Provas vignetas ou esbatidas. 

 CAPITULO XI 
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o Viragem das provas positivas. - Fixagem e lavagem das provas 

positivas. 

 CAPITULO XII 

o Montagem das provas. - Retoque das provas. - Assetinamento a 

quente das provas. 

 CAPITULO XIII 

o Photographia instantanea obtida por meio da luz diurna.- 

Photographia instantanea por meio da luz do magnesio. 

 CAPITULO XIV 

o O touriste photographo no quarto de um hotel. 

 

TERCEIRA PARTE: A PHOTOGRAPHIA ARTISTICA 

 CAPITULO XV 

o Natureza e effeito da luz. - Influencia da luz. - Photographia de 

paisagens e de assumptos de architectura. - Escolha das 

condições segundo as quaes deve-se fazer uma paisagem. - 

Estações. - Paisagens com effeito de neve. - Hora do dia. - 

Sombras projectadas. - Nuvens naturaes. 

 CAPITULO XVI 

o Composição. - Paizagens. - Linha de direcção. - Balança. - Linha 

diagonal. - Composição angular. - Composição circular. 

 CAPITULO XVII 

o O primeiro plano. - A distancia. - Os céos. - A posição. - O 

horizonte. - O contraste. - A repetição. - O effeito atmospherico. 

 CAPITULO XVIII 

o Retratos e grupos. - Execução de retratos e grupos ao ar livre. - 

Execução de retratos em uma sala ordinaria. 

 

 

 



MANUAL

DE PHOTOGRAPHIA
PARA OS AMADORES

INTRODUCÇÃO

A 10 do Agosto do 1839, o grande Arago
communicava ao mundo a maravilhosa invenção do
Daguerre, o meio do reproduzir com os raios
solares as imagens fornecidas pela camara escura.

Apenas cincoenta annos são passados, e a nova
arte se tem transformado da maneira mais
admiravel, e eis-nos bem longe daquellas imagens
primitivas que foram objecto do alegria e admiracão
do nossos antepassados.

Com effeito, apenas foi descoberta a daguer-
reotypia e logo a photographia veio substituil-a com
uma vantagem immensa, isto é, a multiplicidade do
typo que a transformou em um processo analogo ao
da imprensa.
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A partir desse momento, os apparelhos e in-
strumentos se transformam do modo mais enge-
nhoso e surgem processos novos.

A photographia fez a conquista do mundo ci-
vilisado, e as regiões do globo aonde ella ainda não
poude penetrar podem ser consideradas com justa
rasão como excluidas da humanidade.

A photographia se tornou a companheira fiel e
dedicada das sciencias exactas. Permitte ao
physiologista estudar e fixar as representações mi-
croscopicas com a mesma exactidão que fornece
aos astronomos as imagens dos corpos celestes mais
volumosos.

Nas artes industriaes, vemos quotidianamente
os esplendidos resultados fornecidos pela helio-
gravura, photolithographia, phototypographia, ce-
ramica photographica, etc.

Applicada aos retratos, dá-nos com a maior
exactidão o fac-simile da figura humana e, graças a
ella, a veracidade de um facto e a semelhança de um
personagem fornecerão á historia documentos
interessantes.

Porem ao lado destes triumphos, pesquisadores
infatigaveis e sabios de todos os paizes vieram, com
suas descobertas, fornecer os meios de vul-
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garisar a photographia, collocando-a, por assim dizer,
pela simplicidade dos methodos, ao alcance de todos.

Queremos falar do processo gelatino-bromureto
de prata que substitue desde alguns annos, ao
methodo difficil do collodio.

Este processo é o mais rapido dentre todos os
que tem sido inventados até hoje ; permitte, do
modo mais expedito e mais commodo, obter a
representação dos objectos que nos cercam.

Os numerosissimos amadores que praticam esta
arte attractiva da photographia, por gosto, por
distracção ou por utilidade, não ignoram que os
preparados chamados: "placas sensiveis de ge-
latino-bromureto de prata" , promptos para receber a
impressão da luz, dão resultados constantes e
certos.

Engenhosas modificações vieram aperfeiçoar,
simplificar, reduzir de volume e de importancia os
instrumentos necessarios, e é sem uma bagagem
incommoda que o viajante pode por-se a caminho
e trazer em sua mala as lembranças indeleveis dos
logares quo visitou ou as scenas de que foi testemunha.

0 processo gelatino-bromureto de prata é
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alem disso incomparavel quando se trata da re-
producção de certos assumptos que apenas exi-
gem um tempo de exposição muito breve, para
aquelles que, por exemplo, devem ser tomados em
uma fracção de segundo. E' por este motivo, sem
duvida, que esta maneira de operar é ordinariamente
chamada «photographia instantanea» .

Alem das vantageus de manipulações faceis e
simples, o amador adquire dahi por diante o poder
de transformar as paisagens photographicas,
animando-as com figuras vivas, quer ellas se achem
ahi realmente, quer sejam introduzidas pelo desenho, o
que só se poderia obter muito difficilmente pela
applicação dos methodos antigos.

Os animaes, o mar, as embarcações, as scenas
da vida rustica, a multidão nas ruas das grandes
cidades e os acontecimentos ordinarios fornecem-
nos uma grande copia de assumptos variados que
convem á applicação desta photographia instantanea.

Porem, é unicamente pelo conhecimento perfeito e
racional dos instrumentos e das manipulações
necessarias, que o amador poderá fazer a
applicação immediata destes novos processos; e
este conhecimento é a primeira condição do bom

- VII -

exito na representação instantanea destes effeitos
passageiros da natureza. Tem-se já escripto varios
manuaes mais ou menos importantes sobre a
applicação dos novos processos de gelatino-bro-
mureto de prata, porem, difficeis e pouco com-
prehensiveis pelos principiantes, porque carecem,
para obter algum resultado, de conhecimentos geraes
sobre photographia e que não puderam ser
adquiridos pela maior parte dos amadores.

Nossa intenção é fornecer neste trabalho, ás
pessoas que quizerem occupar-se da photographia,
explicações e instrucções apresentadas da maneira
mais clara. Queremos fornecer-lhes um guia seguro e
livre de todas as theorias scientificas. Queremos
que ahi encontrem pura e simplesmente os meios
de empregar com successo os instrumentos e os
productos chimicos.

Na primeira parte deste opusculo, narraremos
brevemente a historia da photographia; faremos
conhecer aos nossos leitores os differentes pro-
cessos mais conhecidos, e principalmente os que as
artes e a industria se utilisam com o melhor
resultado; falaremos da photographia applicada ás
sciencias; e trataremos dos serviços que ella
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presta a uma nação, quer no tempo de paz e quer no
tempo de guerra.

A segunda parte do nosso livro (a mais im-
portante), será consagrada ao novo processo ge-
latino-bromnreto de prata, ao estudo e emprego
das differentes manipulaçoes para a creação do typo
negativo e para a impressão das provas positivas.

Mas a photographia não deve ser só a copia material e
prosaica de um objecto qualquer, e, comquanto o
amador tenha para guial-o o sentimento natural e o
proprio gosto, terminaremos com alguns capitulos
sobre a photographia artistica. Essa parte tem sido
despresada em todos os manuaes de photographia,
e nossos esforços tenderão a prehencher esta lacuna.

PRIMEIRA PARTE
CAPITULO I

A photographia, sua origem e sua historia.

A acção dos raios de luz sobre certos corpos, acção
desconhecida pelos antigos, foi revelada pelos fins do
seculo XVI pelo alchimista Fabricio, que
descobrio a sua influencia, sobre os saes de prata.

Em 1760, Tiphaino de la Roche já havia des-
coberto o modo de fixar os raios Iuminosos; e,
pelo menos, o que affirma em um livro original e
curioso.

Em 1777, Scheele, chimico suecco, reconheceu que
o chlorureto de prata era mais sensivel á acção
dos raios azulados e violaceos do espectro, do que
aos esverdeados e vermelhos.

Antes desta epoca, Leonardo da Vinci e J. Porta
tinham inventado a camara escura, que devia fazer
brotar o germen da nova arte.

Em 1780, o professor Charles se occupou em
reproduzir gravuras sobre o papel sensivel.

1



- 2 -

Em 1801, Ritter assignalou fora do espectro a
presença de raios invisiveis, tendo a propriedade de
enegrecer rapidamente o chlorureto de prata

Wollaston descobrio mais tarde a acção da luz
sobre a resina de guaiaco.

Em 1802, appareceu uma notavel memoria de
Wedgewood sobre a reproducção das imagens pela
luz.

James Watt e Humphry Davy estudaram este
phenomeno singular sem obter resultados.

0 grande problema da invencão da photogra-
phia devia ser resolvido por dous francezes cujos
nomes estão ligados a esta grandiosa descoberta de
modo indestructivel.

Nicephoro Niepce chegou a fixar as imagens
formadas na camara escura, operando sobre o
bitume da Judéa.

Niepce e Daguerre associaram-se em 1829, e dez
annos depois a admiravel descoberta era divulgada
universalmente.

Parece-nos opportuno consagrar aqui algumas
linhas á biographia destes illustres personagens.

Niepce (José Nicophoro) nasceu em Chalon-sur-
Saône a 7 de março de 1765. A principio servio no
exercito, apenas alguns annos, porque
repentinamente foi accommetido de uma grave e
perigosa enfermidade que o obrigou a abandonar a
carreira militar.

Occupou-se depois com differentes inventos.
Pela epoca de 1813, começou as suas pesquizas
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sobre os meios de reprodusir as imagens pela luz.
Enfim em 1824 chegou a fixar definitivamente
as que eram obtidas pela camara escura. Os
resultados foram imperfeitos, mas o problema
estava resolvido.

Em 1829, associou-se a Daguerre, e o facto que
dahi resultou prova do modo mais incontestavel,
que Nicephoro Niepce é positivamente o inventor da
photographia.

Proseguiram em seus trabalhos, e quatro annos
mais tarde, 5 de julho de 1833, Niepce desani-
mado morreu pobre e ignorado.

Uma estatua foi-lhe erigida em Chalon-sur-
Saône a 22 de junho de 1885.

Daguerre (Luiz-Jacques-Mandé), pintor e physico,
nasceu em Cormeilles (Seine-et-Oise), em 1787.

Comparticipando primeiramente de contribuições
indirectas, deixou logo o emprego para seguir a sua
vocação pela pintura. Nesta arte fez rapidos
progressos sob a direccão de Degoti, decorador da
Opera. Segundo os seus planos, mandou construir
um estabelecimento panoramico, conhecido
pelo nome de Diorama, que aberto a 11 de julho
de 1822 foi incendiado a 3 de março de 1839.

Em companhia de Nicephoro Niepce, trabalhou
para a fixação das imagens fornecidas pela ca-
mara escura, e chegou depois da morte do seu
collaborador a dar o seu nome á descoberta que
aperfeiçoara.

1
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Morreu a 12 de julho de 1851; foi inhumado
em Petit-Brie-sur-Marne, onde lhe foi erigido um
monumento.

Depois de haver perdido o seu socio, Daguerre
continuou a trabalhar sem descanso, e dois annos mais
tarde descobria enfim o admiravel methodo ao qual
deo o seu nome.

0 governo francez resolvendo decretar uma
recompensa national aos inventores, concedeu uma
pensão de 6.000 francos a Daguerre e uma de 4.
000 francos a Isidoro Niepce, filho do illustre
Nicephoro.

A 1 de agosto de 1839, Arago, na qualidade
de secretario perpetuo da Academia das sciencias,
communicou a descripção dos processos do da-
guerreotypo.

Morto Nicephoro Niopce, esqueceo-se que a sua
parte na obra commum tinha sido a mais difficil, a
invenção.

0 daguerreotypo apenas teve uma duração
ephemera. A photographia veio englobal-o em sua
generalidade, e aquelle que quiz sobrepujar em
proveito do seu nome a gloria da descoberta
commum, apenas será conhecido de nossos filhos
como o seu companheiro esbulhado.

Ambos ficarão o que eram ao mesmo tempo;
os creadores da nova arte.

Até aqui temos descripto as diversas operaçoes
que comporta o daguerreotypo; ousados e sabios
ensaiadores vieram promptamente aperfei-
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çoal-o. 0 nome de Fizeau não deve ser esquecido.
Pouco mais ou menos por essa epoca, Henrique

Fox Talbot apresentava na Inglaterra uma memoria
sobre um processo particular acerca do papel;
infelizmente passou despercebido. Blanquart Everard
aperfeiçoou o methodo de Talbot, Humbert de
Molard, Aubrée, Baldus, etc., concorreram ainda
com outros aperfeiçoamentos.

Em 1847, Niepce de Saint-Victor, sobrinho
de Nicephoro Niepce, cobriu uma placa do vidro com
albumina, o que deu imagens de extrema
delicadeza. E' a elle quo se deve a descoberta do
negativo photographico sobre vidro.

Este processo foi aperfeicoado por Bayard, Hum-
bert de Molard, Constant Vigier, Martens, etc.

Emfim, em 1851, Legray, Fry e Archer pu-
blicaram um methodo tendo por base o collodio.

Brebisson popularisou esta descoberta com uma
publicação do processo em 1853.

0 processo ao collodio, aperfeiçoado do modo
mais extraordinario, foi durante mais de vinte e
cinco annos a base de quasi todos os trabalhos
photographicos.

Parece-nos conveniente terminar aqui a historia
da photographia.



CAPITULO II

Processos produzindo provas inalteraveis. - A photographia
ao carvão. - A photoglyptia (processo Woodbury). - Gravura
photographica, em profundidade (photogravura). - Gravura
photographica em relevo (phototypographia). - A lithographia
photographica (phototypia). - Os esmaltes photographicos. -
Applicações diversas da photographia.

Processos produzindo provas inalteraveis.
Emquanto exigiamos da photographia productos de

simples curiosidade, limitavamo-nos a pesquiza da
belleza do aspecto sem occuparmonos com a duração
dos resultados.

Porem em breve tempo comprehendemos a
necessidade de obter provas solidas e duradouras. E'
precisamente a medida que augmentava esta
necessidade de solidez que a experiencia e o tempo
demostravam a instabilidade dos desenhos obtidos
pela luz. Apezar dos innumeros aperfeiçoamentos
trazidos de todas as partes para o processo de
fixação, temos hoje a certeza de que todas as provas
photographicas executadas em papel por meio dos
saes de prata, desmerecem no fim do alguns annos.
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0 que é, com effeito, em seus processos de exe-
cução, a grande arte da photographia, na qual
tantos personagens distinctos e intelligentes sa-
crificam a sua laboriosa existencia, sinão um engodo
para o mallogrado artista, cuja obra tão
difficultosamente adquirida é ephemera e sujeita a
uma tão prompta destruição?

Não, a geração que teve a gloria de transfor-
mar o raio solar em um pincel intelligente, não devia
renunciar a esperança de dar ás photographias
esta duração indefinida sem a qual não ha
trabalhos serios possiveis.

Maravilhosos processos surgiram de todas as partes,
produsindo provas duradouras podendo ser
multiplicadas indefinidamente.

Todos repousavam geralmente nas mudanças que
os bichromatos em solução trazem para certas
materias organicas, taes como a albumina, a ge-
latina, etc.

E' ao engenheiro Poitevin que a photographia
deve as applicações mais importantes desta des-
coberta.

As consequencias das pesquisas e estudos deste
sabio, tão notavel quão modesto, deram origem a
numerosos processos uteis.

Unicamente nos occuparemos daquelles que são
mais conhecidos do publico em geral; a pho-
tographia ao carvão, a photoglyptia (ou Wood-
burytypia), a gravura photographica (gravura em
profundidade ou em relevo), a lithographia photo-
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graphica (phototypia, etc.) e os esmaltes photo-
graphicos.

Todos estes processos produzem actualmente os
mais notaveis resultados.

A photographia ao carvão.
Quando uma camada de gelatina bichromatada

é submettida á acção da luz, torna-se insoluvel na
agua quente mais ou menos profundamente.

Por meios que deixamos de descrever, parti-
culas de materias solidas são incorporadas a ge-
latina e asseguram aos desenhos photographicos em
papel ou aos outros corpos que dahi resultam, uma
duração illimitada e ao mesmo tempo tintas
variegadas.

Braun, em Dornach e em Paris, explorou este
processo com o maior successo e cada um de nos
pode admirar as obras magistraes que executou
com a reproducção das obras de mestres antigos e
modernos (quadros, desenhos, fusains, etc.).

A photoglyptia.
(Processo Woodbury)

Este processo, do qual é Woodbury o inven-
tor, consiste em formar uma imagem em relevo
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bem accentuada por meio da gelatina bichromatada.
Esta, semelhante a uma folha, desprende-se do seu
supporte e é collocada sobre uma placa de
chumbo e comprimida por uma prensa hydraulica de
grande força. Os relevos da gelatina penetram no
metal e formam um molde de mui delicada
espessura.

Esta forma é cheia de gelatina colorida e coberta
com uma folha de papel. Dá-se uma ligeira pressão
com um apparelho especial. Resulta uma prova
solida e inalteravel.

Este processo tem sido explorado em França
por Goupil, Lemercier e outros.

Gravura photographica em profundidade.
(Photogravura )

Ainda aqui se obtem, por meios particulares,
uma especie de granitado proportional em uma ca-
mada de gelatina que produzio uma imagem pela acção
da luz. Por meio de processos chimicos ou operações
galvanoplasticas obtem-se chapas gravadas em cobre.
As provas são impressas como gravuras a talho-doce.

As reproducções dos quadros dos mestres e
dos gravadores antigos executadas polo estabele-
cimento Boussod, Valadon & Cia., as reprodu-
cções dos quadros modernos publicadas regular-
mente por esta mesma casa, por meio da photo-
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gravura (gravura em profundidade) são realmente
maravilhosas pela perfeição do trabalho e pela
semelhança com os originaes.

Gravura photographica em relevo.
(Phototypographia )

Muitos leitores de nossos jornaes illustrados ou de
nossas publicações mais divulgadas e mais populares,
pensam sem duvida que as illustrações que lhes
agradam, são ainda gravuras em madeira. Ignoram
que uma grande proporção destas illustrações não
são de modo algum produzidas desta madeira e que
nunca foram tocadas pelas mãos de qualquer
gravador. Pelo contrario, são a reproducção directa
pelo sol dos desenhos originaes dos artistas ou das
photographias sem intervenção da mão de obra.

Pode-se dizer, na verdade. que estas illustra-
ções de jornaes, de livros, de catalogos de diversas
industrias, etc., etc., são photographias impressas
com tinta de impressão e com o auxilio da prensa,
ao mesmo tempo que o texto que ellas devem
illustrar.

As vantagens de uma reproducção tão directa,
no caso dos desenhos originaes ou de photogra-
phias, são inteiramente apparentes. 0 mais habil
gravador, quando quer produzir um facsimile
exacto de um determinado desenho ou photogra-
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phia, pode errar por accidente ou pela força de sua
individualidade propria, e o resultado do menor
desvio é a destruicão total ou a alteração partial do
original.

0 sol, ao contrario, não commette erros, o que
elle nos dá é absulutamente a reproducção do
trabalho do artista. 0 preço das estampas executadas
segundo este processo é pela metade, algumas
vezes um quarto menos que o de uma boa
gravura em madeira.

E' o preco modico combinado com a boa
qualidade (contanto que esta exista no original
reproduzido) que tornaram possivel a enorme
quantidade de livros e publicações illustradas que
caracterisam a nossa epoca.

A gravura photographica em relevo é utilisada
em França e em outros paizes, nos numerosos
estabelecimemtos, por meio de processos diversos,
tendo todos por base a corrosão chimica executada,
por meio de reservas successivas, em chapas de cobre
ou de zinco, que previamente receberam a imagem
formada so pela luz.

A lithographia photographica.
( Phototypia )

Ainda, si a gelatina bichromatada esteve exposta
á luz depois de haver sido extendida sobre uma
pedra lithographica, sobre uma placa de
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metal ou sobre um vidro grosso, a agua somente
penetrará nos pontos que foram preservados da acção
desta luz, e, facto singular, será rebatida pelos
que soffreram a acção da luz. A tinta lithographica
depositada em uma superficie analoga somente se
ligará ás partes que repellem a agua. Esta superficie
será, pois, transformada em uma verdadeira pedra
lithographica.

Guinsac, Berthaud, Arosa. e outros têm explo-
rado este processo em França. Os importantissi-
mos resultados que obtiveram provam que a
phototypia entrou absolutamente na pratica.

Os esmaltes photographicos.
Materiaes muito solidos podem ser empregados

na producção das imagens photographicas, porque
podem ser formados por côres vitrificaveis, sobre
subjectiveis ceramicos, porcellana fina ou grossa,
faiança, vidro ou esmalte.

0 fogo da roldana põe as materias em fusão e
incorpora-as ao subjectil. Dellas faz imagens que se
encontram exactamente nas mesmas condições de
resistencia e de duração illimitada que as pinturas em
porcellana e em esmalte feitas em Limoges, Sevres,
Saxe, etc., que as vidraças da edade media e as
decorações que ainda encontram-se inalteraveis
nos vasos antigos de Herculanum e Pompeia.
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Não pretendemos descrever aqui os meios
empregados para se obter taes resultados; basta-nos
dizer que elles se derivam de uma das reacções
encontradas por Poitevin.

Estes meios engenhosissimos foram aperfeiçoados
por Lafont de Camarsac, Lucy-Fossarieu, Geymet e
outros.

Nas mãos de experimentadores habeis, taes como
Mathieu-Delaroche, Benque, etc. produzem-se
resultados que não se pode deixar de admirar.
Esta transformação de um typo photographico
fragil em uma imagem inalteravel, formada pelas
côres vitrias incrustadas pelo fogo, resolveu de um
modo definitivo o problema da inalterabilidade,
porque os resultados que delle decorrem satisfazem
effectivamente a todas as condições essenciaes que
faltam ás provas photographicas e cuja ausencia
pareceu por um instante comprometter a
importancia da descoberta.

Em todos os paizes, numerosos estabelecimentos
importantissimos organisaram-se para a exploração
destes difterentes processos, que chamaremos photo-
impressores.

Quasi todos os principaes governos da Europa
possuem grandes officinas de photographia, nos quaes
o sol intervem para a execucão de certos
trabalhos absolutamente indispensaveis. Entre os
mais importantes destes estabelecimentos, póde-se
citar a Sociedade Geographica Imperial e Real de
Vienna, o atelier do governo sueco em Stock-
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holn, o atelier photographico de cartographia militar,
do ministerio da guerra em Paris, e outros.

Applicações diversas da photographia.
0 numero das applicações da photographia é

tão grande, que seriam precisos muitos volumes
para se demonstrar separadamente as vantagens
incontestaveis.

Occupar-nos-émos brevemente de algumas, e o
pouco que dellas dissermos será sufficiente para
demonstrar ao amador a importancia que a photo-
graphia tomou, importancia que tornar-se-á ainda
maior com os novos progressos e recentes des-
cobertas.

A photomicrographia presta os maiores
serviços ao estudo das sciencias naturaes. Graças a
ella, os sabios podem reproduzir com augmentos
consideraveis os infinitamente pequenos de toda a
natureza. Deve-se comprehender o interesse capital
que permitte poder-se estudar á vontade as imagens
ampliadas dos objectos submettidos ao exame do
microscopio.

Conhecemos todos os serviços que a photo-
graphia microscopica prestou durante a guerra
franco-allemã, por meio dos despachos levados
pelos pombos correios.

Em astronomia a photographia é da maior
utilidade.
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Warren de la Rue, Rutherfurd, Grubb, Jansen e
outros chegaram a reproduzir astros, cometas, etc.
, de modo a facilitar o seu estudo da maneira mais
interessante e mais util.

Estas representações photographicas são verda-
deiramente maravilhosas. Sabios de todos os paizes
reuniram-se ultimamente afim de combinarem
sobre a execução, pela photographia, da carta celeste (
Camille Flammarion).

Em certas sciencias physicas a photographia
presta assignalados serviços por meio dos regis-
tradores photographicos ao estudo dos phenomenos
meteorologicos, ao estudo da photometria, etc. Neste
sentido, têm sido imaginados os mais engenhosos
instrumentos.

Em medicina, em cirurgia é ella empregada no
estudo das differentes phases de uma molestia ou
de uma operação, e para contastar o estado
particular de certos orgams onde não se pode
penetrar.

E' applicada no levantamento de planos e na
cartographia militar. E' tambem preciosa sob o
ponto de vista dos documentos que pode for-
necer aos exercitos em campanha.

Differentes experiencias executadas com o au-
xilio de apparelhos mais ou menos aperfeiçoados
provaram que a photographia aerea podia ser
produzida por meio de balões captivos ou balões
livres.

Actualmente não resta a menor duvida sobre
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as numerosas vantagens que se podem deduzir das
applicações da photographia aereostatica.

A photographia subterranea permitte-nos re-
produzir por meio de luzes artificiaes o interior
das gruttas, das cavernas, das minas, ou logares
de toda a natureza onde não penetra a luz solar.

Em jurisprudencia demonstrou que podia recon-
stituir peças alteradas. Serve para as constatações, quer
applicada á reproducção dos individuos, quer para
restabelecer de um modo mathematico o estado dos
logares onde foi perpetrado um crime.

Enfim, graças ao novo processo gelatino-bro-
muro de prata e á invenção do apparelho enge-
nhosissimo, podem-se reproduzir certos phenomenos,
certos movimentos, que teriam sido impossiveis
represental-os até hoje.



SEGUNDA PARTE 
CAPITULO II I  

0 processo gelatino-bromuro de prata. 

A photographia moderna actua por meio de pro-
cessos novos. As operações que comportavam os 
antigos processos foram largamente mudadas e 
modificadas. 

0 amador póde certificar-se, pelo que acabámos de 
dizer nos capitulos precedentes, que a photographia 
póde ser dividida em tres phases bem distinctas. 

A primeira é a daguerreotypia; a segunda é o 
processo ao collodio ou processo humido; a terceira, 
enfim, é o processo gelatino-bromuro de prata. 

Neste, um bromureto alcalino é dissolvido em uma 
solução quente de gelatina, que contem nitrato de prata 
em quantidade necessaria para formar um bromureto 
de prata sensivel á luz. 

Este bromureto de prata, com a gelatina, constitue 
uma emulsão que, depois de certas precauções ou 
manipulações, é extendida sobre um vidro e secca 
completamente diante da menor quantidade de luz. 

2 



- 18 - 
 

E '  este pedaço de vidro o que se chama uma placa 
sensivel. E' esta que será collocada na camara escura 
para a obtenção do negativo. 

Este novo processo exclusivamente empregado hoje 
em todos os paizes, não só para o trabalho de 
officina, como para o trabalho executado 
externamente, é caracterisado por numerosas van-
tagens; unicamente nos occuparemos das principaes. 

Primeiramente as placas sensiveis são manu-
facturadas e vendidas promptas para receber a 
impressão de luz sem que o amador seja obrigado a 
preparal-as; estas preparações constituem manipulações 
delicadas e muitas vezes muito fastidiosas. 
Encontram-se chapas no commercio de varias 
qualidades e por preços modicos. 

Ellas se conservam sensiveis durante longo tempo, 
si se tiver o cuidado de conserval-as ao abrigo da luz e 
da humidade. 

Seu emprego dispensa a bagagem pesada e em-
baraçosa que exigiria o emprego do collodio humido. 

Com relação a sensibilidade, o processo gela-
tino-bromuro de prata tem immensas vantagens sobre 
todos os outros. E' incontestavelmente o mais rapido 
de todos os conhecidos. E' muitas vezes por fracções 
de segundo que é preciso apreciar o tempo de 
exposição. 

As operações do desenvolvimento são simples e 
faceis. Podem ser feitas muito tempo depois da 
exposição das chapas, o que é muito vantajoso 
quando se viaja. 
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Este engenhoso processo foi por assim dizer 
advinhado por A. Gaudin em 1853. 

Mas investigadores de todos os paizes tem-no 
inventado e aperfeiçoado da maneira mais feliz e mais 
intelligente. 

Os nomes de Maddox, Benett, King, Johnston, 
Kennet, Abney, Dr. Van Monkhoven, Chardon, 
Bascher, Audra, H. Vogel, Eder, etc., estão incon-
testavelmente ligados aos innumeros aperfeiçoamentos, 
fornecidos ao processo gelatino-bromuro de prata. 

São as differentes manipulações que comporta este 
processo, é o conhecimento dos instrumentos 
necessarios para a execução dos negativos 
photographicos e das provas positivas que vamos 
procurar demonstrar ao amador nos capitulos 
subsequentes. 

Temos empregado todos os esforços para sermos o 
mais simples possivel. Os amadores principiantes 
não se perturbarão com a multiplicidade das formulas. A 
cada instante, na applicação do processo, descreveremos 
o melhor methodo reconhecido pelo testemunho de 
outrem e pela nossa propria experiencia. 

Depois de havermos estudado e empregado os meios 
que vamos dar, o amador poderá fazer ensaios e 
trabalhar de outros modos si julgar conveniente. 

Aos entendidos, que poderiam achar em nossa obra 
muitas cousas superfluas ou que não 
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encontrassem ahi tudo o que desejassem saber, 
diremos que ella foi escripta para aquelles que 
começam a aprender. 

Graças as pesquisas, aos aperfeiçoamentos trazidos 
de toda a parte, a photographia pratica chegou 
actualmente a um grande estado de simplicidade e 
certeza. 

As paginas que se vão seguir conterão indi-
cações certas para produzir-se provas por meio das 
chapas de gelatino-bromuro de prata. São escriptas 
exclusivamente, repetimo-lo ainda, para os amadores, 
suppondo que nada conhecem sobre photographia. 

Todas as instrucções serão excessivamente 
simples e elementares; si forem seguidas com 
cuidado, mesmo por uma pessoa de intelligencia 
vulgar, serão facilmente com prehen didas. 

Que o leitor se lembre, que a camara escura é o 
auxiliar fiel do artista, o companheiro dedicado do 
viajante, o descanço do trabalhador, mas que se 
recorde sobretudo, que é com a observação, a 
perseverança e cuidado, que poderá produzir obras 
perfeitas e satistactorias. 

CAPITULO IV 
Objectivas photographicas. - Acção da objectiva. - 

Emprego dos diaphragmas. 

Objectivas photographicas. 

0 amador deverá estudar com cuidado as 
differentes especies de objectivas e procurar as que 
melhor corresponderem aos usos que d'ellas quer fazer. 
Uma só objectiva não se presta para todos os 
generos de provas: é quasi certo que nunca se 
poderá construir uma que satisfaça a todas as 
condições. 

As objectivas differem na grandeza do angulo da 
imagem que abrangem. 

A objectiva grande angular comprehende um 
angulo de noventa gráos; é um excellente instru-
mento para se obter paizagens nas quaes não se en-
contrem objectos importantes no primeiro plano. 

A vista humana abrange um angulo de cerca de 
sessenta gráos, quando a cabeça permanece 
immovel. E por este motivo que se empregando esta 
objectiva, é impossivel evitar uma apparencia de 
distorsões nos primeiros planos. 

Conquanto esta distorsão seja constatada nas 
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vistas de paisagens em geral, este defeito é grande-
mente attenuado com a vantagem do grande angulo 
que possuem. 

As objectivas para grupos abrangem um angulo de 
cerca de sessenta gráos. 

Em uma determinada distancia, quanto mais o 
angulo abrangido pela objectiva é menor, maiores 
apparecerão os objectos na prova. 

Ellas são especialmente empregadas para fazer-se 
os retratos de pessoas em grupos, edifícios, ou estudos de 
scenas naturaes. 

A objectiva para retratos é utilisada na officina e 
para os trabalhos que exijam um tempo de exposição 
muito curto. 

As objectivas photographicas differem grandemente 
sob o ponto de vista da distancia focal. 

Entende-se por distancia focal a distancia que 
existe entre a objectiva e o vidro despolido da 
camara escura, quando o photographo collocou 
distinctamente no fóco a scena que deve ser 
representada. 

Certas questões apparecem sobre este assumpto; são 
muito difficeis, por demasiadamente scientificas, e dellas 
não podemos nós occupar neste opusculo. 

0 amador deve sempre se lembrar que, quanto 
mais curto é o fóco de uma objectiva, menos clara 
será a representação de uma paisagem ao longe. 

Tambem deve ter em vista que o tempo de 
exposição depende em grande parte da distancia 
focal do seu instrumento. 

 
 

- 23 - 
 

Podemos acrescentar ainda que a bagagem do 
amador não pôde ser considerada como completa, si 
não possuir pelo menos duas objectivas, uma grande 
angular e outra para grupos. 

0 primeiro destes instrumentos é absolutamente 
indispensavel, quando por uma serie de obstaculos, 
taes como arvores, edificios, etc., o 

  
Fig. 1 .  Objectiva instantanea rectilinea. 

amador seja obrigado a collocar a camara escura 
muito perto do objecto que deve ser photographado. 

0 amador que quizer obter os melhores re-
sultados possiveis, resultados aos quaes não poderá 
chegar sem empregar os mais perfeitos 
instrumentos, deverá escolher as objectivas com a 
maior attenção. 

De toda a longa serie de objectivas, desde a 
combinação simples até a dupla, que produzem os 
constructores, apenas mencionaremos duas, que serão 
com certeza consideradas muito uteis. Cor-
responderão a todos os generos de trabalhos que o 
amador se proponha a executar. 
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1 ° A objectiva rapida rectilinea (fig. 1) é 

excellente para se obter provas instantaneas, as-
sumptos de architectura, retratos, grupos, paizagens e 
interiores de aposentos fracamente alumiados. 

E' muito empregada na reproducção das cartas 
geographicas, desenhos, quadros, etc. 

Produz negativos muito nitidos. brilhantes e 
trabalha mais rapido que qualquer outra objectiva 
conhecida. 

A cada instrumento acompanha uma serie completa 
de diaphragmas, contidos em um estojo especial. 

  
Fig. 2. Objectiva rectilinea grande angular. 

2.° A objectiva rectilinea grande angular (fig. 2), 
abrange um angulo de cerca de cem gráos, quando d'ella se 
faz uso com o menor diaphragma. 

Deve ser inteiramente isempta de distorsão, é 
especialmente empregada para tirar vistas de 
architectura, paizagens, interiores, etc., quando a 
camara escura só pode ser collocada a pequena 
distancia dos objectos que devem ser representa- 
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dos. Ella não disformará as imagens, mas é um 
pouco mais lenta do que a precedente. 

Deste modo, o amador terá a sua disposição as 
duas melhores objectivas que possa empregar para 
obter qualquer representação da vida, em repouso ou 
em movimento; deverá, pois, munir-se dos dous 
instrumentos mais uteis para a photographia em 
geral. 
 

Precauções a observar na conservação das 
objectivas. 

 
Quando as objectivas não estão em uso devem 

estar sempre cobertas com o obturador. 
Si cahir pó nas lentes, far-se-á desapparecel-o, 

esfregando a superficie com um trapo de panno branco ou 
com um pedaço de pelle de camurça. 

Em caso algum, empregar-se-á um pedaço de panno 
de algodão ou de seda para limpar as lentes. 

A ignorancia destas precauções a tomar, tem 
sido muitas vezes a causa de que excellentes 
objectivas tenham-se estragado. Alguns amadores 
cuidadosos guardam-nas em caixas especiaes forradas de 
velludo interiormente e revestidas de couro 
externamente. 

Estas caixas podem ser conduzidas por meio de 
uma correia á semelhança dos binoculos. 
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Acção da objectiva. 
0 amador deve conhecer de um modo preciso a 

funcção da objectiva, quando della fizer uso, e a 
rasão porque é necessario conservar uma distancia 
particular entre esta objectiva e a placa sensivel, 
para obter a nitidez da imagem. 

Uma lente convexa faz convergir todos os raios 
de luz que sobre ella cahem de um ponto dado para 
outro ponto situado sobre esta lente. 

Na seguinte figura, o raio de luz A, C é 

  
Fig. 3. 

refractado pela lente e toma a direcção C, a. 0 raio 
A, D é refractado na direcção D, a . Todos os raios 
do ponto A cahindo sobre a lente devem ser 
dirigidos para o ponto a. Estes formam a  imagem 
da ponta da  flecha.  Em convergindo, os raios que 
emanam de cada ponta da flecha A, B, formarão a 
imagem de cada uma dellas na direcção da linha a, b. a 
ponta da flecha se achando em a e as pennas em b. 
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Agora comprehendemos, porque a imagem de 

um edificio para o qual está dirigida a nossa camara 
escura, por exemplo, esta invertida no vidro 
despolido. Voltemos a figura acima: supponhamos 
que o vidro despolido na nossa camara escura esteja 
na direcção da linha a, b, si o approximarmos um 
pouco mais da objectiva, os raios vindos do ponto A 
tocarão no vidro despolido antes que cheguem ao 
ponto a ; apenas formarão uma imagem confusa. 0 
mesmo effeito produzir-se-á para todos os outros 
pontos correspondentes com as outras partes da 
imagem. Si entretanto o vidro despolido estiver mais 
desviado da objectiva  do que  a l inha a ,  b ,  
notaremos que os raios de um ponto qualquer do 
objecto atravessarão a linha a,b  e encontrarão alguma 
parte do vidro despolido, ainda que divirjam. Mas 
estes raios divergentes apenas podem formar uma 
imagem indistincta. 0 que acabamos de explicar 
provará ao amador que é somente em uma posição 
que a vista de um edificio (por exemplo), collocado 
diante da camara escura, será perfeitamente nitida e 
distincta. 

Emprego dos diaphragmas. 
Antes de ir mais adiante, é essencial responder 

as questões que por si mesmas vão surgir no espirito do 
amador. 
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Porque se empregam os diaphragmas e qual é o 
seu uso? Quaes são as vantagens que elles offerecem 
impedindo que uma luz demasiada penetre na objectiva, 
tornando a acção photographica mais lenta? 
Responderemos que um gráo egual de nitidez (nos 
objectos proximos e naquelles que se acham a uma 
grande distancia) só póde ser obtido quando a 
objectiva é diaphragmada. Quanto menor é a abertura 
do diaphragma, mais extenso será o gráo de definição, 
não somente no que diz respeito á perspectiva, mas 
tambem no que toca á nitidez dos bordos extremos 
da vista que se deseja representar, é pois evidente 
que si se quizer tirar um retrato, por exemplo, 
póde-se empregar um diaphragma maior do que si se 
quizesse fazer um grupo, porque, neste caso, 
algumas pessoas que formam este grupo acham-se a 
uma certa distancia do centro da figura principal. 

Quando o amador tirar grupos ao ar livre, não 
é necessario que os objectos que cercam os 
personagens estejam tão nitidos como as proprias 
pessoas. 

De todas estas considerações resulta uma regra: 
quanto maior for a abertura da objectiva, mais 
clara será a prova, porque o assumptc principal 
será posto em contraste com os objectos 
circumvizinhos. 

Esta regra deve tambem ser applicada si se 
quizer tirar um retrato em atelier. Não é pre- 
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ciso focalisar o fundo, os moveis ou accessorios, tão 
distinctamente como a figura. 

Peusamos que será util ao amador explicarmos 
um pouco mais minuciosamente. 

Já dissemos, que todos os raios emanando de 
um ponto provindo de um objecto, eram convergidos para 
uma lente convexa em um ponto na imagem que é 
formada por estes raios do outro lado da lente. 

Ha, entretanto, uma excepção a esta regra. 
Os raios de luz que passam através uma lente 

  
Fig. 4. 

espherica nos pontos que estão proximos 
aos bordos, não são levados 
precisamente ao mesmo ponto que os que passam 
atravez do centro. Assim, não é precisamente 
exacto que todos os raios provenientes do ponto A 
devam convergir para a (fig. 4). Alguns destes raios, 
passando atravez a lente perto dos bordos superiores, 
tomarão a direcção de b, outros passando perto dos 
bordos inferiores tomarão a direcção de c. 

Este defeito, que possuem certos raios de não 
chegarem a um unico ponto com os outros, 

a 
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é devido á curva da lente, e commum a todas as 
lentes esphericas. 

E' certo que os raios que passam um pouco ao lado 
de a alteram a imagem nesse ponto. Todos os raios, 
pois, que vem tocar em uma lente devem soffrer 
algum tanto do que se chama aberração espherica. 
Consequencia: todos as raios que emanam dos 
objectos que se encontram perto dos limites externos 
do campo da imagem representada, que cabem 
sobre a lente, na mais obliqua direcção, são os 
que mais soffrem esta aberração. 

Fazei uso de toda a superficie da objectiva, e 
observareis que os bordos da imagem representada no 
vidro despolido da camara escura são vagos, 
indecisos e confusos. Collocai na objectiva um 
diaphragma de metal ou papelão pintado de preto, 
tendo no centro uma abertura circular de um 
diametro menor que o da propria objectiva. Todos os 
raios que passam atravez a lente, perto da 
circumferencia, serão eliminados; constatareis ao 
mesmo tempo uma maior nitidez nas minun-
ciosidades da imagem, especialmente nas partes que 
estão nos bordos. No presente caso, achamo-nos em 
face da grande lei das compensações, que existe em 
todas as cousas do mundo: "Si quizermos ter, é 
preciso dar",. 

Si quizermos obter a major nitidez nas mi-
nunciosidades da imagem, com o emprego do 
diaphragma, o tempo de exposição será augmentado. 
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Em numerosas circunstancias, este tempo de 
exposição é de pouca importancia, mas em outros, por 
exemplo si se acham seres vivos na imagem que se 
quer reproduzir, é absolutamente indispensavel um 
tempo de exposição muito curto. 

E' muitas vezes necessario desprezar-se as partes 
externas da prova, com o fim de tornar os objectos 
collocados no centro mais apparentes pelo contraste. 
Em um grupo de pessoas, por exemplo, não se 
exige que a vista do observador esteja distrahida do 
assumpto principal por uma grande quantidade de 
objectos sem importancia. 

E' muito essencial para o amador comprehender 
bem a relação que existe entre o diametro da abertura 
da objectiva e o tempo de exposição. 

A quantidade de luz provindo dos objectos a 
representar, que deve afectar a placa sensivel, 
depende inteiramente da superficie da objectiva. 

Mudai esta superficie, mudareis tambem pela 
mesma rasão, a presteza com que a luz passará 
atravez esta objectiva para affectar a chapa sensivel. 

Conhecendo-se o tempo de exposição que se 
deve empregar, com uma abertura determinada, 
podereis calcular o que é necessario para qualquer 
outra abertura. 

Quanto maior é a abertura do diaphragma, mais 
curto será o tempo do exposição. 

Todos as objectivas photographicas fornecidas aos 
amadores devem trazer uma serie de dia- 
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phragmas differentes. Si o amador perdel-os, poderá 
facilmente substituil-os, fazendo-os do pedacinhos de 
papel bristol, nos quaes cortará uma abertura de 
diametro conveniente. 

CAPITULO V 
Escolha de apparelhos. - Cavalete da camara escura. - 

Camara escura. - Basculo e pranchetas moveis das 
objectivas. - Chassis negativo. - Copos graduados. - Fu- 

nis. - Cubas para negativos. - Banheiras. 

Escolha de apparelhos. 
Na escolha de apparelhos, o amador deverá 

tomar forçosamente em grande consideração a natureza 
dos trabalhos a que são destinados. 

Uma camara escura que pode ser muito util para 
tirar retrato em um jardim, em um quarto bem claro. 
será provavelmente muito incommoda para um touriste 
que faça a maior parte de suas viagens á pé. 

0 amador deverá procurar uma camara escura tão 
leve, quão solida e tambem a mais transportavel 
possivel. Os constructores de apparelhos 
photographicos tem imaginado varios generos; o mais 
commodo que o amador poderá empregar é o que é 
adaptado aos retratos e as vistas. 

Todos os constructores acreditados podem hoje 
fornecer apparelhos commodos e proprios para todas 
as necessidades. 
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0 cavalette sobre o qual a camara escura se assenta, 
quando em uso deverá possuir um gráo de solidez 
bastante para que seja obsulutamente fixo. Si não 
possuir estas condições, as provas não serão tão 
nitidas como devem ser, mesmo quando se trabalhe 
quando haja pouca viração. 

Pode-se procurar cavalettes de campo leves, e ao 
mesmo tempo sólidos, em casa de todos os 
fabricantes. 

Cavalette e camara escura. 
0 cavalette de tres pernas (fig. 5) destinado a 

supportar a camara escura é um apparelho de 
grande importancia, porque com a leveza indis-
pensavel que é preciso que elle possua, deve ter 
grande solidez.  Sua forma é familiar a todos. 

Os tres ramos que o compoem serão facilmente 
destacados do circulo de metal sobre o qual se colloca 
a camara escura. Cada perna pode ser dobrada sobre 
si mesma por meio de uma articulação que se acha 
no meio, de modo a formar um todo mais ou menos 
facilmente transportavel. 

Os cavalettes modernos aperfeiçoados são con-
struidos de tal modo que, a parte inferior de cada perna 
pode escorregar na parte superior. Este arranjo 
permitte abaixar a camara escura sem 
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extender as pernas, o que é muitas vezes uma 
difficuldade para se obter, e mesmo algumas vezes 
uma impossibilidade. 

Um parafuzo é collocado no meio do circulo 

  

de metal; atravessa-o para hir fixar solidamente a 
camara escura. 

As qualidades essencias de um bom cavalette de 
campo, devem ser a leveza e a precisão de 

3, 

Fig. 5 
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seos differentes movimentos, assim como uma grande 
fixidez quando posto no logar. 

  

Camara escura. 
A camara escura (assim como indica a seguinte 

figura) é uma caixa ordinaria munida de uma 
pequena abertura a. A luz caminha sempre em 
linhas rectas. A luz reflectida de um objecto no ponto b 
passará atraves a abertura a, e virá 

  
Fig. 6  

ferir o ponto e. A luz reflectida do ponto c virá ferir o 
ponto d .  Obteremos pois uma imagem invertida 
collocada entre os dous pontos d e e. E' certo que si se 
quizer tirar uma prova deste objecto, collocando 
uma chapa sensivel d e, dever-se-á formular esta simples 
questão 

Porque empregar um outro meio? Porque fazer 
uso de uma objectiva? A resposta será a seguinte : 
toda a lente convexa, empregada em photographia, 
faz convergir para um ponto todos os raios que cahem 
sobre ella de um ponto qualquer. Supponhamos que a 
abertura a (na figura 
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acima) esteja munida de uma lente. Todos os raios 
emanandos do ponto c que cahirem sobre a superficie da 
lente encontrar-se-ão em d, e formarão neste ponto 
uma imagem. Todos os raios emanados do ponto b 
que cahirem sobre o diametro da lente formarão sua 
imagem no ponto e; mas não existe objectiva no 
ponto a, ha apenas um simples raio de luz emanando 
de c para d 

  
Fig. 7 

e de b para e. Empregando a objectiva a imagem é mais 
brilhante, a representação do objecto será rigorosa e 
nitida. Comprehendereis que com ou sem objectiva a 
abertura que se acha na frente da caixa deve ser pequena 
afim de impedir a dispersão da luz proveniente dos 
differentes pontos do objecto. Removei a caixa e os raios 
que emanam, não somente do ponto c, como tambem 
de todos os outros pontos do objecto, cahirão em 
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d, produzindo ahi uma multidão de imagens em um 
ponto, de tal modo que a vista não poderá dis-
tinguir nenhuma. 

Pelo emprego de uma objectiva qualquer, esta 
abertura pode ser augmentada, sem perigo de produzir 
a dispersão, porque temos demonstrado que uma 
objectiva faz convergir grande numero de raios 
para um unico ponto. 

Supponhamos entretanto que a objectiva esteja 
no seu logar e que possuamos todas as partes essenciaes 
de uma camara escura photographica. Acreditamos que 
será conveniente indicar aqui ao amador o que é 
uma camara escura (fig. 7). 

A parte anterior, construida de uma madeira dura e 
secca, sustenta a objectiva. Esta parte é fixa 
solidamente á base que por sua vez é aparafuzada 
fortemente ao cavalette. A parte posterior da camara 
tambem é de madiera; é ligada á parte anterior por meio 
de um folle de borracha ou de couro, que lhe 
permitte andar livremente para diante ou para traz 
sobre a base. Esta parte posterior movel é guarnecida 
de um vidro despolido sobre o qual se forma a imagem, 
dos objectos que passam atravez a objectiva e que 
devem ser photographados. Em certas camaras 
escuras, a parte anterior póde tambem se mover 
escorregando sobre a base; deste modo, a distancia 
entre a objectiva e o vidro despolido póde variar a 
vontade. 

  

- 39 - 

Basculo e pranchetas moveis da objectiva. 

Certas combinações mechanicas são essenciaes em 
uma boa camara escura. Estamos familiarisados com 
o facto de linhas parallelas parecerem convirgir ao 
longe. Si olhamos para um edificio estreito, os lados 
parallelos parecem tambem convergir 

Si collocarmos a camara escura assestando-a de 
baixo para cima diante deste edificio estas mesmas 
linhas parecerão tambem convergir no vidro 
despolido. 

Examinai a direcção horizontal destas linhas e não 
notareis uma semelhante distorsão. 

Para impedil-a de se reproduzir na chapa sensivel, é 
preciso collocar o vidro despolido da camara escura em 
uma posição estrictamente vertical. 

Para obter este resultado, assestando a vossa camara 
escura de baixo para cima na direcção do apice do 
edificio, é preciso que ella seja munida de um basculo 
por meio do qual a chapa se conservará sempre na 
posição vertical. Si apezar disto, o objecto a 
representar não se apresenta correcto no vidro 
despolido, ter-se-á de recorrer a pranchetta movel. 
Esta pranchetta é collocada na parte anterior da 
camera escura; ella supporta a objectiva, póde ser 
levantada ou abaixada a vontade, pode por 
consequencia subir ou descer a imagem no vidro 
despolioo da camara escura. 
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Certas pranchetas moveis, possuem tambem um 
movimento horizontal que póde ser utilisado em 
casos particulares. Por meio deste arranjo, as 
objectivas de fócos differentes, prezas a pranchetas 
independentes podem ser collocadas successivamente 
em encaixes ou corrediças de uma mesma camara 
escura, segundo os resultados que se quer obter. 

Ellas são conservadas na posição desejada por 
meio de um parafuzo que faz pressão sobre a parte 
externa da prancheta. 

A figura representando a camara escura mostra-
nos ao mesmo tempo a prancheta movel da objectiva. 

Chassis negativo. 
0 chassis negativo é o instrumento que deve 

encerrar as chapas sensiveis para se poder transportal-as 
para fora e que será substitnido pelo vidro despolido 
da camara escura. 0 amador possuirá uma quantidade 
sufficiente destes chassis, segundo o numero de 
chapas que deseja expôr á luz e este numero será 
regulado de um a doze, por exemplo. Ha uma grande 
quantidade de formas de chassis negativos, mas 
acredltamos que a descripção de um só bastará. E '  
um dos que foram recentemente inventados; é tão 
commodo que muito se afasta dos que tem sido 
recommendados. 
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Este chassis negativo é duplo, contem uma 
divisão ou separação opaca destinada a isolar as 
duas chapas de que é munido. Esta divisão é 
guarnecida de molas de cobre destinadas a sus- 
tentar as chapas immoveis. Estas são introduzi- 
das neste apparelho e collocadas nos encaixes 
situados de cada lado desta separação. São prote- 
gidas da luz por meio de uma tampa corrediça.  
As figuras abaixo representam: 1.° um chas- 
sis duplo com as duas tampas abertas em parte; 

  
Fig. 8 

2.° uma secção transversal deste mesmo instrumento 
com tres entalhos; dois deste devem receber as chapas. 0 
entalho do centro é destinado a receber uma divisão 
de madeira munida de uma molla de cobre de cada 
lado. Esta 
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Fig. 9 

divisão (fig. 10) forma uma separação absolutamente 
opaca entre as duas chapas sensiveis, as duas mollas 
comprimindo-as fortemente de encontro as paredes 
dos entalhos; fecha hermeti- 

Fig. 10 
camente a abertura, nas quaes as chapas estão 
collocadas, de tal modo que impede de serem 
affectadas do mais fraco raio de luz. 

Estes instrumentos devem ser perfeitamente 
manufacturados, o amador deve ter o maior cui-
dado porque são da maior importancia nas ope-
rações photographicas. 

E' no labaratorio, allumiado por uma luz ver-
melho, que as chapas sensiveis deverão ser postas 
no logar nos chassis negatigos. 
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A tampa corrediça só deve ser levantada na 
occasião da exposição. Deve-se tomar os maiores 
cuidados quando se tiver de carregar os chassis com as 
chapas. 0 lado da gelatina sensibilisada deverá ser 
collocado do lado da objectiva, quando o chassis esta em 
posição. 

0 bom lado da chapa é facilmente reconhecido com 
uma fraca luz; nunca deve ser tocado com os dedos. 

Quando os chassis duplos tiverem sido usados, cada 
um dos lados deverá receber um numero. Isto tem 
por fim impedir que o amador exponha duas vezes 
a mesma chapa. 

Escrevendo-se cada exposição em um caderninho, 
ter-se-á maior facilidade para desenvolver 
particularmente cada negativo. 

0 amador nunca deve se fiar em sua memoria 
para se lembrar do lado do chassis que expóz, ou o 
assumpto que photographou em determinada chapa. 

Sempre deverá ter entre mãos um caderninho e um 
lapis. Tomará nota não somente do numero da 
chapa, como do assumpto representado, o tempo de 
exposição, a força da luz, natureza da objectiva 
empregada, ou algumas outras observações que 
venham grandemente auxilial-o nas operações 
subsequentes do desenvolvimento.  Estas notas dar-lhe-
ão alem disso preciosas indicações para a execução de 
trabalhos posteriores. 
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Copos graduados. 
A figura abaixo representa uma das numerosas 

formas de copos graduados em uso nas operações 
photographicas. Pode-se procural-os de differentes 
tamanhos, desde o menor até o maior. 

  
Fig. 11 

Servem não só para se medir exactamente os di-
versos liquidos, mas tambem são de uma grande 
utilidade no desenvolvimento dos negativos. São 
geralmente munidos de uma especie de bicco para 
facilitar o derramamento dos liquidos nas cubas ou 
nos frascos. 
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 Copos graduados de tres ou quatro capacidades 
differentes são sufficientes; as divisões em 
centimetros cubicos são gravadas no vidro, o que a 
torna muito facil o seu emprego. 0 amador terá o 
maior cuidado em conserval-os sempre limpos. 

Antes de servir-se, é preciso sempre laval-os. 

Funis. 
Como os copos graduados, os funis são ma-

nufacturados de differentes tamanhos e de differentes 
capacidades. Encontra-se em casa dos negociantes. funis 
de vidro, de gutta-percha e de papelão endurecido. Os 
funis de vidro são de uso mais geral, porque pode-
se laval-os mais facilmente. Em viagem, o amador 
procederá com accerto usando de funis de papelão, 
porque não são frageis. 

Cubas para negativos. 
Bastará examinar a figura 12 para se 

comprehender o uso desta caixa. 0 interior é munido 
de entalhes por onde correm os negativos. Em 
certas caixas elles ficam no sentido do comprimento; 
em outras no sentido da largura. Estas caixas podem 
conter geralmente doze ou vinte e quatro chapas. 
Podem-se tambem procurar gran- 
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des enveloppes, nos quaes conservar-se-ão os 
negativos. Poder-se-á collocar sobre estes 
enveloppes um numero ou qualquer outra marca 
particular que se deseje ahi escrever. Estes enveloppes 
podem dispensar o uso das caixas, quer collocando 
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ebonita ou de  porcellana;  estas  ultimas são mais 
caras, mais pesadas e mais frageis. São melhor 
empregadas nas operações de viragem e fixagem das 
provas. Podem-se procurar cubas photographicas de 
todas as dimensões. As primeiras 

Fig.  12 

os negativos em pilhas, quer collocando-os uns sobre os 
outros em uma prateleira. 

  
Cubas. 

As cubas (fig. 13) empregadas para os usos 
photographicos são manufacturadas de differentes 
maneiras. Fabricam-se-as de folha grossa esmaltada, ou 
revestidas de verniz. Outras são fabricadas de papelão 
endurecido, de madeira, de vidro, de 

Fig. 13 

que havemos indicado são as mais caras e ao mesmo 
tempo as mais solidas. E' preciso sempre ter a precaução 
de limpal-as e enxugal-as quando dellas não se fizer uso. 
E' um bom meio de conserval-as por muito tempo sem se 
estragarem. 

  

  

 



CAPITULO VI 
Ponto de vista. - Focalisação. 

Ponto de vista. 

Conquanto a escolha do ponto de vista ou dos 
objectos que devam ser representados em uma prova 
photographica fique absolutamente ao gosto e á 
intell igencia do amador, ha entretanto certas regras a 
observar. 

Primeiramente as linhas que formam a prova, 
devem ser convenientemente acertadas. Edificios 
arvores ou montanhas pesadamente reunidos a um lado 
da  prova darão ao espiri to uma impressão 
desagradavel. Uma vista executada deste modo viola os 
sentimentos das proporções e da harmonia. 

Examinaremos uma tal representação sem ne-
nhuma satisfação, porque estaremos em presença de um 
horizonte muito externo. Em uma paisagem, a linha do 
céo nunca deve correr da direita para a esquerda, de uma 
extermidade da prova á outra. A posição desta l inha 
depende essencialmente da scena particular particular 
que 

49 

é representado. E' preciso que se veja absulutanente o céo 
acima das montanhas muito elevadas. 

Para que uma vista seja perfeita, não é prec iso 
que  a luz forte  e as sombras  cont rastem de uma 
maneira demasiadamente violenta. E' com uma 
judiciosa distribuição destas sombras e de luz que 
obtereis um equilibrio conveniente. Si introduzirdes na 
vista figuras humanas, ou outros objectos destinados a 
dar uma intenção especial  ao quadro lembrai-vos que o 
centro de vossa prova é sempre o ponto mais fraco.  

A focalisação. 

Depois de estar familiarisado, até um certo gráo, 
com o mecanismo da camara escura, com os chassis 
negativos e com o cavalete, o amador deverá 
habituar-se a focalisar correctamente, isto é, a obter no 
vidro despolido, uma imagem muito nit ida dos 
objectos diante dos quaes esteja collocada a camara 
escura. 

0 amador intelligente notará logo que terá muito maior 
facilidade em examinar a imagem formada no vidro 
despolido, cobrindo a cabeça com um panno preto 
preso á camara escura. Este pedaço de panno é 
geralmente chamado panno de focalisação. E' 
empregado por todos os photographos ,  e só  serve  
para  est e uso; exclue  tod a 
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a luz vinda do exterior, entre o vidro despolido e 
a vista do operador. 

Um metro e cincoenta centimetros quadrados de 
panno preto de algodão, 1ã, ou velludo desempenharão 
perfeitamente este fim. Pode-se ainda empregar uma 
fazenda qualquer forrada de borracha. Si a chuva vier 
sorprehender o amador quando a camara escura esteja 
em posição, pode-se collocal-a sobre o apparelho na 
certeza de que não será molhado. Um instrumento 
muito util para a focalisação de um modo muito 
exacto, é o que se chama uma lente de algibeira. A 
forma mais conveniente é a revestida de chiffre 
empregada pelos relojoeiros. 

As vantagens especiaes deste instrumento con-
sistem a principio na grande facilidade com que (depois 
de um pouco de pratica) os musculos que cercam o olho, 
habituam-se a esta lente, permittido logo que as mãos 
tenham plena e inteira liberdade. Um outro apparelho 
muito commodo em certos casos, sobretudo para os 
amadores que não têm boa vista, é o instrumento ao 
qual da-se o nome de lente de focalisação (fig. 14). 

Com esta lente, pode-se observar de um modo 
mais certo as menores minudencias que appare cem 
no vidro despolido. A lente é movel na armação e pode-
se ajustar á vista do individuo que a emprega, ficando 
sempre em direcção parallela ao vidro despolido. 

0 panno de focalisação deverá ser preso á ca- 
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mara escura por meio de um cordel ou ligadura de 
borracha. 

Collocai-vos por detraz da camara escura 
diante do vidro despolido e notareis que a imagem ou os 
objectos que têm de ser reproduzidos não podem ser 
apercebidos pela vossa vista de um modo bastante 
distincto. por causa da luz que vos cerca. Cobri a 
cabeça com o panno, examinareis logo a imagem 
reproduzida. Esta será sem duvida 

  
Fig. 14 

pouco distincta. Fazei mover o vidro despolido para 
traz e para a frente, chegareis enfim a um ponto 
em que a imagem será clara e nitida. Ou ainda 
mais, collocai a lente de focalisação e examinai todas 
as partes da imagem; assegurai-vos si a sua nitidez 
pode satisfazer a mais meticulosa exigencia. Fixai 
immediatamente o ponto com o auxilio da 
cremalheira, do parafuzo, ou de qualquer outra 
maneira. 

Terminada esta operação, collocai o diaphragma 
que quizerdes empregar e assegurai-vos ainda si a 
focallisação é correcta. 



CAPITULO VII 
Exposição da chapa sensivel na camara escura. - 0 labo- 
ratorio. - Desenvolvimento da chapa sensivel - Fixagem 
e lavagem dos negativos. - Reforço dos negativos. - Acção 

chimica do desenvolvimento e da fixagem dos negativos. - 
Precauções a tomar. - Successão das manipulações. 

Exposição da chapa sensivel na camara escura. 
0 amador collocou a camara escura em posição; pôz 

no fóco sobre o vidro despolido o objecto ou a scena 
que deseja representar. Nessa occasião, o chassis 
negativo contendo a chapa sensivel acha-se protegido 
da luz de um modo qualquer, no sacco de viajem que 
serve para transportar os apparelhos. 

E' preciso tomar-se as   maiores precauções, para impedir 
que a hpz penetre no chassis negativo. 

0 quadro que contem o vidro despolido deverá ser 
suspendido e collocado em seo logar o chassis 
negativo. 

Sem perda de um segundo (por precaução) 
estendei o panno preto por sobre a camara escura e 
chassis, escolhei o diaphragma que quereis empregar 
e collocai-vos em posição. 
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Assegurai-vos si o obturador fecha conve-
nientemente a objectiva. Passai a mão por baixo do 
panno preto, suspendei a tampa do chassis negativo. 

Antes de abrir o obturador, esperai alguns 
segundos, e observai si ha vento ou si algum objecto 
está em movimento na scena que desejais representar. 

0 tempo de exposição, assim como ja observámos, 
depende da distancia focal da objectiva do diametro 
do diaphragma empregado, da força de luz, e do gráo 
de sensibilidade da chapa preparada de que fazeis uso. 

Os vidros preparados ao gelatino-bromuro de 
prata differem grandemente em sensibilidade. Uns ha 
que apenas exigem alguns segundos de exposição, 
outros, ao contrario, so uma fracção de segundo. 

E' certo que uma casa branca, allumiada por um sol 
brilhante, exigirá um tempo de exposição mais curto, 
do que uma caverna profunda allumiada por uma 
fraca luz da tarde. 

Nas condições ordinarias, o verdadeiro tempo de 
exposição só póde ser indicado com a experiencia. 

E' muito importante certificar-se si a camara escura 
está perfeitamente fixa durante o tempo de exposição. 

Quando ha muito vento, um excellente meio 
para mantel-a fixa é suspender uma grande pedra 



- 54 - 
 

ou um peso qualquer por meio de uma corda presa ao 
parafuzo que serve para prender a camara escura ao 
cavalete. 

Terminada a exposição, fechai o obturador, 
assim como a tampa do chassis negativo. Levantai-o 
com precanção, envolvei-o no panno preto e collocai-o 
assim no sacco de viajem. 

Guardai logo a camara escura, o cavalete, etc. 
antes de procurar fazer outro negativo. 

Occupai-vos em seguida com o vosso caderninho. 
Notai a chapa que expusestes tendo o cuidado de 
numeral-a antes. 

Escrevei o genero da objectiva e o diametro 
do diaphragma empregados, o tempo de exposição, o ge-
nero da vista ou da scena que photographastes e o 
caracter da luz, forte, media ou fraca. 

Estas notas fornecerão ao amador os meios de 
determinar com grande exactidão o verdadeiro tempo 
de exposição e o habilitarão a tratar a chapa de um 
modo intelligente nas operações do desenvolvimento. 

0 amador nunca deve esquecer-se de escrever 
estas notas no seu caderninho. 

0 Iaboratorio. 
0 amador deve sempre ter presente ao espirito 

que, quando um raio de luz (ainda mesmo o mais 
fraco) vem affecter a chapa sensivel an- 
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tes da exposição, esta ficará absolutamente perdida 
e sem o menor valor. 

Nenhuma mudança visivel á vista poderá ser notada 
na chapa, mas quando for submettida ao 
desenvolvimento tornar-se-á negra, parcialmente, ou em 
toda a sua extensão. Este insuccesso é chamado em 
photographia "véo".  0 que se deve fazer então para 
examinar si a chapa sensivel tem alguns defeitos? 
Como se deve executar as manipulações exigidas, sem 
luz sufficiente para guiar estas differentes manipulações, 
pois que a luz ordinaria do dia ou qualquer outra, de 
cor azul ou branca, affectam as chapas sensiveis? 
Felismente a luz vermelha tem muito fraca acção so-
bre estas chapas: podem ser pois, pouco mais ou 
menos livremente manipuladas com esta luz, sem 
temer accidentes ulteriores. 

Quasi todas as operações photographicas que 
têm por fim a formação do negativo, devem ser 
executadas em um quarto no qual a luz seja 
admittida, mas é de toda a necessidade que passe 
atraves de um papel ou vidro vermelho. 

Esta luz é em photographia chamado : ana-  
ctinica. 

E' a um quarto allumiado desta maneira que 
chamamos laboratorio. Deverá ser bastante espaçoso 
para se poder trabalhar commodamente. Certificai-
vos que nenhum raio de luz póde ahi penetrar ainda 
que por simples fendas, ou pela porta. Para ficardes 
bem certo que elle preenche 
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bem estas condições, entrai, fechai a porta e per-
maneceii ahi cerca de um quarto de hora. Si depois 
deste tempo não distinguirdes nenhum raio de luz, 
podeis concluir que o quarto está em boas condições; 
si, pelo contrario observardes a menor abertura que 
possa permittir a luz de ahi se introduzir não 
podeis furtar-vos de excluil-a por um meio qualquer. 

A agua é absolutamente indispensavel em um 
laboratorio, e o amador deverá tomar todas as 
precauções para que seja provido della em quantidade 
sufficiente e da maneira mais commoda. 

Taboas ou praterleiras collocadas a uma altura 
conveniente servirão para sustentar os frascos, 
cubas, productos chimicos, etc: poderão servir de 
meza para o desenvolvimento e fixagem dos 
negativos. 

Aconselhamos ao amador que trabalhe com uma 
lanterna munida de vidros vermelhos, de 
preferencia á luz diurna passando através dos 
vidros a mesma côr, porque para as operações do 
desenvolvimento é muito essencial que a vista se 
acostume a mesma luz. 

Diferentes lanternas, excellentes, são vendidas 
pelos negociantes. São construirias geralmente de 
modo a illuminar ao todo ou em parte o labora-
torio, por meio da luz passando atravez do vidro 
vermelho ou interceptando-a por baixo ou por cima. 

  

lanternas em que a luz é obtida com o 
auxilio de uma vella. 0 seu uso é simples, facil e o 
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As figuras 15 e 16 representam uma destas 

Fig. 15 

Fig. 16 
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instrumento não é complicado; desempenha todos as 
condições exigidas; de mais, possue ainda a 
inapreciavel vantagem de ser muito commodo, muito 
limpo e muito transportavel. A segunda figura mostra 
a lanterna aberta e funccionando ; a primeira 
representa a lanterna fechada. 

Manipulando as chapas de gelatino-bromuro, 
tomai-as pelos bordos, evitai sempre que os dedos 
toquem o lado em que se acha a preparação sensivel á luz. 
Em regra geral nenhum objecto deve ser posto em 
contacto com ellas, porque a mais leve pressão 
produz uma mancha que o desenvolvimento faz 
apparecer. 

Quando uma caixa de papelão contendo chapas for 
aberta, para evitar o inconveniente de embrulhar de 
novo no papel escuro as que não foram collocados 
no chassis negativos, o amador deverá usar em seo 
laboratorió de uma especial chamada de segurança. 
Esta caixa assemelha-se um pouco ás que se faz uso 
para conservar os negativos, no sentido de serem 
providas de entalhos de differentes dimensões, mas 
fecha hermeticamente por meio de uma tampa o que 
preserva as chapas da introducção da luz. 

Pode-se pois retiral-as dos pacotes e collocal-as nesta 
caixa para introduzil-as depois nos chassis negativos. 
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Desenvolvimento da chapa sensivel. 

Vamos-nos occupar com o trabalho mais difficil 
e mais interessante que o photographo amador é 
levado a executar. A chapa sensivel não muda quando 
é exposta á luz como si póde contastar. E' preciso 
entretanto que os effeitos invisíveis de luz sejam 
transformados em uma imagem visivel. Geramente, os 
amadores começam a desenvolver os negativos com 
oxalato de ferro. Este desenvolvimento é lento na 
acção; de mais, é sujeito a velar facilmente a imagem. 
Entretanto é empregado geralmente pelos que não 
têm uma grande experiencia do trabalho do 
laboratorio. 

Indicaremos mais adiante como é preciso fazer 
uso deste desenvolvimento. 

Desenvolvimento pelo acido pyrogallico. 
 
0 desenvolvimento pelo acido pyrogallico é 
preferido pelos photographos experientes, porque 
o seu emprego comporta uma verificação mais 
completa nas manipulações, no caso de uma ex 
posição ou muito demorada ou muito breve; de 
mais, produz negativos mais agradaveis. Vamos 
descrever, um pouco por miudo em que consistem 
e explicaremos quaes as mudanças que produzem. 
0 alcali empregado com o acido pyrogallico 
pode ser de soda ou de ammoniaco. Cada fabri- 
cante de chapas sensiveis, recommenda o em- 
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prego de seos productos por meio de uma certa 
formula, e si o amador fizer uso de uma outra, 
arriscar-se-á naturalmente a alguns insuccessos. 

Eis entretanto uma boa formula que podemos 
recommendar: 

Numero 1 
Acido pyrogallico ..........................   30 grammas 
Bromureto de ammonio ....................     7 1
Acido oxalico .....................................     7  1/

/2      " 
2     " 

Agua .............................................240 cen. cub. 
Dissolvei o acido oxalico na agua, ajuntai em 

seguida o acido pyragallico e o bromureto de 
ammonio. 

Numero 2 
Solução saturada de carbonato de soda . . 300 c. cub. 
Solução saturada de sulfito de soda. . . . . . .  60  "     " 

Para se fazer uma solução saturada de car-
bonato de soda, ajuntai 450 grammas de carbonato 
de soda a um litro de agua fervendo, agitai até que 
tudo esteja dissolvido e deixai esfriar. 

Para fazer uma solução saturada de sulfito de 
soda, ajuntai uma parte de sulfito de soda a tres 
partes de agua fervendo; deixai dissolver e esfriar. 

Supponhamos entretanto que quereis desenvolver 
uma chapa de 13 centimetros por 18 centimetros. 
Assegurai-vos primeiramente si todos os objectos ou 
productos estão ao alcance das vossas mãos e si 
nenhum raio de luz penetra 
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no laboratorio, salvo os que vêm da lanterna munida de 
um vidro vermelho. Somente a luz desta deverá vos 
guiar em todas as manipulações subsequentes. 

Retirai a chapa do chassis negativo tendo o 
cuidado de segural-a pelos cantos ou pelas extre-
midades, e collocai-a durante um minuto ou dous em 
uma cuba cheia d'agua. Esta immersão não é 
absolutamente necessaria, mas é bom que a agua 
amollessa um pouco a camada, esta operação torna-
a em melhor estado para sofrer a acção do 
desenvolvimento. A cuba que utilisardes póde ser de 
papelão endurecido, de porcellana, de ebonita, de 
gutta-percha ou de vidro, retirai completamente a 
agua da cuba e derramai sobre a chapa quatro 
centimetros cubicos da solução n.° 1 misturada antes 
com cem centimetros cubicos de agua. Quando este 
liquido houver embebido bem a camada de gelatina, 
derramai cerca de quatro centimetros cubicos da solução 
n.° 2 em um copo graduado, de uma capacidade suffi-
ciente; despejai por cima a mistura da solução n.° 1 
que está na cuba e derramai novamente tudo em 
cima da chapa. 

Si distinguirdes bolhas na camada de gelatina, 
deverão ser immediatamente tiradas com um pincel 
de pelle de camello ou com uma ligeira pancada com 
o dedo. E' nesta occasião que o amador deverá 
examinar muito attentamente a superficie da chapa. 
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E '  bom segurar a banheira com ambas as mãos e 
sustentar o desenvolvimento em movimento sobre a 
chapa. Dentro de trinta a sessenta segundos a 
imagem latente deverá apparecer, as partes mais 
claras do objecto que se deseja representar 
começarão a se accusar, depois as partes menos 
allumiadas, isto é, as meias tintas, as partes mais 
na sombra e as mais carregadas ficarão brancas. 
Depois de um ou dous minutos parai com o 
desenvolvimento; addicionai uma pequena quantidade 
da solução n.° 2 e continuai até que todas as 
minudencias estejam completamente desenhadas, o 
que vos certificareis examinando a chapa pela 
transparencia. 

Sempre nos havemos certificado que é util, em 
quasi todos os casos, começar com muito 
pouca soda e conduzir o desenvolvimento 
lentamente, até o momento em que se tiver obtido 
um contraste consideravel entre claros e sombras. 
Logo que estiverdes certos de haver attingido a uma 
intensidade on força sufficiente, addicionareis aiuda 
um pouco mais de soda afim de obterdes ra-
pidamente todas as outras minudencias. 

Si por um confronto com a luz transmittida 
parecer faltar intensidade a estas, acrescentai ao 
desenvolvimento algumas gottas de uma soluçãa de 
bromureto de potassio (8 grammas de bromureto de 
potassio para 100 centimetros cubicos de agua) e 
cerca de 3 ou 4 centimetros cubicos da solução n.o 1. 
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Quando tiverdes obtido uma intensidade con-

veniente, lavai perfeitamente a chapa com grande 
quantidade de agua e collocai-a em seguida no seguinte 
banho: 

Alumen em pó ............................. ..60 grammas 
Acido oxalico .....................................  7 1/2     "

 

Agua .......................................... 600 cent. cub. 
Quando a chapa estiver bem desenvolvida e bem 

lavada poderá ser immergida immediatamente no 
banho de fixagem. Mas é preferivel collocal-a 
primeiramente no banho de alumen que tem por fim 
tirar (pelo menos uma grande parte) o tom 
amarellado que a camada de gelatina contrahio no 
desenvolvimento pelo acido pyrogallico. 0 alumen 
tem tambem a propriedade de endurecer a camada 
de gelatina e de impedir a formação de rugas ou 
ampolas que, muitas vezes se formam na camada, 
especialmente durante o estio. Este banho de alumen 
póde ser empregado durante um certo tempo. 

Desenvolvimento pelo oxalato de ferro. 
Para desenvolver as chapas sensiveis pelo oxalato 

de ferro, procurai principalmente duas garrafas de 
uma capacidade de tres a quatro litros. 

Dissolvei na primeira: 
Solução n.° 1 

Bromureto de ammonio . . . . . . . . . . . . . . 2 grammas 
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Oxalato neutro de potassa . . . . . .  150 grammas 
Agua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 cent. cub. 

Solução n.° 2 
Acido  tartarico . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 gramma 
Sulfato de ferro . . . . . . . . . . . . 150 grammas 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 cent. cub. 

Depois de haver determinado a quantidade que 
deve ser posta na banheira para cobrir con-
venientemente a chapa sensivel, derramai no copo 
graduado as soluções acima na proporção de 

Solução n.° 1 . . . . . .  4 partes 
Solução n.° 2 . . . . . . . 1 parte. 

Derramai esta mistura na banheira. Para dar ao 
amador uma idea das quantidades a empregar, diremos 
que 60 centimetros cubicos da solucão n.° 1, e 15 
centimetros cubicos da solução n.o 2 serão 
sufficientes para desenvolver uma chapa de 9 por 12 
centimetros. 

Esta mistura deve ser exacta no momento de se 
começar a operação. 0 laboratorio deve ser privado de 
toda a luz actinica; deve ser unicamente allumiado 
por uma lanterna guarnecida com um vidro vermelho. 
A chapa deverá ser retirada do chassis negativo e 
collocada, voltada para baixo, na solução. 

Agitai a banheira com ambas as mães; a ima- . 
gem não tardará a apparecer. Si é uma paysagem a linha 
do céo tornar-se-á visivel assim como 
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os objectos mais allumiados. Neste momento, o dese- 
nvolvimente far-se-á com grande rapidez. Quando todas 
as minudencias estiverem bem accusadas, retirai a 
chapa da solução, examinai-a pela transparencia, para 
certificardes si a intensidade é conveniente para a 
impressão, e si todos os pequenos objectos appareceram 
sufficientemente. 

Tornai a collocar a chapa no desenvolvimento até 
o momento em que tiver adquirido as qualidades 
necessarias. Quando o desenvolvimento estiver 
terminado, lavai-a abundantemente com agua fria e 
fixai-a. Não esqueçais que esta operação deve ser 
seguida de lavagens copiosas para tirar todo o 
vestigio de hyposulfito de soda dos poros da 
gelatina. Em logar de transferir a chapa directamente do 
chassis para o desenvolvimento, é algumas vezes util 
collocal-a primeiro na agua durante alguns segundos. 
Esta circunstancia dá logar a que o desenvolvimento 
penetre mais depressa na camada de gelatina do que si 
ella fosse collocada immediatamente. Si a chapa indicar 
que teve uma exposição demasiada, addicionai logo ao 
desenvolvimento algumas gottas de uma solução de 
bromureto de potassio feita de accordo com a 
seguinte formula: 

Bromureto de potassio. . . . . . . . . .   3 grammas 
Ammonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cent. cub. 
Agua. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30    "         " 

Muitos negativos pódem ser desenvolvidos com 
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o oxalato de ferro na mesma quantidade de de-
senvolvimento, mas algumas vezes poderá ser util 
reforçal-o addicionando alguns centimetros cubicos da 
solução n.° 2. 

Certas pessoas aconselham o uso de um grande 
numero de outros reveladores para a obtenção dos 
negativos. 

Os reveladores de hvdroquinonio de carbonato de 
soda, de iconogeneo e alcali, de hydroquinonio e 
iconogeneo, etc. 

Os leitores que quizerem experimental-os deverão 
consultar as differentes obras especiaes que têm sido 
escriptas sobre os desenvolvimentos. 

Alugumas particularidades e observações sobre 
o desenvolvimento. 

Póde-se remediar, até um certo ponto, o tempo de 
exposição não sufficiente, tratando as chapas de um 
modo particular durante o desenvolvimento. Não 
queremos dizer, entretanto, que um tempo de exposição 
muito curto ou muito longo possa ser corrigido, mas 
sim um ligeiro deffeito somente em um ou outro 
sentido. Na formula do desenvolvimento pelo oxalato 
de ferro, a propriedade do oxalato é combinar-se com a 
solução de sulfato de ferro e formar um oxalato 
ferroso que é o principio activo do desenvolvimento, e a 
propriedade da solução de bromureto de potassio é 
retardar a acção deste oxalato ferroso sobre a 
superficie sensivel. 
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A experiencia tem demonstrado, que o emprego da 
formula que acabamos de dar é bôa para uma chapa 
que ficou convenientemente exposta á luz. Mas para 
aquella cuja exposição foi curta, não se póde effectuar 
o desenvolvimento com a quantidade de solução de 
sulfato de ferro que indicamos. 

Si, depois de se haver dado ao desenvolvimento 
toda a sua força, o negativo não mudar de aspecto, 
será util addicionar-se uma maior quantidade de 
sulfato de ferro, porque o desenvolvimento já está 
saturado, e a addição da menor quantidade importará 
na sua decomposição. Si isto acontecer, produzir-se-á 
um precipitado amarello que se adherirá á superficie da 
chapa, e a solução cessará neste momento de agir como 
desenvolvimento. Neste caso opera-se uma reacção, 
porque as minudencias da imagem que já haviam 
apparecido desapparecerão. Isto mostrará ao amador a 
iniportancia que ha em só empregar a solução de 
oxalato absolutamente saturada, porque, no caso 
em que seja preciso recorrer-se ao emprego de 
uma maior proporção de ferro, em um momento dado, 
este poderá ser addicionado em excesso antes que os 
primeiros centimetros cubicos que se derramaram 
primeiramente no banho estejam inteiramente 
esgottados. Consequencia: o desenvolvimento seria de 
nenhuma utilidade. 

Obtem-se uma solução saturada de um sal 

  -
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qualquer, pondo-se n'agua uma quantidade de sal maior 
que esta possa dissolver. 

Neste caso, o excesso de sal ficará no fundo da 
vasilha. Quando se esquenta a agua, obtem-se mais 
segura e promptamente uma solução saturada. 

Quando o amador tiver de desenvolver uma chapa 
cuja exposição tenha sido muito demorada, deverá 
empregar a solução de bromureto que tem por fim 
retardar ou restringir a acção do oxalato de ferro; 
continuará assim o desenvolvimento até que este 
termine. Vê-se, pois, por este processo, que pelo emprego 
judicioso do desenvolvimento, póde-se até um certo 
ponto remediar os inconvenientes do tempo de 
exposição. 

Não será necessario servir-se do bromureto para as 
exposições instantaneas por exemplo, porque aqui a 
acção da luz foi muito rapida, e exige toda a força do 
desenvolvimento. 

Segundo as explicações que acabamos de dar, 
dever-se-á concluir que todos os negativos não 
pódem ser semelhantes. Si tres pessoas tirarem um 
negativo simultaneamente da mesma vista, podem ser 
elles differentes. 

Estas differenças podem ser motivadas pela 
variedade do tempo de exposição, pela força dos 
desenvolvimentos, etc. 

Um negativo é o contrario da scena repre-
sentada no que diz respeito á luz. As partes claras da 
paisagem tornam-se pretas e as sombras 
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são representadas por partes mais ou menos trans-
parentes e as sombras mais intensas unicamente pelo 
vidro atravez do qual a luz póde passar sem modificação 
alguma. 

A prova que se obtem com um tal negativo é 
chamada prova positiva. Nesta as partes claras e as 
sombras apparecem tal qual como em a natureza. 

Todos os negativos que não são perfeitos são 
chamados de exposição de mais ou de exposição de 
menos. Em um negativo de exposição de menos, as 
partes negras são muito intensas, as meias-tintas sem 
gradações com as sombras profundas. 0 negativo de 
exposição de mais é mais uniforme, as partes claras 
não são intensas, as meias-tintas são quasi tão 
pronunciadas como as partes claras, e as minucias 
apparecem fortemente nas sombras. Uns e outros são 
assim designados, os de exposição de mais como 
muito intensos, os de exposição de menos como 
menos intensos, mas ha ainda variantes entre estes dons 
extremos; estes negativos são mais ou menos sa-
tisfactorios. 

E' talvez difficil para o amador (sobretudo nos 
primeiros ensaios) distinguir si deu uma exposição 
curta ou muito prolongada a camara escura. Si os 
objectos bem illuminados (de uma paisagem, por 
exemplo) fundem-se ou perdem-se no céo, si as 
sombras profundas têm minudencias muito apparentes, 
póde concluir que a exposição foi muito prolongada. 
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Si pelo contrario as sombras não tiverem mi-

nudencias, si a transição dos fortes claros com as 
sombras profundas for indicada bruscamente sem a 
delicada serie de tons intermediarios, é que o 
tempo de exposição foi pouco demorado. 

Fixagem e lavagem dos negativos. 
Quando a chapa estiver desenvolvida, será bem 

lavada e collocada depois na solução destinada a 
fixal-a. 

0 hyposulfito de soda é geralmente empregado 
para este uso, conquanto que com certos outros 
productos possa-se obter o mesmo resultado. 

Dissolvei em um litro de agua ordinaria 200 
grammas de hyposulfito de soda. A chapa deverá ser 
mergulhada neste banho derramado na banheira. Ella 
deverá ser fixada geralmente depois de cinco 
minutos de immersão. 

Os progressos da fixagem pódem ser observados 
voltando a chapa para examinal-a por detraz. A 
fixagem estará terminada quando o aspecto branco 
cremoso tiver desapparecido completamente. 
Aconselhamos ao amador que deixe a chapa no 
banho fixador um pouco mais tempo do que fôr 
necessario, deste modo, terá a certeza de que a 
chapa foi fixada completamente. 

Póde-se fixar um certo numero de chapas no 
mesmo banho de hyposulfito de soda. 
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A banheira destinada ao banho fixador nunca deve 
ser empregada em nenhum outro uso. 

As mãos e os dedos que estiveram em contacto com 
o banho de hyposulfito de soda devem ser muito 
cuidadosamente lavados antes de se proceder a qualquer 
outra manipulação. 

  
Fig.17 

Depois da fixagem, a chapa deverá ser copio-
samente lavada em agua corrente, porque a camada de 
gelatina contem uma consideravel quantidade de 
hyposulfito de soda, que se crystallisaria depois e 
destruiria em pouco tempo o negativo. 

E' preciso que delle não fique a menor par-
ticula. 

Para se obter esta lavagem, collocar-se-á a chapa em 
uma banheira inclinada collocada debaixo de uma 
torneira, de modo que a agua se renove durante cerca 
de tres ou quatro horas. 



- 72 - 
 

0 melhor meio a seguir é collocar os negativos nas 
caixas de zinco com entalhos atravéz dos quaes a 
agua passa continuamente. 

As figuras 17 e 18 representam um excellente 
apparelho para este uso. Tres ou quatro horas são 
sufficientes para lavar completamente os negativos. 
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tivos uns dos outros emquanto que seccam até 

Fig. 18 

Depois da lavagem, serão collocados em um 
escorredouro. Este instrumento, graças a sua 
construcção, quando é inclinado, em nada embaraça 
quando delle não se faz uso. 

Conquanto elle não seja absolutamente indis-
pensavel em um laboratorio, será de grande uti-
lidade quando se tiver um certo numero de ne-
gativos para seccar. 

Examinando a figura 19, ver-se-á claramente 
como é construido e o modo de ser utilisado. Os entalhos 
que nelle se notam de ambos os lados, são destinados a 
separar os nega- 

Fig. 19 
o momento em que se considere opportuno arrumal-
os em outro logar. 

 Reforçamento dos negativos. 
Esta operação deve sempre ser feita antes de se 

envernizar o negativo. 
Muitas vezes a falta de intensidade origina-se de um 
tempo de exposição demasiado. Póde-se mediar até 
um certo ponto este inconveniente por meio do 
reforço. Entretanto, é preciso convir que os negativos 
reforçados nunca são tão perfeitos como os que 
foram produzidos em um tempo de exposição 
sufficiente. 

Si mergulharmos uma moeda de prata no mer-
curio, este formará com a prata o que se chama 
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um amalgama. Um composto de mercurio deverá pois 
ser empregado para reforçar o negativo, que por si 
mesmo é formado de prata reduzida ao estado 
metallico. A experiencia tem demonstrado que ha 
vantagem em empregar uma solução de nitrato de 
prata com mercurio. 

Eis uma formula que dar-vos-á bons resultados: 

Solução n.° 1 
Bichlorureto de mercurio . . . . . . . . . 4 grammas 
Bromureto de potassio . . . . . . . . . . .4       " 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 cent. cub. 

Solução n.o 2 
Cyanureto de potassio . . . . . . . . . . . 4 grammas 
agua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .180 cent. cub. 

Addicionai 4 grammas de nitrato de prata dissolvido 
em 30 centimetros cubicos de agua distillada á solução n.° 
2. 

Quando o negativo estiver fixado e lavado muito 
cuidadosamente, mergulhai-o na solução n.° 1 até que 
elle se torne branco. Lavai-o ainda com muito cuidado. 
Mergulhai-o depois na solução n.° 2 até que todo elle se 
torne de uma côr pardacenta. Lavai-o ainda e seccai-o. 
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Precauções que se devem tomar. 
 

Os amadores que começam a tirar photographias não 
se devem esquecer que as chapas sensíveis nunca 
podem ser expostas á luz diurna, ou a uma luz 
qualquer que provenha do gaz, de uma lampada de 
azeite ou de outra qualquer. 

A luz da imagem formada na camara escura, 
quando cada cousa é convenientemente preparada para a 
exposição, é a primeira que deve affectal-a. 

Para tirar as chapas das caixas que as contêm. 
afim de collocal-as nos chassis negativos, é preciso 
sempre empregar só a luz vermelha. E' mesmo muito 
necessario fazer-se estas operações o mais 
promptamente possivel. 

 
Successão das manipulações. 

Em primeiro logar, escolhei o assumpto que 
quereis representar. Si desejais tirar um retrato, 
retirai primeiramente todos os objectos que não 
devem figurar na prova. Si tendes que executar uma 
vista ou uma paysagem escolhei com o maior cuidado o 
ponto de vista e a luz mais apropriada ao assumpto 
que quereis representar. 

Focalisai tão nitidamente quanto possivel sem 
empregar diaphragmas. Collocai depois o menor ou o que 
precede ao menor, si desejais uma grande nitidez nos 
bordos extremos da prova. 

As operações seguintes devem ser executadas: 
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1.° Carregar os chassis negativos com as chapas 
sensiveis ; 

2.° Levar os chassis para junto da camara escura 
; 

3.° Verificar si está bem focalisado (é uma boa 
precaução); 

4.° Introduzir o chassis negativo na camara escura, 
tomando o maior cuidado em não desviar ou mover o 
apparelho : 

5.° Levantar a tampa do chassis negativo ; 
6.° Praticar a exposição, abrindo o abturador da 

objectiva, e tornando a collocal-o no seu 
primitivo logar logo que aquella esteja terminada 
(tomar ainda o maior cuidado em não deslocar o appa-
relho) ; 

7.° Descer a tampa do chassis negativo; 
8.° Levar o chassis negativo para o laboratorio;      
9.° Preparar o desenvolvimento; 

10.°  Retirar a chapa sensivel do chassis e col- 
local-a na banheira que contem o desenvolvi- 
mento ; 

11.° Agitar a banheira e verificar o desenvol-
vimento até o seo completo termo ;                                         

12.° Lavar o negativo ; 
13.° Mergulhar o negativo no banho de alumen 

; 
14.° Lavar o negativo; 
15.° Fixar o negativo no hyposulfito de soda; 

Assegurar-se que está completamente fixado;                   
16.° Lavar o negativo durante 3 ou 4 horas; 
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17.° Fazel-o seccar; 
 l8.° Envernizal-o. 

Até um certo ponto, é preciso alguma pratica para 
realisar, da melhor maneira possivel todas as 
operações que acabamos de descrever 



CAPITULO VIII 
Envernizamento dos negativos. - Retoque dos negativos. 

Envernizamento dos negativos. 
 Si o amador produzir um negativo de valor e si 
tiver a intenção de imprimir um grande numero de 
provas, é preciso absolutamente invernizal-o. Deste 
modo evitará em grande parte o risco de destruil-o ou de 
estragal-o com o contacto do papel sensivel durante a 
impressão que, com o andar do tempo, póde affectar a 
camada de gelatina, sobre tudo durante os dias 
humidos. Ha um grande numero de vernizes para os 
negativos, podemos entretanto aconselhar o emprego 
do que damos a formula abaixo : 

Sandaraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 grammas 
Oleo de ricino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 cent. cub. 
Alcool a 40°  . . . . . . . . . . . . . . . . . .180   "      " 

Tomai o negativo entre o dedo pollegar e o indice da 
mão esquerda pelo canto da esquerda, deixando o lado 
da galatina para cima. Derramai o verniz com a mão 
direita no centro da superfície. 
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Inclinai o negativo para o lado superior da esquerda 

e logo para o canto superior da direita. 
Tornai a inclinal-o de modo que o liquido 

venha cobrir o canto inferior da esquerda e emfim 
o canto inferior da direita. 

0 excesso de verniz deve ser recolhido, em-
balançando o negativo no gargalo do frasco. 

Antes de extender o verniz o negativo deverá ser 
aquecido em uma lampada de alcool ou em um 
fogareiro de gaz, até que as costas da mão possa 
supportar o calor. Si o negativo fôr aquecido 
demais, o verniz seccará na parte superior antes que 
operação esteja completamente terminada. Depois do 
envernizamento, o negativo deverá ser ligeiramente 
aquecido de novo, inclinando-o no sentido de 
escoar o verniz. Depois, deverá ser conservado em 
uma caixa especial guarnecida de entalhos. 

          Retoque dos negativos. 
Quando se termina um negativo, raramente está 

elle em estado de ser impresso antes de ser retocado. Nos 
negativos de retratos, por exemplo, é 
frequentemente necessario tirar ou attenuar certos 
defeitos na figura. Nos negativos de paisagens manchas 
transparentes devem ser cheias na mesma intensidade 
que as partes circumvisinhas; a luz das nuvens tem 
necessidade de ser 
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reforçada, uma cascata e as ondas não estão bastante 
esclarecidas pela luz, a folhagem das arvores é 
imperfeita, etc. Estas differentes correcções ou 
modificações constituem o que se chama - retoque dos 
negativos. 

  
Fig . 20 

Quando este retoque é empregado para corrigir 
os deffeitos provenientes da photographia, é uma 
cousa excellente; mas si se abusa do seu poder 
para dar a textura de uma figura de cêra á figura 
de um velho coberta de rugas, por exemplo, 
condemnamol-o com todas as forças. 
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Desde o emprego geral das chapas sensiveis de 

gelatino-bromureto de prata que certos defeitos dos 
negativos são menos raramente contestados; mas 
apezar disto é preciso convir, que o retoque dos ne-
gativos é muitas vezes necessario. E' por esta rasão, que 
acreditamos ser indispensavel dar ao amador alguns 
principios elementares sobre esta arte. 

Para retocar, o primeiro objecto que é preciso 
possuir é uma estante especial; ha-as de muitas formas e 
a que representamos na figura 20 bastará para todos 
os misteres. Este instrumento póde ser inclinado á 
vontade e por meio de um reflector, todas as 
minudencias de um negativo, quer seja retrato ou 
vista, pódem ser muito nitidamente examinadas sobre 
o vidro despolido do quadro movel. 

A parte inferior da estante é munida de uma 
gaveta para se guardar lapis, pinceis, esfuminhos e 
tintas. 

0 retoque dos negativos é geralmente executado 
fazendo-se uso dos lapis de graphite (Faber) de 
differentes numeros, segundo as circumstancias 
especiaes. Quatro lapis correspondem a todas as 
necessidades; o primeiro deve ser molle e preto, os 
tres outros de difierentes gráos de dureza. 

Quando tiverdes aparado o lapis com um canivete 
bem amollado, a ponta deverá ser desbastada em um 
pedaço de lixa ou esmeril. Esta operação é necessaria 
para dar á ponta do lapis o gráo de finura desejado. 

6 
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Pó de graphite, um ou dous esfuminhos de papel e de 

camurça, dous ou tres pinceis de pello de marta, 
tijolinhos de aquarella, azul da Prussia, Nankin, 
vermelhão, branco da China e carmim completarão o 
material de que deveis fazer uso. 

Si o negativo que se tiver de retocar estiver 
envernizado, a sua superficie é de tal modo lisa e brilhante 
que é impossivel riscal-a com o lapis. Neste caso deverá 
elle ser esfregado levemente com um pouco de pedra 
pomes em pó muito fino ou com uma solução fraca de 
balsamo de Canada dissolvido em benzina. 

Com o emprego de um ou de outro destes meios, o 
lapis deverá riscar a superficie com facilidade. Si o 
retoque que fizerdes não vos satisfizer, podeis tiral-o 
com um pedacinho de panno humedecido na mesma 
solução do balsamo do Canada. Collocai o negativo no 
vidro despolido da estante de modo que elle seja bem 
allumiado. 

Manchas transparentes. 
Quando estas manchas são pequenas e que o negativo 

está envernizado, poderão ser retocadas com um lapis 
duro H ou HH tendo uma ponta fina. Si o verniz 
recusar o lapis, esfregai as manchas com a solução de 
balsamo de Canada e trabalhai novamente. As grandes 
manchas podem ser retocadas com a côr d'agua ; o 
carmim o o azul da Prussia são bôas côres para se em-
pregar. 
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Ceos. 
Quando a luz das nuvens carece de reforço, o 

retoque póde ser executado sobre o verniz, em-
pregando o esfuminho e o pó de graphite. 

0 avesso do cliché poderá ser coberto com verniz 
compacto, si fôr necessario, e o trabalho poderá ser 
feito deste lado com os mesmos processos. 

As claridades intensas quando não são bastante 
fortes nas ondas, as cascatas, as velas de navios, etc., 
podem ser reforçadas da mesma maneira. 

 
A folhagem. 

Quando as folhagens faltam de minucias póde-se 
retocal-as com o lapis graphite BB. Em os negativos de 
paisagens, o amador notará que a herva nos primeiros 
planos é muitas vezes muito transparente. A impressão 
desta parte da prova será demasiadamente negra. E 
tambem frequente este caso nas folhagens espessas, 
especialmente quando as arvores se acham nas 
visinhanças de um edificio de côr branca ou parda; um 
tempo de exposição mais prolongado que seja bom para 
as arvores, será sem duvida muito longo para o edificio. 

Este effeito disparatado póde ser attenuado, dando 
ligeiras pinceladas com tinta de côr no avesso do 
negativo. Uma bôa côr para empregar neste caso é a 
terra de Sienna queimada, misturada com um pouco de 
oleo e seccante. 

6. 
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Um excellente meio de applical-a é recebel-a do 
gargalo do proprio vidro com a parte carnosa da 
extremidade do dedo. Tons vigorosos pódem ser dados 
assim a certas partes de um negativo a custa de outras. 

Quando o céo de um negativo de paisagem está 
manchado, ou desigual, é preferivel tornal-o opaco e 
imprimir as nuvens na prova, por meio de uma 
segunda operação. 

Eis como se deve proceder: pintai com amarello 
muito opaco em toda a extensão os bordos do céo 
com um pincel fino. Respeitai com cuidado os contornos 
desta parte da prova. Extendei depois a mesma côr 
sobre toda a superficie do céo tendo o cuidado que ella 
fique bem coberta. Póde-se repetir a applicação da côr 
pelo avesso do negativo, si fôr necessario. Imprimi em 
seguida um negativo de nuvens na parte que foi 
preservada. 

Um meio pratico de aperfeiçoar os negativos de 
paysagens é collocar no avesso uma folha fina de papel 
branco transparente. Examinando o negativo pela luz 
transmittida, dai aonde fôr necessario retoques de 
lapis preto ou de esfuminho. 

Em vez de papel transparente póde-se dar ao 
negativo o aspecto do vidro despolido com a applicação de 
um verniz fusco. 

Quando este verniz é bem preparado póde-se 
trabalhar na superficie com o lapis e esfuminho. 
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0 retrato. 

 
0 modelo das partes da figura nos negativos de 

retratos exige uma certa habilidade para obter 
resultados satisfactorios. Si o negativo tiver 
verdadeiramente um certo valor, o amador procederá 
com accerto dando-o a um retocador de profissão, em 
vez de se arriscar a estragal-o com a sua inexperiencia 
na arte de retocar. 

Antes de começal-a, é preciso imprimir uma prova 
de modo a formar-se um calculo exacto das 
correcções a fazer. Examinai as fortes claridades, 
concertai e tapai todos os pequenos pontos e todas as 
pequenas manchas. Si for preciso, tomai uma bôa 
lente que conservareis na mão esquerda, ou fixareis 
em um cavalette movel. 

E' preciso abrandar as sombras, começando pelo 
alto da cabeça e esbatendo gradualmente para baixo 
com uma finissima ponta de lapis. não é possivel 
indicar-se aqui o lapis particular de que se deve 
fazer uso. Experimentai primeiranente um lapis 
regularmente duro como o HH, por exemplo. Mudai-o 
si julgardes conveniente. Evitai com o maior cuidado 
furar a camada de gelatina, trabalhai delicadamente e 
dai os traços tão leves quão possivel por meio de 
pequeníssimas linhas curtas, mas, em um só sentido. 
Trabalhai sempre na direcção dos musculos. 

Podeis logo completar este trabalho enchendo 
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muito fortes que houverdes verificado na prova 
impressa sem destruir a força dos claros e das meia-
tintas. 

Nesse momento, imprimi ainda uma outra prova para 
confrontal-a com a primeira afim de formardes uma 
idea exacta das modificações que produzistes e das 
que têm de ser feitas. 

Vêde si as sombras debaixo dos olhos estão muito 
carregadas. Si assim fôr, abrandai-as. Disfarçai as rugas 
e sulcos no rosto. 

Os signaes de sardas constituirão um trabalho 
demorado e paciente. Ainda que muitas vezes quasi 
invisiveis no rosto do modelo, a camara escura exagera o 
seu aspecto de um modo lamentavel, a tal ponto 
que muitas vezes o negativo parece crivado de 
buracos. 

Os braços e as mãos deverão ser tratados como o rosto- 
Dai alguns retoques nos cabellos e nas roupagens. As 
rendas exigem muitas vezes ser reforçadas nos claros; 
empregai um lapis molle para este mister. 

0 amador que quizer progredir na arte de 
retocar os negativos deverá procurar descobrir si não 
é preciso retocar outras partes que são impossiveis de 
aqui descriminar. Alguns retoques judiciosos de lapis 
ou de pincel virão augmentar consideravelmente o merito 
artistico de sua obra. 

CAPITU LO IX 
Provas positivas.-0 laboratorio. - Papel albuminado. 

 
___________________ 

Provas positivas. 
Nos seguintes capitulos explicaremos ao amador as 

differentes operações que dizem respeito ás provas 
photographicas. Estas differentes operações são: a 
sensibilisação do papel, a viragem, a fixagem, a lavagem, 
a montagem e o assetinamento das provas. Vamos tomar 
cada uma dellas separadamente e descrevel-a-emos de 
tal sorte que o amador poderá executal-as de 
modo a obter bons resultados. 

As provas positivas se obtem expondo á luz 
uma folha de papel sensibilisado. Esta operação se chama 
em photographia - impressão e o resultado - prova positiva. 

Assim como o negativo inverte todos os objectos, do 
mesmo modo tambem o positivo os restabelece em sua 
ordem natural. 

0 papel geralmente empregado para a producção 
das provas, é coberto de uma camada de albumina que 
torna a sua superficie brilhante, e 
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o torna assim proprio para reproduzir as mais delicadas 
minudencias do negativo. 0 papel não albuminado dará 
resultados bem inferiores. 

Antes de tirar as provas no papel albuminado, 
deverá ser sensibilisado em um sal de prata; neste 
estado será affectado pela luz, isto é, si fôr exposto a 
uma forte luz, ennegrecera gradualmente até tonar-se 
completamente opaco. Interpondo o negativo entre a 
luz e o papel, as differentes gradações de claros e 
sombras deste negativo serão reproduzidas. As partes 
transparentes do negativo transforma-se-ão em partes 
negras do positivo. As partes opacas impedirão a luz de 
operar sobre o papel e estes logares ficarão inteiramente 
brancos. As partes um pouco menos opacas serão 
impressas mais levemente ou mais fortemente segundo a 
sua opacidade. 

0 Iaboratorio. 
0 amador deverá ter o maior cuidado em organisar o 

seu laboratorio de um modo commodo; em todo o caso a 
sua extensão é subordinada ao logar que puder dispor, 
e á importancia do trabalho que quizer produzir. 

Nos estabelecimentos photographicos empregam-se 
quartos separados para cada uma das operações. Mas o 
amador, cujo trabalho é naturalmente limitado, 
poderá fazer todas as manipulações em um so quarto, 
com vantagem. 
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Este quarto poderá ser situado em um pavimento 
terreo, proximo de um pateo ou jardim, si fôr 
possivel. Quando o amador se decidir sobre a escolha do 
quarto que quizer utilisar-se, seu primeiro cuidado 
deverá ser organisal-o de um modo conveniente e util 
para o seu trabalho. 

Esta instalação não importa em uma grande 
despeza, um carpinteiro poderá executal-a segundo as 
indicações que vamos dar. 

Uma meza com gaveta servirá para conservar 
somente o papel albuminado, para guardar o papel 
preto, o papel mata-borão, os cartões, assim como todos 
os papeis em uso. Uma prateleira especial deverá ser feita 
para se collocar as banheiras para sensibilisar o papel 
quando terminada esta operação. 

Uma segunda prateleira para se collocar as 
banheiras destinadas ás manipulações de viragem, 
quando dellas não se fizer uso. 

Uma terceira prateleira especial para se collocar as 
banheiras que servem para os banhos fixadores de 
hyposulfito de soda. 

0 amador notará que todas estas banheiras 
devem ser collocadas em posição inclinada em suas 
prateleiras. Serão antes de tudo cuidadosamente 
lavadas com agua. Adoptando continuamente este 
processo, sempre estará certo que as banheiras 
estarão sempre limpas. 

Uma caixa deverá ser destinada a guardar as aparas 
de papel sensibilisado, as provas defei- 
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tuosas e manchadas e os pedaços de papel sensivel. 
Poder-se-á tambem ahi depositar os filtros fóra de uso 
que tenham servido para os banhos de prata positivos, 
as folhas de papel mata-borrão que se tenham empregado 
em todos os processos de sensibilisação do papel. 

Uma outra caixa movel, com tampa de corrediça 
deverá conter as provas quando impressionadas pelo 
negativo. Tambem encerrará papel sensibilisado antes da 
impressão, afim de impedir que seja alterado pela luz do 
quarto. Um armario receberá os negativos que já tenham 
sido impressos, aguardando o momento de classifical-
os a parte. A janella deste quarto será guarnecida de vidros 
ou papel vermelho ou alaranjado. Uma prateleira deverá 
ser instalada para se collocar os chassis de impressão, 
quando delles não se fizer uso. 

Duas outras prateleiras ou aparadores sustentarão 
as garrafas, os frascos, os copos graduados, as balanças, 
etc. 

Uma segunda mesa com uma gaveta para guardar os 
esfregões, calibres de vidro, buris, canivetes, facas, etc. 

Uma corda munida de pegadores será amarrada 
em logar conveniente para a seccagem do papel 
sensibilisado. 

Si o amador só puder dispor de um quarto para todas 
as operações de impressão das provas positivas, deverá 
determinar a posição da meza 
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que lhe deverá servir para as manipulações de viragem e 
fixagem. 

Esta meza deverá naturalmente ser collocada perto 
d'agua e proxima á luz amarella que vem da janella. 

As banheiras empregadas para a sensibilisação do 
papel deverão ser de vidro ou de porcellana. Todas as 
outras operações poderão ser executadas nas banheiras 
de ferro esmaltado ou em outras. 

Estas banheiras se limpam facilmente, e alem disso 
não são frageis. 

Depois de haver organisado a meza necessaria para a 
sensibilisação do papel, o amador poderá se utilisar do 
logar restante para as manipulações de montagem e 
acabamento das provas. 

Papel albuminado. 

As photographias são habitualmente impressas em 
duas especies de papel, a saber : o papel de Saxe e o papel 
de Rives. 0 primeiro é manufacturado em Malmedy 
(Saxe), reconhece-se-o facilmente pela marca da 
fabrica. Este papel é um pouco mais fragil e tem um 
granitado mais fino que o de Rives. Certos 
photographos empregam-no para as paisagens e 
grandes provas. Pretendem que seja mais solido e que 
se adapte melhor ás differentes manipulações. 
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0 papel de Rives toma o seu nome de uma pequena 
cidade ao sudoeste da França, onde é fabricado. 
Reconhece-se-o pela marca que está collocada no papel. E' 
geralmente empregado para imprimir as provas de 
pequenas dimensões. A experiencia tem demonstrado 
que elle se presta mais ás operações de viragem e que sua 
textura é mais fina. Mas esta observação póde ser encarada 
como de pouca importancia, porque os proprietarios 
destas duas fabricas têm por tal forma aperfeiçoado 
seus productos que pódem hoje manufacturar seus 
papeis a vontade com uma textura mais ou menos fina. 
Cada fabrica tem seus partidarios; mas, o que é certo, é 
que a qualidade desse papel não tem sido excedida 
em nenhuma parte. Quasi todo o papel photographico 
empregado no mundo inteiro é produzido por estas 
duas casas. E' fabricado nas dimensões apropriadas ás 
exigencias da arte. 

Tornar este papel sensivel á luz demanda uma 
bastante longa explicação. 

0 papel é antes de tudo revestido de uma 
solução de albumina disolvida na agua, contendo um 
sal chimico conveniente para formar um chlorureto 
de prata, o qual é sensivel á luz. 0 amador e o 
photographo nunca são levados a, por si mesmos, 
albuminar o papel photographico que empregam ; não é 
pois necessario explicar aqui como se o prepara. 
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0 banho destinado a sensibilisar o papel al-
buminado é essencialmente composto de nitrato de 
prata dissolvido em agua distillada. Alguns praticos 
recommendam addicionar a este banho alguns outros 
productos chimicos, taes como o nitrato de soda, o 
nitrato de potassa, o alcool, o camphora, a potassa 
ordinaria, o alumen, assucar, etc., outros convertem o 
banho em ammonio-nitrato de prata. A pratica tem 
demonstrado que todas estas addições ou 
mudanças não têm vantagens serias. A proporção 
minima é de sete grammas de nitrato de prata para 
cem centimetros cubicos de agua distillada. Nunca é 
util fazer-se um banho positivo mais forte que doze 
grammas de nitrato de prata para cem centimetros 
cubicos de agua distillada. 

Não acreditamos de utilidade extendermo-nos aqui 
sobre as manipulações necessarias para a sensibilisação 
do papel albuminado. Vende-se hoje este papel 
sensibilisado, prompto para entrar em uso, em todas as 
lojas de objectos para photographia. Esta fabricação de 
papel sensibilisado, tomou um tal desenvolvimento 
durante estes ultimos annos, que o proprio amador póde 
procurar excellente qualidade delle sem ter os cuidados 
e difficuldades em preparal-os. 



CAPITULO X 

Impressão das provas positivas. - Provas vignetas ou esbatidas. 

Impressão das provas positivas. 
Os laboratorios em que se trabalhar na impressão 

photographica deverão sempre ser allumiados por 
uma luz amarella ,  mas somente,  durante as 
manipulações em que o papel sensivel esteja 
descoberto. Deste modo os brancos delicados da 
prova não se alterarão, mesmo em gráo 
diminuto, com a acção de uma luz semelhante. 

A operação consiste em collocar o papel 
sensivel em um negativo e em um apparelho 
especial, para se obter uma impressão. 

A figura abaixo mostra ao amador este apparelho 
que se chama: chassis-prensa. Elle contem um 
pedaço de vidro (ou espelho) unido e plano sobre o 
qual é collocado o negativo, de tal modo que os 
negativos de menores dimensões que os do proprio 
chassis-prensa, possam ser ahi impressos. 

Um systema muito commodo para registrar 
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o numero de provas impressas, é collocar uma 
etiqueta em um dos lados do chassis-prensa e dar 
um risco cada vez que elle fôr carregado. 

Fig. 21 
Pode-se tambem, com o mesmo fim, collocar 
uma pequena tira de papel branco sobre o 
proprio negativo. 

Quando o chassis é aberto, a luz póde passar 
atravez, mas quando é fechado, a luz só póde passar 
atravéz do negativo para affectar o papel sensivel. 

A parte posterior do chassis é formada de 
duas par tes eguaes e unidas por meio de dobra-
diças, de modo que a pressão póde sustentar 
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uma metade fechada, emquanto a outra está aberta, 
para se examinar os progressos da impressão. Não ha 
perigo em se alterar a posição da prova si houver uma 
pressão suficiente sobre a outra metade, praticando-
se com uma certa precaução. A pressão é dada de 
differentes maneiras. Pequenas mollas de folhas de 
metal consistente são excellentes para os chassis-
prensa de pequenas dimensões. Estas mollas são fixadas 
por meio de um parafuzo collocado no meio, e as 
extremidades vêm a ficar em botões ou descanços que as 
sustentam de modo que a pressão seja por egual. 

0 amador deverá ter o maior cuidado em 
procurar prensas bem manufacturadas e de dif-
ferentes dimensões. Supponhamos que se quer imprimir 
um negativo do tamanho da metade de uma chapa 
ou de 13 centimetros por 18. 0 negativo deve 
ajustar-se perfeitamente no encaixe; dar-se-á o 
contrario, ou si este encaixe não estiver certo, ou si 
o negativo não é plano. Si a prensa tiver um defeito 
qualquer que não se possa facilmente remediar, será 
conveniente e economico que se a deixe de lado, 
porque com um tal instrumento quebrar-se-á 
certamente um grande numero de negativos. Si, pelo 
contrario, o negativo não é plano, o que póde ser 
perfeitamente verificado olhando em sentido longitudinal 
de suas extremidades, collocaremos uma ou mais tiras 
estreitas de papel grosso na parte que não attingir ao 
encaixe. Si o negativo não se mexer 

 
 
 
 
                    

na prensa, quando a pressão for exercida dos dous 
lados, poderemos estar certos que elle está em boas 
condições para ser impresso. , 

Collocai o negativo no encaixe da prensa, com o lado 
invernizado para cima, passai um pincel uma ou duas 
vezes pela superficie para tirar a poeira e outras 
materias estranhas que por ventura ahi se tenham 
depositado. Collocai um pedaço de papel sensibilisado 
cortado convenientemente sobre o negativo, com o 
lado albuminado em contacto com a superficie 
envernizada. Ponde sobre o papel um ou mais chumaços 
de papel mata-borrão, cada um pelo menos tão grande 
como o pedaço de papel sensibilisado. Com este 
arranjo formar-se-á uma especie de coxim que igualará 
a pressão. Ajustai a parte posterior do chassis em sua 
posição natural e fechai as mollas. 

Si o negativo se mover facilmente quando as mollas 
estejam fechadas, é que a pressão é insufficiente; neste 
caso será preciso augmentar o chumaço dos papeis 
mata-borrão. 

Si a impressão for dismaiada, é uma prova que o 
negativo e o papel não estão em perfeito contacto. 

0 cavallete de impressão deve ser collocado ao ar 
livre e tambem desviado dos laboratorios que 
julgardes conveniente, de modo que a luz não seja 
interceptada pelas construcções circumvisinhas. Este 
apparelho deve ter um angulo suf- 

7 
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ficiente para que as aguas da chuva ahi não per-
maneçam; collocai-o voltado para o norte. 

As photographias pódem ser impressas com a luz 
directa do sol; mas certas imperfeições que se 
observam na superficie ou no interior do vidro, taes 
como bolhas, riscos, etc., reproduzir-se-ão infallivel- 
mente quando a luz solar vier reflectir na prensa, ainda 
mesmo que ella esteja coberta com uma subsfancia 
semi-opaca, tal como o papel transparente ou o vidro 
despolido. 

De mais, certos vernizes não supportarão fa-
cilmente o calor porque se amollecem. 

Em summa, é preferivei não empregar a luz directa 
do sol, quando se tiver uma boa exposição para o norte, 
a menos que não se seja obrigado a imprimir as 
provas mui rapidamente. 

Quando se quizer fazer a impressão em um dia 
chuvoso, os chassis deverão ser expostos á luz debaixo de 
vidro; as provas imprimir-se-ão naturalmente de modo 
mais lento. 

Depois de haver carregado a prensa com o negativo, 
com o papel sensivel e com os chumaços de papel mata-
borrão, depois de se haver assegurado da pressão, 
collocai-a com o vidro para fora, sobre o cavallete de 
impressão, á luz diurna. Cinco minutos depois 
examinai os progressos da impressão. 

Emquanto o amador não houver adquirido um pouco 
de pratica deverá confrontar os progressos desta 
impressão no laboratorio; garantirá assim 
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as partes claras das provas, mais especialmente nas 
vinhetas. 

Desapertai a molla do lado da cabeça (si for um 
retrato) com a mão direita, sustentando o chassis com 
a esquerda, com o lado do vidro voltado para dentro. Com 
a mão direita abri delicadamente a parte afrouxada, 
levantai os chumaços do papel mata-borrão de um 
lado. Sobre o papel primitivamente branco distinguireis 
uma imagem, algumas vezes indicada brancamente, 
outras muito accentuada, o que depende da 
intensidade do negativo e da força da luz. 

A prensa deverá ser fechada com cuidado, do 
contrario o papel poderia não ser collocado 
exactamente na posição que tinha antes. 

Esta operação póde ser repetida durante curtos 
intervallos até que a prova esteja terminada. 0 
momento em que é preciso dispensar a acção da luz 
só póde ser determinado com a pratica ; entretanto 
podemos estabelecer como regra que a impressão 
deve ser continuada até que uma ligeira mudança de 
tom se manifeste em todos os claros, excepto 
entretanto nos extremos dos fortes claros de um 
retrato, que são as partes mais brancas, taes como as 
da testa, do queixo, do nariz, etc. Devemos, entretanto, 
obter uma impressão mais vigorosa que a que desejamos 
quando a prova estiver terminada. Disso daremos a 
razão no capitulo que tratar da viragem das provas. Basta 
mencionar aqui que ellas tor- 
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nar-se-ão muito mais claras nas operações sub-
sequentes. 

Empregando negativos intensos ou que tenham tido 
pouca exposição, as sombras serão bronzeadas, ao 
passo que os claros serão apenas esboçados; isto 
acontece muitas vezes quando o amador faz os seus 
primeiros ensaios para produzir negativos de 
paizagens. 

Algumas vezes póde-se imprimir estes negativos, 
comquanto não tenham um grande valor. 

Neste caso, eis o que é preciso fazer : cobri a 
parte posterior do negativo com uma folha de 
papel vegetal, ou qualquer outro papel transparente, 
collando-o nas extremidades com gomma arabica. 
Cortai estes papel nos logares que correspondem ás 
partes intensas do negativo de modo que a luz não seja 
interceptada. Prendei as partes cortadas pelo 
negativo com uma pequena particula de gomma e 
applicai com cuidado o pó do lapis nas partes do 
papel que corresponderem ás sombras mais profundas. 

Effeitos de nuvens pódem ser produzidos em os 
negativos de paisagens, por meio de um esfuminho com 
plombagina. 

Algumas vezes os negativos são superexpostos e 
suas qualidades de impressão são absolutamente 
oppostas ás precedentes. Os claros não são tão intensos e 
serão impressionados completamente antes que as 
sombras sejam bastante fortes. Taes 
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provas são fracas e sem vigor mesmo quando ter-
minadas. 

Neste caso, será preciso sensibilisar o papel em um 
banho mais forte. Poder-se-á tambem obter resultados 
mais satisfactorios retocando os claros no negativo pelo 
lado do avesso com lapis, carmim e azul da Prussia. Si o 
negativo fôr de exposição demasiada, será conveniente 
empregar a côr de oleo que se applicará com a 
ponta do dedo, até que uma intensidade sufficiente seja 
obtida. Aqui é preciso prestar attenção a duas cousas: 
a primeira, é não applicar tinta em demasia; a 
segunda, não exceder aos contornos. No primeiro 
caso sahira uma mancha ainda que obtenhamos uma 
intensidade sufliciente, no segundo obteremos um 
halo, ou degradação nas partes circumvisinhas. 

0 amador deseja muitas vezes imprimir os 
retratos e as vistas em um oval, em um domo ou em 
outras formas com uma linha vivamente definida 
entre o assumpto e a margens branca que cerca a imagem. 
Este effeito se obtem collocando sobre o negativo o 
que se chama um degradador antes de applicar o 
papel sensivel. E presiso certificar-se da posição deste 
degradador com as pequenas tiras de papel grosso de 
modo que todas as provas sejam executadas nas 
mesmas condições. 

Ajustando os degradadores ovaes nos negativos de 
retratos em busto, por exemplo, é necessario 
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collocal-os de modo que os hombros egualmente 
dispostos, não fiquem mais altos que um terço do 
oval; é  preciso tambem que exista a mesma 
distancia entre os bordos da cabeça e as linhas 
externas. 

Provas vignetas ou degradadas. 
 

Si fizermos um buraco do tamanho e da forma 
de um ovo em um pedaço de papelão e si o 
collocarmos na parte externa de uma prensa contendo 
um negativo carregado de papel sensibilisado, 
observaremos em alguns minutos depois de exposto a 
luz. que esta luz qne passou atravéz do buraco do 
papelão produziu no papel o que chamamos uma 
vinheta. 

Collocando o papelão sobre o negativo, ou 
sobre o vidro da prensa, obteremos uma vinheta 
dura e cujo effeito será um pouco semelhante ao 
medalhão ou ao oval de que já tratámos no ca-
pitulo antecedente. 

Neste caso, em vez das linhas do contorno 
serem recortadas, deverão ser desbastadas, indecisas 
e fracas. 

Collocai um pedaço de vidro espesso entre o 
negativo e o papelão, imprimi como precedente-
mente e notareis que esta ultima impressão tem 
mais degradação que a primeira. 

Assim, pois, quanto maior fôr a distancia, sem 

exageral-a todavia, entre o papelão e o papel sen-
sivel, mais suave será esta degradação. Vamos 
indicar ao amador os meios convenientes para 
obter facilmente este genero de provas. 

Os degradadores ou vinhetas podem ser empregados. 
Ha differentes especies no mercado. 

Bellas provas em vinhetas podem ser obtidas do 
seguinte modo. 

Collocai um pedaço de papel cartão com uma abertura 
oval a uma certa distancia do negativo; a luz diffusa 
que passar atravéz desta abertura produzirá uma 
suave degradação, enquanto que si este cartão for 
collocado sobre o negativo ou sobre o espelho forte da 
prensa será dura. 

E' preciso sempre que o cartão-vinheta esteja 
collocado ao menos a um centimetro do negativo ou 
do vidro da prensa. Deve-se empregar papel-cartão um 
pouco grosso para fazer-se as vinhetas. 

A abertura oval deverá ser cortada obliquamente 
para dentro, si o cartão for muito duro afim de não 
impedir a formação de uma degradação branda na 
prova; si não fôr cortado deste modo, e si não fôr 
collocada um pouco afastada do negativo, a luz 
entrando por esta abertura não produzirá o halo 
desejado, produzirá ao contrario uma impressão dura 
(cortada) ligada ao ponto em que a vinheta tocar o vidro 
da prensa ou o proprio negativo. 

Pregai na abertura do oval uma ou mais fo- 
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lhas de papel transparente quando quizerdes imprimir ao 
sol. 0 resultado será satisfactorio si a distancia entre o 
cartão e o negativo for correcta. 

Eis a melhor maneira de se chegar promptamente a 
obter differentes gráos de distancia entre os negativos e os 
cartões. 

Tende sempre prompta para usar uma certa 
quantidade de pedaços de madeira leve e unidos, de 
differentes grossuras e comprimentos apropriados ás 
diversas dimensões das prensas. Pregai estes tocos de 
madeira nos lados das prensas. As vinhetas deverão ser 
tambem pregadas nestes pedaços de madeira. 

Não empregai mais de dous pregos para cada pedaço 
de madeira; procedei do mesmo modo para com as 
vinhetas. 

Si quizerdes obter uma degradação começando de 
perto da cabeça de um retrato, por exemplo, e extendendo-
se pelo fundo ou pelo vestuario, a distancia da vinheta ao 
negativo deve variar entre 0m,015 e 0m,025. 

A maior distancia da vinheta ao negativo deve 
sempre ser menor que a abertura do oval empregado. 

Nunca deveis usar os vidros despolidos, sobretudo si 
desejais uma degradação branda, mas cobri antes o oval 
com papel transparente de boa qualidade. 

0 papel transparente para copiar cartas é o 
melhor que se póde usar. Colle-se-o na abertura 
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da vinheta. Este papel não tem buracos. Póde-se 
expôr os chassis aos raios directos do sol ou á luz diffusa. 

Si o halo ou a degradação se produzir mal, é que a 
vinheta não está bastante desviada do negativo. 



CAPITULO XI 

Viragem das provas positivas. - Fixagem e lavagem das 
provas positivas. 

 
 

Viragem das provas  posi tivas.  

E' preciso indicar agora os meios de tornar as 
provas, sinão absolutamente inalteraveis, pelo menos 
bastante estaveis para conservarem a sua força e 
vigor durante alguns annos. Estes meios se chamam 
viragem e fixagem das provas. 

A viragem é a operação que determina defi-
nitivamente a côr da impressão; temos ja observado que 
a prova é composta de chlorureto de prata e de 
nitrato de prata livre. 

A maior parte do nitrato de prata pode ser eliminada 
por uma lavagem da prova na agua, operação que não 
altera a imagem de nenhum modo. 

Submettendo-a assim lavada a acção de uma solução 
de chlorureto de ouro, produzir-se-á uma reacção chimica. 
Uma certa parte de chlorureto de prata receberá um 
deposito de ouro durante 
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o tempo em que a prova estiver sob a acção do banho de 
viragem. 

Regra, quanto mais uma prova for submettida ao 
banho de viragem, mais o deposito de ouro será 
abundante. Consequencia, mais frio será o tom da 
prova. 

De acordo com esta regra, si desejardes obter tons 
pardos quentes, as provas deverão permanecer pouco 
tempo no banho de virajem. Obtereis um tom 
purpureo submetendo um pouco mais a prova á acção 
deste banho. Os tons azulados necessitarão de uma acção 
mais prolongada. 

Notar-se-á que as provas diminuirão muitas vezes 
de vigor pela acção prolongada dos banhos de viragem; 
este facto é devido antes á acção alvejante do chloro 
do que á operação posterior de fixagem no banho de 
hyposulfito de soda, onde o chlorureto de prata é 
dissolvido deixando a imagem composta de prata no 
estado metallico sobre a qual se deposita o ouro 
egualmente no estado metallico. Quando o agente 
fixador tiver sido eliminado da prova com lavagens 
copiosas e successivas, a prova chamar-se-á: 
inalteravel á luz, conquanto não possamos assegurar 
que seja absolutamente inalteravel. 

Modo de cortar as provas. 
0 amador reconhecerá certamente, que é mais 

conveniente cortar as provas nas dimensões que ellas 
devam finalmente possuir, antes de submet- 
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tel-as aos differentes banhos que indicaremos mais 
adiante. Este processo deverá ser feito no laboratorio, 
empregando unicamente a luz amarella. Os calibres 
para cortar as provas são fabricados de vidro grosso 
muito liso, despolidos de um lado, perfeitamente unidos 
e esquadriados nos bordos. Estes calibres (de todos os 
tamanhos das provas) vendem-se nas casas de objectos 
para photographia; são geralmente munidos de um 
botão de madeira collocado no centro, o que permitte 
empregal-os mais facilmente. 

Collocai a prova voltada para cima sobre um pedaço 
de vidro, que so deva servir para este fim, ajustai o 
calibre sobre a superficie de um modo conveniente. Si 
fôr um grupo de tres pessoas, por exemplo, a figura 
do centro deve ser posta pouco mais ou menos no 
meio da prova. Si fôr um retrato em busto 
geralmente é preciso collocar o queixo no centro. Para 
um retrato a meio corpo o centro será um pouco mais a 
baixo, perto do peito. E' preciso ter bastante cuidado 
para que fique um espaço suficiente acima da cabeça 
para equilibrar o resto de um modo conveniente. 
Quando o calibre estiver posto no logar, cortai a 
prova em redor dos bordos com a lamina bem afiada 
de um canivete. Si for preciso, empregai a oval com 
calibres particulares de zinco. E' preciso um pouco 
de pratica para se manejar este instrumento. 

Lavagem das provas. 
Quando todas as provas estiverem cuidadosa-

mente cortadas, collocai-as voltadas para baixo em 
uma banheira cheia de agua commum, tendo o maior 
cuidado em introduzil-as separadamente afim de 
evitar que se unam umas com as outras. Mergulhai-
as n'agua por meio de uma leve pressão e conservai-
as em movimento na banheira durante cerca de cinco 
minutos. 

A agua, a principio clara, tornar-se-á em 
pouco tempo de côr leitosa. Lançai fora esta agua, ou 
conservai-a em um recepiente especial para mais 
tarde della retirar a prata que contem. Repeti a 
operação da lavagem das provas duas ou tres vezes 
ainda, empregando cada vez uma nova quantidade 
de agua. Depois destas differentes lavagens 
successivas, as provas estarão promptas para a operação 
de viragem. 

Certos photographos addicionam á agua da ultima 
lavagem, acido acetico (trinta centimetros cubicos de 
acido acetico para quatro litros d'agua). As provas 
ficarão neste ultimo banho durante cerca de cinco 
minutos. Sua côr será de um vermelho côr de tijolo. 
Alguns impressores obtém um resultado semelhante, 
acrescentando 30 grammas de sal ordinario para 
quatro litros d'agua ao banho de lavagem. 

As numerosas formulas de banhos de viragem, 
publicadas em jornaes ou obras sobre photogra- 
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phia, todas têm o seu merito. Julgamos que ellas devem 
embaraçar o amador. E'  por esta rasão, que vamos dar 
uma só, e que havemos reconhecido ser excellente. 

0 banho de viragem pelo acetato de soda é o mais 
geralmente empregado; com um pouco de attenção 
póde-se servir delle durante muito tempo, com uma 
simples addição de banho novo, quando manifestar-se 
fraco. Quasi todos os tons podem ser obtidos com o seu 
emprego. 

Fazei a seguinte solução: 
Chlorureto de ouro . . . . . . . . . . . . . . 4 grammas 
Agua distillada  . . . . . . . . . . . . . . 300 cent. cub. 

No caso em que esta solução esteja acida, o que 
reconhecereis perfeitamente com papel azul de 
tournesol que tornar-se-á vermelho immediatamente, 
neutralisai-a com algumas gottas de uma solução 
saturada de bicarbonato de soda. Fazei dissolver em 
uma outra garrafa 

Acetato de soda . . . . . . . . . . . . . . . 30 grammas 
Sal commum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16    " 

Agua ordinaria . . . . . . . . . . . . . 1.500 cent. cub. 
Misturai as duas soluções em partes eguaes. Depois 

de ter vigorosamente agitado esta mistura collocai-a 
em um logar escuro durante vinte e quatro horas. 
Para fazer o banho de viragem derramai 200 
centímetros cubicos desta solução em quatro litros de 
agua. Este banho será sulf- 
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ficiente para virar oito ou dez folhas de papel, si as 
operações forem bem encaminhadas. 

Viragem. 
Derramai o banho de viragem em uma ba.nheira 

de porcellana pouco profunda que, tanto quanto 
possivel, só deverá servir para este uso. Collocai uma 
por uma vinte ou trinta provas no liquido, voltadas para 
baixo, e agitai tudo, removendo a banheira. Esta deve ser 
collocada de tal modo que uma fraca luz caia sobre ella 
para bem se ver e convenientemente julgar da côr 
que as provas tomarem. 

Ao cabo de cinco minutos as provas deverão estar 
voltadas para cima, uma por uma, e o amador notará que 
todas estão ainda de uma côr avermelhada. 

Collocai logo umas outras vinte provas, voltadas 
para baixo, como precedentemente si a banheira fôr 
bastante grande para recebel-as; neste momento voltai 
cinco ou seis das provas collocadas em ultimo logar 
deixando as que estão voltadas para cima em um 
canto da banheira, sempre na solução. Notareis nesta 
occasião uma ligeira differença de côr, mas não muito 
grande que vos autorise a retirar do banho uma só 
das provas. Virai-as todas para baixo mergulhando-as 
na solução uma por uma, conservai-as sempre no canto da 
banheira. Nessa occasião, voltai tambem todas as que 
puzestes em segundo logar. 
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Algumas das provas que puzestes em primeiro 
logar no banho começarão a tomar uma côr in-
clinando-se para a violeta, quando as comparardes 
com as que acabastes de virar. 

Si desejardes obter um tom quente, deverão ser 
retiradas do banho de viragem e mergulhadas em 
uma banheira d'agua contendo 30 grammas de sal 
commum para 4 litros de agua, este banho impedirá a 
acção de viragem melhor do que um banho de agua 
ordinaria. 

Apezar de tudo o que acabamos de dizer, a 
pratica será o melhor guia para indicar o momento 
em que é preciso retirar as provas da viragem, 
porque certos papeis tomam um tom mais quente do 
que outros durante a operação subsequente de 
fixagem. 

Um certo numero de precauções são absolu-
tamente indispensaveis. Eil-as: lavai sempre cui-
dadosamente as mãos, assim como as banheiras que 
empregardes. Quando a viragem estiver terminada, 
derramai a solução em um vidro proprio, 
especialmente destinado a este uso, e collocai-o em uma 
prateleira ao abrigo do pó e da luz. Quando quizerdes 
servir-vos deste banho, derramai a parte clara na 
banheira e lançai o sedimento nos residuos. 
Addicionai uma certa quantidade de banho novo de 
viragem (30 centimetros cubicos pelo menos por 
folha). 

Quando um certo numero de provas forem 
retiradas do banho de viragem, outras deverão 
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ser ahi lançadas voltadas para baixo, e tratadas 
como acabámos de explicar, até que todas estejam 
viradas. 

Si desejardes obter um tom frio, as provas 
deverão permanecer por mais tempo no banho de 
viragem. Quando vos certificardes que têm uma côr azul 
pronunciada, a operação poderá ser parada. 

Agitai sempre a solução antes de virar de novo. 
Evitai pôr muitas provas ao mesmo tempo; agitai-as 
constantemente. 0 numero de provas recommendado 
acima applica-se unicamente ás de pequenas 
dimensões; si ellas são de 18 centimetros por 24, por 
exemplo, ou mais, não será preciso virar mais de 
duas ou tres ao mesmo tempo, a menos que se 
empregue uma maior quantidade de banho do que a 
que acabamos de indicar. 

Nunca deveis fazer o banho de viragem mais 
forte do que a formula que acabamos de apontar. 

Depois das operações da primeira lavagem o da 
viragem, as banheiras deverão ser perfeitamente lavadas 
e postas em seos logares. 

Mudai a agua das provas duas ou tres vezes afim 
de eliminar todo o vestigio da solução de viragem. Neste 
estado ellas estarão promptas para a operação da 
fixagem. 

Nota. -- A luz branca empregada no laboratorio em que se 
fizer a fixagem deve ser enfraquecida e empregada com certas 
precauções, porque pôde affectar as provas antes da fixagem. 

8 
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Fixagem e lavagem das provas positivas. 

A fixagem das provas é a parte da impressão, 
por meio da qual os saes sensiveis que contem 
o papel depois da viragem são dissolvidos, 
apenas deixando uma imagem composta de 
prata no estado metallico sobre a qual se 
encontra um insignificante deposito de ouro. 
0 agente mais proprio e mais geralmente em-
pregado para dissolver estes chloruretos é o 
hyposulfito de soda. Este producto é muito 
empregado, principalmente desde que o 
processo gelatino-bromureto de prata é de 
uso geral; é positivamente o agente mais 
destructivo que se emprega em um laboratorio 
de photographia. Estar prevenido é estar 
armado. E' por esta rasão que o amador 
deverá sempre estar muito attento, evitando 
derramar o hyposulfito de soda no assoalho,  
esmigalhal-o com o pé e pôr a menor 
quantidade em outras soluções. Deverá lavar as 
mão e enxugal-as mui cuidadosamente durante 
as operações de fixagem. Si o amador não 
seguir estrictamente estes conselhos, nume-
rosos e graves insuccessos virão demonstrar o 
seu arrependimento. 
A quantidade de banho fixador que se deverá 
fazer será determinada pelo numero de provas 
que se pretende fixar, seiscentos ou setecentos 
centímetros cubicos de solução poderão 
facilmente fixar duas duzias de pequenas 
provas, quatro li- 
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tros serão necessarios para fixar o numero de provas 
que se póde imprimir com dez ou quinze folhas 
inteiras de papel photographico. 
Em consideração á natureza destruidora do 
hyposulfito de soda, quando está em contacto com 
uma prova não fixada, ou si algum pequeno ves-
tigio deste producto cahio no banho do viragem, 
será prudente preparar a solução de fixagem antes, 
em um compartimento particular, no qual poder-se-
á tambem executar todas as manipulações de 
fixagem. Eis a formula do banho de fixagem 

Hyposulfito de soda. . . . . . . . .150 grammas 
Agua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1.000 cent. cub. 

Será conveniente empregar este banho 
sempre novo, e tornai-o ligeiramente 
alcalino com o ammoneo. 

0 amador cuidadoso poderá pôr de lado 
este banho para fixar os negativos, 
conquanto o hyposulfito de soda seja um 
producto muito barato. 

Fixagem das provas. 
Derramai a solução de hyposulfito de soda em 

uma banheira rasa e pouco profunda. Collocai as 
provas viradas e lavadas em uma outra 
banheira d'agua ao alcance da mão. Retirai 
as provas uma por uma desta banheira 
d'agua para o banho fixador do seguinte 
modo 
Tirai uma prova da agua com a mão direita 

8 
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e collocai-a no banho de fixagem com a mão es-
querda comprimi-a voltada para baixo, continuando 
esta operação até o momento em que todas as provas 
estejam no hyposulfito de soda. 

Si tiverdes um grande numero de provas para 
fixar, um individuo poderá tirar as provas da agua 
de lavagem e um outro mergulhal-as e separal-as no 
banho fixador. 

E' de toda a importancia agitar as provas tanto 
durante a fixagem como durante a viragem; ao 
contrario produzir-se-ão manchas amarellas e 
irremediaveis. Para evital-as, virai todas as provas 
para cima, uma por uma, procedei da mesma forma, 
porém, já voltadas para baixo. Repeti esta operação 
durante cerca de quinze minutos. Si as provas forem 
tratadas como acabamos de indicar, ficarão 
inteiramente fixas. Examinando-as á luz, serão claras 
nas partes brancas e de um tom egual nas partes 
escuras. Reuni as provas em um monte, escorrei o 
liquido supérfluo tanto quanto possivel e ponde-as em 
uma banheira cheia d'agua. 

Mudai esta agua quatro vezes pelo menos, esta 
operação sera suficiente para que ellas não fiquem 
mais em contacto umas com as outras. Serão depois 
collocadas no apparelho para laval-as. 

Lavagem das provas. 
As opiniões dos photographos estão divididas 

com relação aos melhores meios a empregar para 

lavar as provas depois da fixagem. Cada um delles tem o 
seo methodo particular e mostrar aqui ao amador 
as ideas postas em pratica e as invenções que temos 
visto desenvolver, seria embaraçal-o. Vamos indicar um 
meio que nos parece muito racional e que sempre 
empregamos. 

A, é uma caixa de zinco envernizado, provida 
de um fundo duplo B, perfurado de buracos. Na 
parte inferior ha um siphon H. Ao longo dos bordos 
superiores ha um tubo R que se communica com 
uma bica i. Este tubo é munido de pequenos tubos 
obliquos a, a, a, a. 0 tubo R tem tambem pequenos 
buracos que estão voltados para os lados da 
caixa, para impedir que as provas fiquem colladas 
nos lados do apparelho. 

  
Fig. 22 

Quando a caixa está em communicação com 
uma torneira d'agua, enche-se. Quando a agua 
attinge a altura do siphon H, este funcciona 
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e esvasia a caixa. A operação se renova em seguida por si 
mesma. 

Quatro ou cinco horas de lavagem são sufficientes 
para eliminar os ultimos restos de hyposulfito contidos 
nos póros do papel. 

Póde-se ainda eliminar o hyposulfito de soda das 
provas por meio de reacções chimicas. 0 acetato de 
chumbo tem sido muito recommendado e empregado 
neste mister; mas, pesquizas analyticas cuidadosamente 
dirigidas têm provado de um modo concludente que pelo 
seu uso apenas se operava uma mudança de base. 
Este não se deve pois aconselhar. 

E' preferivel empregar a agua de gavela. A agua de 
gavela é preparada fazendo ferver na agua uma 
mistura de chlorureto de cal e carbonato de potassa. 
Facilmente póde-se obter este producto commumente 
empregado pelas lavandeiras. Uma solução de 100 
centimetros cubicos de agua de gavela para 4 
litros de agua será bastante para o que se deseja. 
Abandonai as provas dez ou quinze minutos neste 
banho e tudo o que existir de hyposulfito de soda será 
eliminado. Lavai depois as provas abundantemente. 

CAPITULO XII 
Montagem das  provas. - Retoque das provas.  

- Assetinamento a quente das provas. 

Montagem das provas. 
Na maior parte dos casos, torna-se necessario 

collocar-se as provas photographicas em um supporte 
qualquer para dar-lhes a duração precisa e ao mesmo 
tempo augmentar o seu brilho e valor. E' por este 
motivo que é util montal-as. 

Ha duas maneiras differentes para se montar as 
photographias. A primeira consiste em seccar as provas 
e cobril-as pelo avesso com gomma de polvilho, de uma 
maneira regular, tendo o maior cuidado em retirar o pó, 
os grumos ou os pellos dos pinceis e collocal-as em 
um cartão, deixando-as seccar expontaneamente. Si o 
amador desejar empregar este methodo, passará uma 
ou duas vezes uma esponja ligeiramente humedecida 
sobre o cartão e logo applicará a prova na posição exigida 
e comprimil-a-á delicadamente para fazel-a adherir. Um 
papel mata-borrão deverá ser collocado sobre a prova; 
ella deverá depois ser submettida a acção de um 
rolo de borracha. 
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Vamos descrever rapidamente o segundo methodo. 
Cada prova deverá ser collocada separadamente, 
voltada para baixo, sobre um pedaço de panno 
humido que por sua vez deverá permanecer sobre 
um pedaço de vidro de tamanho conveniente. Todas 
serão cuidadosamente esfregadas para sahir o excesso 
de agua que possam conter. 

A gomma deverá ser applicada nas costas da prova 
do modo mais uniforme possivel, depois deverá ser 
collocada na posição desejada em um cartão e 
comprimida ligeiramente em todos os sentidos, com o 
auxilio de uma folha de papel mata-borrão ou de uma 
faca do cortar papel. Esta operação deverá ser repetida 
tantas vezes quantas forem as provas humidas que 
existam sobre o panno. 

Si fór possivel, será preferivel que esta operação seja 
feita por duas pessoas; a primeira extenderá a 
gomma, a segunda applicará a prova sobre o cartão. - 
As provas serão melhor montadas deste modo; 
evitar-se-á o risco de mancha-las com a gomma, si 
as duas pessoas forem cuidadosas. Si acontecer que a 
gomma seja em excesso no lado aproveitavel da prova, 
deverá ser retirada immediatamente por meio de uma 
esponja humida. 

Um outro methodo consiste em retirar as provas 
da agua da lavagem final e collocal-as amontoadas umas 
sobre as outras, com o lado albu- 
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minado para baixo e em cima de um placa de 
vidro. Deixai-as escorrer por alguns minutos, cada 
uma será untada de gomma, levantada por um canto 
e collocada em posição conveniente no cartão. Depois 
deverá ser coberta com uma folha de papel e 
esfregada ligeiramente com uma faca de cortar 
papel até que fique bem unida e adherente ao cartão. 
Este methodo será muito conveniente quando se tiver 
muitas provas para montar. 

Os cartões. 
Ha muitas especies de cartões para se montar as 

photographias: os cartões de visita, os cartões-albums, 
os cartões bristol ordinaries de differentes cõres, os 
cartões de fundos coloridos, etc. Nestes ultimos a 
photographia é collocada no centro e rodeada portanto 
por um tom palido, côr de camurça ou neutro; por 
fóra, uma margem pardacenta ou branca costuma 
emmoldurar o todo. 

As gommas, maneira de fazel-as. 
Por differententes rasões, na montagem das 

photographias, a gomma de polvilho deve ser preferida a 
todas as outras. 

Misturai uma certa quantidade de polvilho de boa 
qualidade com um pouco de agua fria; revolvei esta 
mistura que deve ser um pouco consistente; addicionai 
depois um pouco de agua fervendo agitando 
vigorosamente; evitai fazer a 
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gomma muito compacta, é preciso que ella seja antes um 
pouco molle. Operai do modo mais aceiado possivel. 

Póde-se ainda fazer um boa gomma com ge-
latina. A proporção de gelatina misturada com a agua 
quente deve ser sufficiente para obter uma especie de 
geléa, quando esfriar. Comprehender-se-á facilmente que 
desta só se poderá usar em uma temperatura mais ou 
menos alta; algumas vezes mesmo neste estado ella 
perde as suas qualidades adhesivas. A maior objecção que 
se pôde fazer ao seu emprego é que ella é mais ou menos 
affectada pela atmosphera, e que por sua natureza 
presta-se a absorver uma maior ou menor quantidade 
de humidade. Certos photographos pretendem que ella 
affecte a duração das provas pelos saes de prata. 

Séccagem das provas. 
Quando quizermos seccar as provas de grandes 

dimensões é preciso impedir que ellas se curvem para 
evitar o dobramento da albumina. Collocai duas 
provas do mesmo tamanho de costas com costas e 
suspendei-as por meio de duas pegadeiras americanas 
(não empregai as pinças que vos utilisais na 
sensibilisação do papel). 

Quando os cantos inferiores se recurvarem' será 
preciso mudal-as de posição, mas sempre de costas com 
costas. Em pouco tempo estarão em condições de 
soffrer as operações subsequentes. 
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As provas de pequenas dimensões deverão ser 
collocadas voltadas para baixo e quando estiverem quasi 
seccas, deverão ser arrumadas umas sobre as outras e 
comprimidas por meio de um peso posto em cima de 
cada monte. 

Supponhamos que as provas para montar sejam 
de cartões-albums não cortadas antes do banho de 
viragem, será preciso cortal-as por meio de um calibre e 
de um canivete. 

Para executar esta operação as provas deverão 
estar perfeitamente seccas; o calibre deverá ser collocado 
solidamente sobre a superficie para se obter os melhores 
resultados. 

Para montar estas provas, collocai seis por exemplo, 
com a parte de albumina voltada para baixo, sobre um 
pedaço de panno limpo, passai pelo avesso de cada 
uma dellas um pincel bem embebido em gomma de 
polvilho, tendo o maior cuidado em não deixar ficar 
sobre as provas grumos ou materias estranhas. 

Tendo já preparados cartões de dimensões a-
propriadas, algumas folhas de papel branco, uma faca 
de cortar papel e uma esponja humida. 

Retirai uma prova com a ponta do canivete; 
ajustai-a sobre o cartão de modo que as margens fiquem 
eguaes em cima e dos lados, o que deverá ser 
executado rapida e convenientemente; cobri a prova 
com uma folha de papel branco e esfregai-a em todas 
as direcções com a faca de cortar papel. Quando todas as 
provas estiverem 
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montadas, collocai-as voltadas paro baixo, em cima de 
uma superficie plana e limpa em uma corrente de ar. 
Sua fórma não se alterará, o que aconteceria 
infalivelmente si as deixasseis seccando voltadas para 
cima. 

Quando as provas estiverem quasi seccas, estarão 
nas melhores condições possiveis para serem 
assetinadas. 

Retoque das provas. 

0 retoque das provas positivas deve ser feito quer 
antes, quer depois da assetinagem. Muitos photographos 
preferem fazel-o primeiro, porque, quando as provas 
estão terminadas, as partes embaciadas causadas por 
este retoque não são visiveis. As cores empregadas 
para o retoque das provas positivas são : o nankin, o 
vermelhão da China e a tinta neutra, misturada com 
gomma arabica (dissolvida n'agua) ou antes com 
albumina, até que se obtenha a tinta desejada. Póde-se 
addicionar preto de marfim a estas côres si se 
desejar. 

Para se retocar as photographias de um tom 
quente. dever-se-á empregar o vermelhão da China. Si 
ellas tiverem um tom azulado ou pardacento, exigirão 
uma maior proporção de tinta neutra. As lacas, que se 
pódem empregar para a obtenção de matizes 
exactos, não são côres bastante firmes, é por esta rasão 
que não é preciso fazer-se uso dellas. 
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Todos os tons photographicos pódem ser fa-
cilmente obtidos por meio das misturas das côres 
acima indicadas. Começai debuxando ligeiramente 
uma mancha branca na meia-tinta, por exemplo, 
empregando simplesmente a ponta de um pequeno 
pincel de pello de marta cheio de tinta. Quando 
tiverdes retocado será bem difficil descobrir onde a 
mancha existia anteriormente. 

Si está ainda visivel, ou si a tinta é um pouco mais 
clara póde-se ainda remediar com uma ou duas rapidas 
pinceladas, tomando uma pequena quantidade de 
tinta na palheta. Ao contrario, si a mancha que 
retocastes é mais apparente depois da applicação de um 
tom mais forte do que a graduação dos tons 
immediatos, limpai completamente o vosso retoque e 
começai de novo. A paciencia no retoque das provas 
positivas é absolutamente necessaria, porque é uma 
operação laboriosa; acautelai-vos nos primeiros ensaios, 
e obtereis mui facilmente a perfeição. Depois este 
trabalho executar-se-á mui commodamente. 

No retoque das provas positivas é muitas vezes 
necessario attenuar uma luz muito viva. Quando ella 
fôr de pouca importancia, pontilhai a superficie com 
um pincel mui ligeiramente molhado na tinta. Quando 
este espaço fôr grande, retocai com riscos cruzados, 
molhai o pincel moderadamente na tinta, praticai como si 
quizesseis dar traços com a penna, começando de 
cima, com tres linhas curvas, por exemplo, cruzando 
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estas linhas com tres outros riscos em direcções 
oppostas. Praticai deste modo até que a parte a retocar 
esteja coberta. Quando este trabalho estiver secco, 
pontilhai ligeiramente nos intersticios com um pincel 
fino, contendo pouca tinta, até que tudo esteja bem 
unido. 

As manchas pretas deverão ser retocadas com 
branco da China ligeiramente misturado com um pouco 
de tinta da côr photographica. 0 amador poderá executar 
este trabalho no mais elevado gráo de perfeição 
quando tiver adquirido a habilidade necessaria. 

As sombras pódem ser reforçadas com tinta neutra 
ou com preto de marfim misturado com uma solução de 
gomma arabica. Os claros pódem tambem ser reforçados 
com branco da China; as meias-tintas pódem ser 
pontilhadas com uma côr apropriada. Quando o retoque 
tiver sido realisado, quer antes, quer depois da 
assetinagem, será conveniente collocar o encaustico na 
prova. 

As partes fuscas causadas pelo retoque, ou pelos 
signaes dos dedos, podem ser facilmente tiradas com a 
applicação desta preparação. e a superficie da prova 
torna-se mais brilhante do que só com a assetinagem. A 
cêra, que é a base desta preparação, enche os póros do 
papel e por isso a photographia é protegida, em 
grande parte, de toda a influencia atmospherica. Este 
encaustico deverá ser empregado em todas as photogra- 
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phias, quer sejam velhas ou recentes. Eis como se 
deve fazer esta preparação: 

Cêra branca . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 grammas 
Essencia de therebentina . . . . . . 150 cent. cub. 
Dissolvei a cêra na therebentina aquecendo-a em 

banho-maria, addicionai cerca de dez centimetros 
cubicos de essencia de alfazema para tirar o cheiro da 
therebentina. Applicai esta preparação sobre a 
photographia por meio de um pequeno pedaço de 
flanella. Esfregai em todos os sentidos e depois de um 
modo circular com a mesma fazenda, até que a 
encaustica esteja bens espalhada por toda a 
superficie; tomai depois uma boneca de flanella 
limpa, esfregai de novo como acima e sem parar, 
porque de outra forma obtereis manchas. 

Si o polimento não satisfizer, applicai uma nova 
quantidade do preparado e repeti a operação. 

Assetinagem a quente das provas. 
A assetinagem tem por fim produzir sobre a 

prova photographica uma superficie unida e bri-
lhante; esta operação executada por mãos habeis, dará 
muito maior valor as photographias. 

0 principio desta operação consiste na acção de 
fazer passar a prova por um cylindro de aço 
polido, que é antes esquentado por meio de uma 
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lampada de alcool ou de gaz. A figura seguinte mostra 
ao amador um modelo do apparelho empregado. Para 
assetinar convenientemente a quente 
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solução e esfregai brandamente a superficie da 
photographia; cinco minutos depois poderá ser assetinada 
a quente. Tende o maior cuidado em que a prensa não 
esteja demasiadamente quente. Evitai parar durante o 
tempo em que a prova passa pelo cylindro de aço 
aquecido. Si se observar poeira ou outros corpos 
extranhos entre o cylindro e a photographia, poderão 
produzir-se arranhões; se isto acontecer, o cylindro deverá 
ser esfregado com esmeril muito fino para restituir o 
polimento ao apparelho. 

Fig. 23 
é necessario submetter a prova a uma preparação 
preliminar. Póde-se obter uma superficie muito brilhante 
esfregando a prova no estado secco, com sabão, reduzido 
a pó, por meio de um pedaço de flanella. 
Alguns photographos preferem empregar uma solução 
alcoolica de sabão obtida com a dissolução de quatro 
grammas de sabão branco em uma pequena quantidade 
de agua, e addicionando depois cem centimetros cubicos 
de alcool. Humedecei um pedaço de algodão ou de flanella 
nesta

  



CAPITULO XIII 

Photographia instantanea obtida por meio da luz diurna.- Photographia 

instantanea por meio da luz do magnesio. 

A photographia instantanea é a que certamente mais 
encanta e arrebata ao amador; mas permitam-nos 
primeiramente algumas palavras sobre o que se entende 
por photographia instantanea. 
Para certos amadores, o tempo de exposição é 
instantaneo quando dura unicamente o tempo 
necessario para abrir e fechar o obturador ordinario 
da objectiva com a mão, por exemplo, isto é, um 
quarto de segundo pelo menos. Segundo as indicações 
que acabamos de dar no correr desta obra o amador 
obterá resultados satisfactorios, si não desejar uma 
rapidez maior de exposição, com a condição 
entretanto de empregar um obturador chamado 
instantaneo. 

Nestes ultimos annos tem-se inventado e con-
struido um grande numero de apparelhos deste genero 
de formas mui variadas. Cada photographo ou amador 
tem predilecções accentuadas por um tal ou qual 
destes instrumentos. Limitar-nos-emos com indicar 
alguns delles. 

0 obturador guilhotina, os obturadores de la-
minas cruzadas de Tury e Anney, de Français, os de 
Guerry, de Londe, de Boca, etc., poderão ser 
empregados fazendo-se variar as differentes 
celeridades de exposição. 

Mas para outros amadores é unicamente a 
partir da duração de um quarto de segundo que a 
instantaneidade propriamente dita começa. Somos da 
sua opinião. 

A menos que o amador só deseje fazer pho-
tographia instantanea no sentido de obter um 
documento qualquer, não terá grande difficuldade 
em desempenhar o programma a que se propoz; 
mas si quizer que as provas instantaneas possuam 
qualidades analogas as que são produzidas nas 
condições ordinarias, é deste ponto que começa a 
difficuldade. 

Com effeito, querer reproduzir um navio an-
dando, um trem de ferro a toda a velocidade, 
pessoas em movimento, cavallos transpondo bar-
reiras, etc., tudo isto implica difficuldades de 
execução (para que a prova seja satisfactoria) que, não 
sendo insuperaveis, exigem uma grande habilidade 
e estudo perfeito e aprofundado, dos meios 
particulares para se obter semelhantes representações. 
Acrescentaremos, além disso, que si o amador não possuir 
já conhecimentos serios sobre a pratica e theoria da 
photographia, será conveniente adquiril-os antes de 
se atirar a este genero de trabalhos. 

9, 
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0 plano e a importancia desta obra, o caracter 
elementar que queremos dar-lhe, forçam-nos, apezar 
de toda a nossa boa vontade, a fornecer ao amador 
unicamente algumas indicações summarias sobre os 
estudos particulares que elle deve emprehender; 
reportando-o ás excellentes obras especiaes escriptas 
sobre a materia. 
Com effeito, a escolha das objectivas, a escolha de um 
obturador, a escolha das chapas sensiveis a 
empregar, o formato das provas a executar 
(formato que não deve ser excedido á grandeza 
relativa da imagem a reproduzir) a illuminação 
dos objectos a representar-se, e as manipulações do 
desenvolvimento das chapas são questões 
importantissimas que necessitam de um estudo 
inteiramente particular do assumpto. 
0 amador encontrará resumos muito completos nas 
obras especiaes que tratam desta materia tanto sob o 
ponto de vista pratico como theorico. 
Actualmente constroe-se, varios generos de camaras 
escuras para se executar especialmente as 
photographias instantaneas. Ellas são organisadas de 
tal sorte que são completas por si mesmas. Não 
necessitam de cavalletes, nem do panno para focalisar 
e nem de outros accessorios. Podem facilmente ser 
guardadas em uma mala ou caixa ou serem 
transportadas pelo proprio amador, sem embaraço e 
sem inconveniente. 

Os constructores deram a estes apparelhos os 
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nomes mais variados. Chamarei-nos em geral, camaras 
detectivas ou camaras manuaes. 
Quando se estuda com cuidado a grande quantidade 
de apparelhos deste genero, nota-se que a sua 
construcção tem sido gradualmente aperfeiçoada e 
que uma incrivel quantidade de engenho foi 
dispensada, em todos os paizes, para tornal-os mais 
commodos possíveis. 
Em vez de se chamar a algumas dellas camaras 
detectiras, poder-se-ia denominal-as mais logicamente 
camaras que se escondem, porque ha muitas rasões para 
que possam, salvo algum feliz concurso de 
circunstancias, servir para o descobrimento de um 
delicto ou de um crime. 
E' por experiencia pessoal que podemos assegurar 
que se póde executar com estes apparelhos 
excellentes provas. Mas uma condição é absolutamente 
essencial para se obter a instantaneidade, é o sol. 
Em algumas destas machinas escuras, que são todas 
providas geralmente de obturadores de rapidez 
variavel, de visadores, de niveis de agua, a 
substituição das chapas ou pelliculas sensiveis faz-se 
automaticamente no proprio interior da camara escura, 
por meio de mecanismos muito engenhosos, que 
permittem fazer-se um maior ou menor numero de 
negativos, sem ser-se obrigados a recorrer a um 
compartimento escuro para mudar as superficies 
sensiveis. 

Em um grande numero destes apparelhos ha 
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contadores que indicam a quantidade de superficies 
sinsiveis utilisadas e por consequencia o numero das 
que ficaram para serem expostas. 

Estamos convencido do grande futuro destas camaras 
manuaes, porque podem fornecer pequenos negativos de 
excellentes qualidades, podendo serem ulteriormente 
augmentados por meio de papeis e apparelhos especiaes. 
 
 
Photographia instantanea, por meio da luz 
do magnesio. 

As invenções recentes de novas lampadas de 
magnesio dão ao amador a possibilidade de fazer 
photographias instantaneas durante a noite, e em 
logares completamente privados de luz. 

Estes apparelhos chamados ,,Lampadas-relampago," 
constam geralmente de uma lampada de alcool ou de 
benzina, de uma construcção especial. São providas de 
um reservatorio ou deposito destinado a conter o 
magnesio em pó. Um tubo de borracha, ligado a uma 
bola pneugmatica conduz o ar impellido pela pressão 
desta bola atravez a chamma de alcool ou outro com-
bustivel. 0 pó do magnesio é projectado nesta chamma 
e é então que se produz uma luz branca muito 
brilhante, muito actinica e sufficiente para se obter um 
negativo instantaneo. 

As partes internas de certos compartimentos 

podem ser photographadas por meio desta luz artificial. 
Quer por falta de luz, quer o amador se ache 
diante de janellas que não se possam fechar 
sufficientemente, a operação seria impossivel. 
No caso presente, a exposição é instantanea, como 
si o assumpto fosse illuminado por uma 
brilhantissima luz solar. 
Este aperfeiçoamento permitte obter-se grupos, vistas de 
bailes, de banquetes, de reuniões, etc., representar por 
consequencia, um grande numero de cousas que não 
se havia podido representar até então pelos meios 
photographicos ordinarios. 
Para tirar-se a photographia de um quarto, ponde-o 
no fóco collocando rigorosamente a camara escura no 
nivel. Vellas ou lampadas accesas no logar onde se 
opera, permittir-vos-ão chegar a este resultado com 
mais facilidade. 

A lampada ou as lampadas-relampago deverão ser 
collocadas por detraz ou na frente da camara escura, 
segundo os casos, e cerca de um metro de distancia. Si 
se as collocar na frente, é preciso ter o maior cuidado em 
impedir que a luz venha projectar-se na objectiva. E' por 
meio de um tapamento collocado diante da camara 
escura que se chega a este resultado. 

Dissemos que era preciso collocar o fóco lu-
minoso do lado, de modo a sombrear um pouco o 
objecto e a dar-lhe um certo relevo na illuminação. 

A lampada ou as tampadas devem ser collo- 
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cadas na altura da carnara escura, em muitos casos um 
pouco mais altas, 

E' preciso tambem prestar attenção a que os 
supportes destas lampadas não projectem sombras para 
frente. 

Collocai um pedaço de papelão de 30 centimetros 
quadrados por baixo das lampadas de modo a impedir 
que as faiscas caiam no assoalho. Um pedaço de 
papellão branco ajustado convenientemente por detraz 
das lampadas, desempenhará as funcções de reflector e 
augmentará a intensidade da luz. 
Terminados todos estes preparativos, carregai as 
lampadas-relampago com o pó de magnesio e 
allumiai-as. Retirai a tampa da objectiva e apertai a 
bolla pneugmatica. Nessa occasião produzir-se-á uma luz 
muito brilhante, que impressionará instantaneamente a 
chapa sensivel. Tornai a collocar immediatamente a 
tampa da objectiva. 

A quantidade de lampadas-relampago e a quantidade 
de magnesio para allumiar um quarto deve 
necessariamente variar segundo as dimensões desse quarto 
segundo a côr das paredes e das tapeçarias do 
aposento. 

Para tirar um retrato, collocai o modelo de um mode 
conveniente. Si estiver sentado em uma cadeira, a camara 
escura deve ser abaixada na altura de uma meza 
commum. 

Ponde as lampadas-relampago á direita e á 
esquerda e a uma distancia conveniente segundo 
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os casos, de modo que o modelo não se ache de 
fronte da luz. As lampadas devem ficar um pouco 
mais acima da cabeça do individuo. 
Para se tirar gupos, fazei com que se assente a metade 
dos individuos que o compoem, em forma de arco, 
de modo que todos estejam, tanto quanto passivel, á 
mesma distancia da objectiva. A outra parte deverá 
permanecer de pé por detraz das cadeiras, nas 
posições mais variadas possiveis. Nenhuma das 
pessoas que forma o grupo deve sentar-se no chão, 
como se observa em muitos casos. 
Para a execução dos retratos e dos grupos é 
preciso prevenir-se de um fundo conveniente no 
qual os modelos possam sobresahir sufficientemente. 
Um fundo claro é preferivel a um fundo de cores 
carregadas. 
Para. os grupos compostos de um grande numero de 
pessoas, um muro de côr um pouco clara será 
preferivel. 
Recommendamos que sejam observadas nos retratos 
e nos grupos as mesmas precauções que havemos 
assignalado para a execução de photographias de 
interiores de compartimentos. 



CAPITULO XIV 

0 touriste photographo no quarto de um hotel. 
 
 

0 touriste photographo no quarto 
de um hotel. 

Não é por fantasia, nem por capricho que damos a 
este capitulo o titulo acima, porque havemos 
reconhecido por experiencia propria que é de uma 
grande importancia pratica. 

Muitos amadores photographos, especialmente os 
touristes, não podem dispôr em viagem de um 
laboratorio conveniente, no qual possam facilmente 
trabalhar com as chapas sensiveis; quer pretendam 
retiral-as das caixas que as contem para collocal-as 
nos chassis negativos, quer desejem desenvolvel-as 
depois de havel-as exposto á luz. 

E' pois de uma grande importancia o poder 
transformar um compartimento, o quarto de um hotel, 
por exemplo, em um laboratorio improvisado. 

Julgamos que será muito util para os nossos 
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leitores, indicar aqui certos meios que temos empregado 
com exito. 
0 amador deve guardar em sua bagagem uma 
lanterna de bolso, munida de vidro vermelho. A 
forma preferida é a indicada em um dos capitulos 
precedentes. 
Antes de começar toda e qualquer operação é 
absolutamente indispensavel certificar-se que no 
quarto pode-se obter a mais completa escuridão. 

Depois de haverdes acendido a lanterna, collocai-
a sobre a meza. 

Collocai os chassis negativos ao alcance das mãos e 
de um modo conveniente. 
Certificai-vos si as janellas, persiannas e cortinas estão 
bem fechadas de modo a impedir que a luz 
proveniente dos lampeões que illuminam a rua ou 
outros fócos de luz, penetrem no quarto. 

Esperai quatro ou cinco minutos para que os 
olhos se acostumem com a escuridão. 
Retirai as chapas sensiveis das caixas especiaes que as 
contem e ponde-as delicadamente nos chassis negativos. 
Attendei em collocal-as todas do lado proprio. 

Alguns fabricantes não têm o cuidado de ma-
nufacturar todas as chapas de tamanhos exactos. 

Algumas vezes certas chapas são demasiadamente 
grandes para serem introduzidas nos chassis 
negativos, outras, cujos cantos são mal cortados, 
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Um diamante de vidraceiro em uma pinça, fornecer-vos-á 
os meios commodos para endireitar esses cantos ou 
angulos defeituosos, proporcionando-vos a possibilidade 
de obviar este inconveniente. 
Para desenvolver as chapas em viagem, o 
desenvolvimento pelo oxalato de ferro póde ser 
empregado. 
Os differentes productos chimicos, oxalato de potassa o 
sulfato de ferro, deverão ser conduzidos em pó; 
deverão ser dissolvidos durante o tempo necessario, 
antes de começar as operações. 
Entretanto o amador procederá mais acertadamente 
usando do desenvolvimento que vamos dar a formula, 
porque é mais commodo e mais promptamente 
preparado. 
Em uma garrafa contendo um litro de agua, dissolvei 
90 grammas de carbonato de soda (soda para lavar). 

Em uma segunda garrafa dissolvei: 

Acido oxalico . . . . . . . . . . . . . . .31/2 grammas 
Acido pyrogallico . . . . . . . . . .  4            " 
Bromureto de ammonio. . . . . . 2            "  
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1      litro 

Quando quizerdes usar este desenvolvimento, tomai 
cada uma das soluções em partes eguaes e misturai-as. 

0 desenvolvimento deverá ser preparado em 
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um copo graduado; depois derramado em uma 
banheira photographica. 

0 criado do hotel trazer-vos-á um pequeno vaso 
ou cantaro e um balde. 

Desdobrai um jornal velho sobre a meza para 
evitar manchas, é uma boa precaução. 
Si o amador fôr cuidadoso e ligeiro não derramará 
ima unica gotta de desenvolvimento na meza ou no 
chão. 
Depois de haver collocado a banheira sobre a meza e 
em frente da cadeira, sentai-vos com- modamente 
tendo a bilha ao alcance da mão direita e o balde 
no chão, do lado esquerdo. 

Collocai a lanterna de modo que a luz vermelha 
allumie tanto quanto possivel a banheira que contem 
o desenvolvimento, que deve ser em quantidade 
sufficiente para cobrir inteiramente achapa sensivel. 

Collocal-a-eis depois, devagar, na banheira; é 
neste momento que deveis surprehender os pro-
gressos do desenvolvimento. 

Quando a imagem começar a apparecer, sus-
pendei a chapa com um pedacinho de pão cortado em 
ponta, si não tiverdes de prompto algum objecto 
mais proprio e si não quizerdes manchar as mãos. 

Examinai com cuidado si todas as minucio- 
sidades do negativo appareceram bem. Si assim fôr, 
lavai a chapa em cima do balde com a agua da 
bilha. Terminada esta operação, collocai-a em 
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Enchei de novo a bilha com agua e collocai 
immediatamente uma segunda chapa na banheira, 
porque o desenvolvimento póde servir para muitos 
negativos. 

Depois de haverdes desenvolvido todas as chapas 
do mesmo modo, podeis allumiar o quarto fracamente 
a principio, ou com o gaz ou com outra qualquer luz 
para proceder a fixagem dos negativos. 

Depois de os haver fixado e lavado do modo mais 
completo, deverão ser seccados antes que o amador 
dismanche a installação provisoria que acabamos de 
descrever. 
Tomai uma banheira de papellão comprimido, de ebonita 
ou de metal, de dimensões analogas á banheira que 
empregastes no desenvolvimento, derramai nesta 
banheira uma quantidade de alcool bastante para que a 
chapa fique bem coberta. 

0 alcool, penetrando nos póros da gelatina, 
retirará a agua que ahi se ache. 

Terminada esta operação, a chapa deverá ser 
novamente collocada em posição inclinada para seccar, o 
que far-se-á com grande rapidez. 
Depois da passagem de muitas chapas no banho de alcool, 
este tornar-se-á muito fraco. Sera conveniente, antes de 
pôl-as para seccar, derramar em suas superficies um 
pouco de alcool puro, posto de parte em uma garrafa 
para este emprego, afim de reforçar o que se acha nas 
chapas. 

Quando todos os negativos estiverem seccos, deverão 
ser cuidadosamente empacotados nas caixas. 
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                         CAPITULO XV 
Natureza e effeito da luz. - Influencia da luz. - Photographia 
de paisagens e de assumptos de architectura. - Escolha das 
condições segundo as quaes deve-se fazer uma paisagem. - 
Estações. - Paisagens com effeito de neve. - Hora do dia. - 
Sombras projectadas. - Nuvens naturaes. 
         ------------ 
 
      Natureza e effeito da luz. 

 Não devemos esquecer que o tempo de exposição 
é modificado até um certo gráo pelo caracter da vista 
ou dos objectos que se quer representar. 

Esta observação leva-nos a lembrar ao amador 
alguns factos que já lhe são familiares, concernentes a 
acção subtil com a qual se obtem um negativo 
photographico. 

Observa-se, quando se analysa a luz, que ella é 
composta de sete côres. 

Segundo a  theoria  mais  geralmente adoptada, 
o  phenomeno   da  luz  é  causado  por  ondas  ou 
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vibrações (emanando de certos corpos) que se es-
palham em linhas rectas e em todas as direcções 
atravéz do ether que nos rodeia. 

Os effeitos de luz são mais comprehensiveis, 
suppondo-se que estas vibrações differem em grandeza e 
em poder. 

Supponhamos que as que produzem em o 
nervo optico a sensação da côr vermelha, são 
particularmente convenientes para produzirem um 
movimento mollecular de uma forma particular 
conhecida sob a denominação de calor. 

Supponhamos que vibrações mais curtas dêm-nos 
a sensação da côr que ella, produzindo um effeito 
muito intenso soomaa nervo optico. 

Supponhamos ainda errbvibrações mais curtas e 
mais fracas, despertem-nos a sensação da côr azul ou 
violeta, e que estas sensações tenham o poder 
particular de causar um movimento atomico, que se 
manifesta por meio de reacções chimicas. 

E' este poder particular que possuem as vi-
brações que comporta a luz branca, que é a causa das 
mudanças que se produzem na superficie de uma 
chapa sensivel preparada pelo gelatino-bromureto de 
prata. 

Segundo esta theoria, é evidente que o céo azul 
affectará mais rapidamente uma chapa sensivel do 
que as plantas verdes ou a folhagem e que as 
construcções de tijollo exigirão um tempo de 
exposição mais demorado. 
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A propria atmosphera contem muitas vezes uma 
grande quantidade de raios vermelhos e amarellos. 0 
amador deverá habituar-se a distinguir rapidamente 
este estado, para fazer o seu calculo na avaliação do 
tempo de exposição. 

É muitas vezes impossivel, precisar-se o tempo de 
exposição que deve dar os melhores resultados para 
todas as partes que compõem uma prova. Si o tempo de 
exposição foi sufficiente para se fixar, por exemplo, 
todas as particularidades de uma paisagem, é 
provavel que a parte que representar o céo, deverá 
ser representada na prova por um longo espaço em 
branco. Na pratica, este é quasi sempre cheio de 
nuvens artificiaes. 

A representação das nuvens é facil e rapida-
mente obtida pela camara escura, si se tentar 
reproduzir somente nuvens. 

Si o amador introduzir figuras humanas na vista 
ou na scena que quizer photographar, será 
necessario expôr por mais tempo, obterá desta 
maneira um desenho mais correcto, principalmente si a 
chapa sensivel fôr encaminhada de um modo 
intelligente e conveniente nas manipulações do 
desenvolvimento. 

0 amador deve tambem estudar com o maior 
cuidado o effeito de luz, afim de decidir o dia e a hora 
em que a vista deve ser tirada. É preciso attender o 
mais possivel, a que todas as condições sejam perfeitas. 
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Si o sol estiver collocado por detraz do ope-
rador quando tiver de fazer a exposição, as su-
perfícies apparecerão unidas, planas e sem relevo. Si a 
camara escura for posta em posição fronteira ou 
pouco mais ou menos defronte do sol, os objectos e 
as partes proeminentes das superficies ficarão em 
relevo, pelo effeito de contraste da luz e da sombra. 0 
sol nunca deve ferir directamente a objectiva. 

    ------- 
 
          Influencia da luz. 

 
A percepção que temos das desigualdades das 

superficies, das distancias relativas, da forma e da 
posição dos corpos depende sempre completamente 
da luz e da sombra. 

Examinemos, por exemplo, as linhas de contorno 
do desenho de um edificio. A vista, dirigida pelo 
habito e educação comprehenderá logo que é um corpo 
solido e não uma superfície plana que é preciso 
representar. 

Si o artista passar simplesmente uma camada 
unida de mankin por detraz das projecções, no-
taremos logo que estas se salientarão e ferirão a vista. 

Instantaneamente todo o edificio tomará uma 
apparencia  solida, e si  o trabalho  fôr  terminado 
por   meio  de  outros  retoques   correctamente dados, 
a   vista   logo    distinguirá   a   extensão,   a   largura    e 
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a altura do edificio ; será capaz de resentir-se da justeza 
de suas formas. 

Um photographo convidado a reproduzir mo-
numentos, deverá estudar mui cuidadosamente os 
differentes effeitos de luz, por isso será grande-
mente recompensado, porque em muito pouco 
tempo formará uma idea exacta do que deve fazer; 
o que nunca conseguirá apprender si trabalhar com 
pouco caso deixando tudo ao acaso. 

Algumas vezes a luz é de tal modo uniforme, de 
tal modo interceptada por nuvens que cada parte do 
edificio será sempre egualmente allumiada. A 
photographia feita em semelhantes condições será 
chã, plana e sem relevo. Notar-se-á muitas vezes 
esta grande uniformidade de luz, entremesclada de 
quantidades variadas de illuminações durante os dias 
sombrios. 

Quando as nuvens forem leves deixarão passar 
muita luz directa (sem raios de sol apparentes). Neste 
caso as projecções formarão sombras fracas e o 
relevo será grandemente augmentado. 

Nuvens ainda mais leves deixarão passar raios 
solares. 0 photographo pratico reconhecerá o seu 
grande valor. 

Um fraco raio de sol produzirá um effeito en-
cantador, toda a prova ficará bem allumiada por um 
contraste perfeito entre sombras e claros, emquanto 
que uma scena qualquer executada sem o sol deverá ser 
indubitavelmente monotona. 

10 
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Quando o sol se apresentar em toda a sua 

magnitude, especialmente por volta do meio dia, os 
contrastes serão excessivos e antes que os detalhes das 
sombras por si mesmos se impressionem, os fortes 
claros se manifestarão. 

0 que acabamos de dizer para um edificio é, até 
certo ponto, applicavel aos retratos. A forma dos traços, 
o caracter e a expressão do rosto, dependem da luz, 
da sombra e de sua judiciosa distribuição. 

Examinando o trabalho de certos retratistas, 
observaremos muitas vezes defeitos que são tambem 
facilmente julgados e indicados em um edificio. 

Estes provêm a principio de uma claridade 
muito uniforme que tem por fim reproduzir os 
traços do rosto de uma maneira chã; a expressão do 
modelo é algumas vezes apalermada, ou menos 
intelligente que a do original. Provem depois do 
demasiado contraste de claridade que tem por 
consequencia exagerar o caracter dos traços principaes, 
dando tudo ao modelo um aspecto severo ou triste. 

E' preciso que o amador-retratista promova 
effeitos artisticos e agradaveis, empregando os tons de 
luz variados do dia. E' com o trabalho, com a observação 
e com o gosto que chegaremos ao fim que pretendemos 
attingir. 

            _______ 
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 Photographia de paizagens e de assumptos de 

architectura. 
 

         Observações geraes. 
A photographia de paizagens é para o amador 

um trabalho interessante e muito agradavel. 
0 primeiro cuidado consistirá em procurar uma 

boa camara escura e excellentes objectivas. Temos 
tratado opportunamente destas ultimas nesta obra. 
Repetiremos ainda, mui simplismente, que a objectiva 
rectilinea rapida de Dallmeyer, e a grande angular 
do mesmo constructor são as melhores de que se 
poderá utilisar nas applicações geraes. 

A objectiva aplanatica de Steinheil dá tambem 
paizagens harmoniosas e reproduz correctamente as 
linhas architecturaes. 

Julgamos de toda importancia dizer que os bons 
effeitos nunca serão obtidos com objectivas de fócos 
muito curtos. Quando se as emprega, as paizagens são 
desfiguradas de tal modo que muitas vezes não se 
póde reconhecel-as. Os edificios. que em a natureza 
parecem solidamente estabelecidos em seus alicerces, 
apparecem em attitude de cahir, seus angulos e 
linhas são transformados e perdem o caracter real. 

Nivelamento da camara escura. 
Quando assumptos de architectura constituem a 

imagem que se tem de reproduzir ou quando 
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nella incluidos, a camara escura deve sempre ser 
nivelada; do contrario as linhas não serão rectas. 0 
nível deve sempre ficar na camara escura, ou para 
melhor dizer deve ser a ella prezo de um modo 
permanente. 

A camara escura deverá ser collocada pouco mais 
ou menos na posição horisontal; depois corrigir-se-á 
esta posição com maior cuidado. Nessa occasião um 
nivel de bolha de ar deverá ser solidamente 
collocado em cima da camara escura de uma maneira 
qualquer, de modo que a bolha fique 
absolutamente na posição central. 

Quando um edificio, está situado em condições taes 
que a sua photographia só póde ser obtida com o 
auxilio de uma objectiva de fóco muito curto, seo 
emprego será justificavel mas os resultados geralmente 
serão pouco satisfactorios. 

Algumas vezes acontecerá que edificios situados 
em ruas estreitas só poderão ser photographados 
instalando-se a camara escura em um segundo ou 
terceiro andar das casas fronteiras. As provas, 
provenientes de um ponto de vista semelhante, serão 
inferiores ás que se obtiver collocando a camara 
escura no solo; deixarão sempre no espirito a idea de 
serem tiradas de um ponto de vista que não é 
natural. 

Muitas vezes é para lamentar que os edificios 
de certas cidades estejam situados de tal sorte que 
não se podem satisfactoriamente obter 
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suas photographias, porque as ruas são muito es-
treitas e as casas cobrindo a vista das outras. 

Nas vistas de paizagens, o nivelamento é menos 
necessario, mas para se obter uma representação 
perfeitamente exacta, é absolutamente indispensavel. 

Nenhuma vista deve ser aceita, si não fôr a 
representação fiel da scena que se quiz representar. 

Entretanto, quando o amador pretender fazer uma 
vista, simplesmente por ser bella, e sem ligar outra 
importancia, a camara escura não terá necessidade 
de ser nivelada de um modo tão preciso. 

         _______ 
 

 Escolha das condições segundo as quaes é           
preciso fazer uma paizagem. 

As paizagens sempre serão examinadas de um 
modo desvantajoso, si forem allumiadas pelo sol do 
meio dia; as vistas tiradas em taes condições serão 
detestaveis. A photographia tendo a tendencia para 
exagerar os contrastes dos claros e das sombras, o 
resultado será máo. 

Muitos photographos paizagistas experientes, 
evitam trabalhar nos dias muito claros e a melhor 
occasião é quando o céo está encoberto por nuvens 
brancas através das quaes os raios solares 
atravessam em differentes intervallos. Si os raios 
solares apparecerem no fim da exposição 
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de uma chapa, obter-se-á um magnifico resultado. 0 
effeito poderá ser comparado ao que observamos em 
a natureza quando a força do sol é attenuada pelo 
cahir da tarde. Todos conhecemos a influencia magica 
de um tal effeito, mesmo nas scenas mais banaes. 

Um excellente methodo, quando se espera um 
clarão subito dos raios solares, uma claridade, é cobrir a 
objectiva, antes que o tempo de exposição seja 
sufficiente. Quando o sol brilhar será preciso dar uma 
nova exposição muito rapida; deste modo a luz será 
distribuida de uma excellente maneira pela imagem 
sem causar contrastes demasiadamente violentos. 

Mas este modo de operar póde em alguns casos            
(durante os dias mui brilhantes) produzir um efeito 
semelhante ao da neve nos fortes claros. 

E' preciso evitar a oscillação da camara escura ao 
abrir e fechar o obturador, durante estas duas 
operações successivas. 

Os obturadores de couro ou de velludo, que 
accompanham as melhores objectivas, são muito 
commodos para este uso assim como os obtura-
dores chamados: instantaneos. 

0 céo, em uma paizagem, sempre será su-
perexposto.  0  amador poderá achar muito util 
evitar este inconveniente durante uma parte do 
tempo  de exposição. Este effeito obter-se-á con-
servando  a  mão  ou  outro  qualquer  objecto  sus- 
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penso verticalmente na parte superior da objectiva e 
pondo-a em movimento constante. 

Na execução das paizagens, o amador deverá 
evitar o emprego dos dois diaphragmas menores. 
Julgamos que o seu uso deve ser explicado. 

Quando empregais uma objectiva para vistas, é 
preciso que ella tenha uma profundeza de fóco 
sufficiente para obter os objectos distantes e os 
proximos ao mesmo tempo de um ponto. 

Com as objectivas para paizagens a diminuição 
do diametro do diaphragma dá-vos uma maior nitidez 
nas margens, ou nos bordos da imagem. Quando 
este resultado é obtido de um modo satisfactorio é 
inutil collocar um diaphragma menor, porque a 
imagem perderia o seu caracter e o tempo de exposição 
augmentaria. 

Todos os photographos os mais habeis estabe-
lecem como principio, que uma vista deve ser tirada 
com o maior diaphragma que as condições o 
permittirem. Logo que se obtiver uma nitidez 
satisfactoria, dever-se-á evitar com o maior cuidado 
que seja mudado. 

Um pequeno diaphragma produzirá uma figura 
plana sem gradação de distancia ou de atmosphera. 

Um grande diaphragma produzirá uma vista clara 
e brilhante, os objectos serão collocados em seos planos 
respectivos de distancia. 

Nas paizagens feitas com um pequeno dia-
phragma,  os  objectos   parecem   accumulados  uns 



- 154 - 
 

sobre os outros. Com um grande diaphragma ao 
contrario, ficam perfeitamente em seus logares e 
mostram o que na realidade são. 

Para se obter uma nitidez microscopica não é 
preciso sacrificar o caracter ou a expressão da vista, 
naturalmente nunca se deve dispensar o effeito de 
uma nitidez sufficiente, mas si o amador perceber 
que não póde obtel-a mesmo empregando o menor 
diaphragma (utilisando-se de uma objectiva ordinaria) 
póde ficar certo de que forçará o instrumento a 
produzir o que não póde dar e que os resultados serão 
imperfeitos. 

Os amadores podem contemplar scenas admiraveis 
da natureza e dellas se impressionarem 
profundamente. Procurarão reproduzil-as em os 
negativos, mas depois de muitos esforços, certi-
ficar-se-ão de que os resultados são pouco satis-
factorios. 

Alguns queixam-se da propria photographia, do 
methodo e dos processos que empregam. Outros não 
querem compenetrar-se da imperfeição de seus 
proprios trabalhos; julgam que não se póde fazer 
melhor, que as suas producções têm todas as 
qualidades que se podem desejar. 

Outros pelo contrario possuem a vedadeira noção 
do bello, ficam muitas vezes desesperados pela 
differença do que vêm em a natureza e que são 
incapazes de reproduzir. 

Este sentimento é na realidade o primeiro 
passo  dado  para  o  successo  completo,  porque uma 
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verdadeira apreciação dos erros e das imperfeições 
auxilia a evital-os, mas é preciso contar com muitos 
dissabores e preparar-se para esforços persistentes. 

Examinando uma paizagem em a natureza a 
vista é capaz de apanhar os seus traços caracte-
risticos, deixando de lado os que são secundarios. 
Uma objectiva não pode operar assim, e facto 
singular, a vista pode não querer vêr em uma scena 
certos objectos reaes que ahi se achem. 

Este facto é muito verdadeiro e vamos dar 
exemplos que muitas vezes por si mesmos se 
apresentam ao amador. 

A's vezes a vista contempla um valle selvagem no 
meio de collinas e a scena não é alterada com a 
presença de uma casa de rustica apparencia; mas 
ah! distinguimos roupas suspensas em cordas para 
seccar. A vista passa por cima, por causa da propria 
scena, mas o facto será grotesco e ridiculo si fôr 
reproduzido pela photographia ou por outro meio de 
representação. 

Os  postes telegraphicos que se encontram pela beira 
das estradas e dos caminhos de ferro são 
absolutamente  horriveis  na maior parte das paizagens.  
A  vista  consegue com uma certa repugnancia  
esquecel-os  por meio de um esforço, considera  a   
scena  sem  ligar-lhes  a  menor  importancia, 
consegue  até um certo ponto, mas em 
photographia  estes  postes  se  reproduzem  infalivel- 
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mente esguios, rigidos, apparentes e até se vêm os 
fios. 

Resulta muitas vezes que uma scena não póde ser 
tomada do seu melhor ponto. 0 deffeito é desses 
detestaveis postes e da sua repetição em curtos 
intervallos. Quer-se excluil-os mas os esforços são 
muitas vezes infructiferos. 

0 telegrapho é certamente uma coisa muito util e 
necessaria, mas não ha motivo para fazer os seos 
fios atravessar uma paizagem. 

0 photographo não tem o poder do pintor, o de 
excluir ou supprimir os objectos desagradaveis ou 
importunos. Tudo o que o primeiro póde fazer é 
mudar o seu ponto de vista de modo a evital-os. 

Isto acarreta muito mal e desgostos e nem sempre 
se obtem a recompensa. Depois de tirada uma 
paizagem, o amador notará muitas vezes que o ponto 
de vista, mudado alguns metros mais para a direita 
ou para a esquerda, mais para frente ou para traz 
teria mais aperfeiçoado os objectos. E' uma 
verificação desagradavel; póde ser muitas vezes 
evitada com a pesquiza mais cuidadosa do ponto de 
vista. 

Uma outra observação se apresenta. Uma 
paizagem photographica produzirá muitas vezes 
melhor effeito em uma chapa tirando-a no sentido 
horizontal  ou  vertical.   Neste caso diremos que 
convem    observar    qual     é  a   direcção   do   objecto 
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principal na paizagem e fazel-o corresponder com o 
maior lado da chapa. 

Assim uma repreza ou um dique será muito melhor 
reproduzido em uma prova em largura, emquanto 
que para uma cascata estreita e alta a chapa será melhor 
collocada si fôr posta no sentido da altura na camara 
escura. 0 mesmo acontecerá quando o objecto 
principal fôr uma arvore ou um grupo de arvores. 

Si é uma ponte que se quer representar as 
dimensões principaes serão da direita para a esquerda. 

Todas estas observações não devem constituir um 
guia absoluto; ellas auxiliarão unicamente na decisão a 
tomar, e si uma duvida apparecer no espirito, poder-
se-á tirar a vista nos dous sentidos. 

A inspecção das provas não poderá deixar 
nenhuma hesitação e a comparação ajudará gran-
demente na formação de um juizo correcto para as 
occasiões subsequentes. 

Nas paizagens, os melhores effeitos são firmados 
pelo contraste. Mas em photographia, como não 
podemos reproduzir as côres, são limitados; obtel-
os-emos com as linhas e a luz. 

Os  contrastes  de linhas  ou  de  formas  são  sempre 
agradaveis a vista; o effeito da montanha é 
realçado  pela  uniformidade da planicie em sua 
base.   Uma  imagem  que  representa  uma  planicie 
sem    elevação,   ou   simplesmente   uma   elevação  sem 
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planicie para contrastar com ella, será sempre 
insufficiente. Outros contrastes muito notaveis de 
linhas serão frequentemente observados em uma 
região accidentada. 

Os contrastes de luz e sombra, que frequen-
temente se chamam „claro escuro" são a alma de toda 
a representação artistica. São elles que nos dão, em 
grande parte, a idea da forma e da posição relativa 
dos corpos. 

Os negativos obtidos durante um tempo sombrio 
são necessariamente defeituosos no que toca aos 
contrastes, os que foram tirados em um dia claro 
poderão frequentemente apresentar contrastes 
violentos. 

Um dia em que o sol esteja fraco produzirá 
effeitos magnificos; haverá grande vantagem em 
trabalhar-se quando o sol estiver baixo ou menos 
brilhante. 

0 contraste é da maior importancia em pho-
tographia, mas o amador deve lembrar-se que 
muitas vezes um contraste demasiado é peior do que 
pouco. 

Si  um   negativo  fôr   obtido   com  uma    exposi-
ção insufficiente, acontecerá que o desenvolvimento 
não se produzirá de um modo conveniente, e que em  
vez  de  ter  as  gradações regulares de tons, os 
claros serão muito fortes e o negativo será duro. Na 
exposição  por  demais  insufficiente,  os claros 
terão  um   aspecto  semelhante  a  neve. Em alguns 
casos  este  effeito   não   é   facilmente   evitado.    Si    a 
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paizagem fôr em certas partes muito brilhante e em 
outras mal allumiada, o amador achar-se-á em 
presença de uma situação enganadora; ou terá de expôr 
e desenvolver por mais tempo de um lado, ou 
menos de outro. 

Esta difficuldade é inherente á natureza do 
assumpto; pode ser em grande parte evitada por 
meio de uma exposição primeiro longa e de um 
desenvolvimento fraco que se deixará permanecer sobre 
o negativo sem agitar a banheira. 

Quando se tirar vistas de margens de rios, de praias 
escarpadas e de barrancos, os contrastes de claros e 
sombras serão sempre mais fortes do que parecem 
realmente. 

Em certos pontos da vista as sombras serão muito 
profundas, porque não se vê muito céo. Esta luz 
diffusa que delle dimana allumia as sombras. 

Nos mesmos logares, será difficil combinar as 
sombras profundas da folhagem com a luz na mesma 
imagem. 

Este resultado póde ser obtido pela demora do 
tempo de exposição e por um desenvolvimento lento e 
acurado. Geralmente é preferivel não tentar quando se 
póde evitar. 

0 desenvolvimento deve sempre ser conduzido, 
não somente em relação com o caracter da scena, mas 
tambem com o tempo de exposição. Deste modo 
obter-se-ão os melhores resultados possiveis. 

As  seguintes  observações  serão  uteis  ao  amador: 
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Uma vista fortemente allumiada por todos os 

lados com poucos contrastes, exigirá uma exposição 
moderadamente curta e um desenvolvimento longo e 
fraco, o fim é preservar os detalhes e conservar os 
contrastes, o bastante para dar vida ao conjuncto. 

Quando a claridade fôr uniforme ou quando na 
vista todos os objectos forem de côres não actinicas e a 
luz algum tanto má, será preciso empregar um tempo 
de exposição muito longo para obtel-as bem 
impressionadas; utilisar-nos-emos então de um 
desenvolvimento fraco e longo, de outro modo o 
resultado será fraco e sem vigor. 

0 caracter da luz varia em mui largas pro-
porções. Em dias enublados haverá falta de con-
trastes, entretanto uma tal luz é muitas vezes util 
para se reproduzir folhagens proximas. Por outro 
lado, quando o sol irradia, a luz é muito poderosa, 
o ar é transparente, donde resulta que as sombras 
serão profundas e carecerão de detalhes. Em um dia 
claro, sem nuvens, as sombras serão muito sombrias. 
Em circunstancias analogas será necessario dispôr de 
grande experiencia para obter effeitos agradaveis. 

0 amador deverá prestar sempre a maior at-
tenção á estação e á hora. 

 

        _______ 
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As estações.*) 
 

A paizagem começa a mostrar uma folhagem 
sufficiente para o trabalho photographico em meiados do 
mez de maio, entretanto as arvores das florestas 
ainda não estão bem cobertas de folhas, será preciso 
ainda esperar uns quinze dias. 

Por essa epoca do anno, a luz é muito poderosa, o 
tempo de exposição deve ser diminuido. 

Um ligeiro excesso de exposição, sem importancia 
nas condições ordinarias póde provocar a solarisação. 
E' por esta rasão que se deverá tomar as maiores 
precauções, quando o céo está coberto de nuvens brancas e 
que o sol passa através, neste caso a força da luz é quasi 
sempre realmente admiravel. 

Durante a primavera e o estio podem-se aproveitar 
dias successivos em que não ha vento, as folhas das 
arvores ficam immoveis. No fim do mez de agosto e em 
setembro, o vento é ainda mais calmo, é muito menos 
difícil escolher dias favoraveis. A luz é tambem 
branda. Por outra parte ha menos poeira, as aguas 
dos rios e dos regatos estão baixas, as cascatas são 
menos fortes, as reprezas dos moinhos nas mais das 
vezes muito desagradaveis, nas outras epocas do 
anno estão frequentemente seccas. 

_______ 

*) As referencias contidas neste capitulo que dizem respeito ás estações são 
unicamente applicaveis a alguns paizes da Europa, porquanto no Brazil não é 
bastante accentuado o phenomeno da queda das folhas. 

Nota do Traductor. 
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Algumas vezes a luz é demasiadamente forte, e o 
amador deverá aproveitar-se, si fôr possivel, de 
certos dias em parte encobertos, estes dar-lhe-ão os 
melhores effeitos.   

 
                                   _______ 
 

Paizagens com effeitos de neve. 
As paizagens com effeitos de neve neccassitam 

de um tempo de exposição medio e de um 
desenvolvimento levado com rigor. 

Para se obter os effeitos de neve muito brilhantes, 
as partes mais allumiadas deverão ser desenvolvidas 
até a opacidade absoluta; é preciso cuidar das 
sombras para dar o relevo. 

 
                            _______ 
    
  A hora do dia. 
Duas ou tres horas depois de nascer o sol, a 

luz é muito poderosa, vae augmentando até as onze 
horas, fica estacionaria até o meio dia, depois 
diminue até o seo occaso. 

A luz de depois do meio-dia é sempre mais fraca do 
que a do periodo correspondente de manhã. Assim a das 
duas horas por exemplo, não é tão poderosa como a 
que se apresenta duas horas depois de nascer o sol. 

Isto é causado pelo motivo da grande quanti-
dade de humidade que se encontra no ar, mas esta 
explicação é duvidosa. 
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0 dia sem nuvens é sempre desfavoravel, estão 
por assim dizer os reflectores de luz sobre as sombras. 
Quando não ha nuvens as sombras são quasi 
sempre muito tristes, o que tende a privar a 
imagem de detalhes. 

Da opinião das autoridades mais competentes em 
semelhantes condições, o meio do dia é o momento 
mais favoravel para o trabalho. 

No começo da manhã e depois do meio-dia esta 
ausencia de nuvens tem menos importancia. A estas 
horas, os effeitos das scenas são mais agradaveis, 
as sombras são mais longas e dão mais relevo; a 
brisa é geralmente mais tranquilla. As exposições 
mais prolongadas são necessarias naturalmente, mas os 
resultados são melhores. 

Nos dias cobertos, o meio do dia é preferivel 
para a bôa execução de uma paizagem. 

 
                       ______ 
  
           As  sombras projectadas. 
Estas sombras são as que affectam mais ou 

menos a forma dos objectos que as projectam. 
São muitas vezes a origem de grandes bellezas em 

uma paizagem. Um primeiro plano formado de 
verdura, por exemplo, é chão e insignificante. Si a 
sombra de uma arvore vier ahi projectar-se, dar-
lhe-á vida, caracter, e relevo. 0 photographo 
paizagista não póde prestar todo a 

11 
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attenção para produzir semelhantes effeitos no primeiro 
plano de uma vista. 

Em geral, quanto mais variadas são as sombras, 
mais agradaveis são os resultados. Assim, uma grande 
sombra proveniente de uma arvore é muito mais 
bella do que as que cahem sobre o solo em formas 
irregulares, em linhas quebradas, quando o sol 
penetra através das folhas. 

Si uma casa se achar no primeiro plano, as 
sombras variadas que cahem sobre as paredes serão 
encantadoras. 

As sombras e os claros não deverão ser 
interrompidos ao exagero, porque neste caso a 
consequencia seria a falta de largura. Deve-se ter o maior 
cuidado em evitar este effeito particular que se parece 
com manchas. Isto é um erro muito commum e que 
muitas vezes é difficil evitar. Julgamos que nos 
devemos explicar. 

As sombras dos pequenos ramos e dos ramos 
principaes, através dos quaes o sol penetra em parte, 
conservam indistinctamente as formas das folhas e 
das ramadas; são bellas. 0 sol projecta 
frequentemente as sombras destas folhas e ramagens 
sobre os troncos das arvores de um modo admiravel. 0 
mesmo effeito produz-se tambem nas paredes, nas 
casas, nos caminhos, etc., mas com a condição que 
sejam transparentes e apresentem somente um gráo 
moderado de contraste com os claros. 

Si    collocarmos    a    camara    escura    em    uma 
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alea sombreada, e si tirarmos uma prova, obteremos 
mui provavelmente sombras muito escuras no solo, 
entremeiadas por manchas brancas produzidas pela 
luz do sol, e este effeito em vez de ser subordinado aos 
outros, será o que ferirá a vista primeiro, do que 
outra qualquer causa, na vista representada. Isto é 
muito máo e deve ser evitado a todo o transe com o 
maior cuidado. Os accumulos disparatados de 
sombras são máos. 

Estes apparecem muitas vezes, quando as arvores 
se apresentando alinhadas, o sol penetra por entre cada 
uma. 

Uma arvore é de grande effeito em uma vista, 
porem apresenta difficuldades particulares em 
photographia, difficuldades devidas principalmente á 
côr não actinica de suas folhas. 

Ha uma grande differença entre as folhas, 
convem lembrar-se bem disto. Algumas têm a 
superficie brilhante como si fossem envernizadas e 
reenviam a luz, outras absorvem-na. 

As primeiras, si se  acharem  na  direcção  de um 
raio de sol, produzirão um effeito particular 
desagradavel, reflectirão de tal forma a luz que 
formarão uma opacidade muito grande em o 
negativo, tornar-se-ão completamente brancas na 
impressão e o resto da prova será negro; isto não é 
natural e deve ser evitado. 

Em um dia nebuloso, estas folhas pódem ser muito 
bem photographadas. 
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As folhas de hera sobre os edificios produzem 

facilmente um effeito muito bello. reenviam uma 
certa quantidade de luz, são vistas na mesma 
direcção e cada folha é orlada de sombra. Cada uma 
dellas é perfeitamente definida, o effeito é 
agradavel e facil de se obter, mais facilmente 
talvez que toda e qualquer folhagem. 

Algumas vezes se diz que é preciso conservar o sol 
por detraz da camara escura, o que nos parece uma 
affirmação bem duvidosa. Quando os raios solares vêm 
cahir sobre um grupo de arvores collocadas a uma 
distancia media, suas fórmas isoladas nunca são 
bem definidas e resulta uma quantidade de folhagem 
brilhantemente allumiada. 

Em certos casos os pequenos ramos e as ramagens 
separadas sobresahirão pelo effeito das sombras 
fortes cahindo entre as folhas, mas o effeito de cada 
arvore em particular, só será bem representado por meio 
de uma boa luz vinda de lado. Esta inferioridade de 
effeito produzido pelo sol collocado por detraz da 
camara escura o qual vêm directamente ferir as 
arvores collocadas a uma distancia media, será 
muito apparente. 

Para as folhagens proximas, é preciso bem se 
acautelar de ter o sol por detraz da camara escura. A 
rara belleza das formas das arvores collocadas a uma 
distancia media somente será bem representada pela 
luz vinda de lado. 

As folhagens proximas serão convenientemente 

 

 

- 167 -  

 
representadas em meias-tintas e este effeito será 
mais facilmente obtido quando o sol não estiver 
muito brilhante, especialmente no caso em que as 
folhas são brilhantes, como observámos prece-
dentemente. As folhagens longiquas são mais 
facilmente reproduzidas. Serão muito melhor 
representadas si o sol feril-as de um lado do que si 
ficar na frente ou por detraz do espectador. 

Uma arvore ou uma aléa allumiadas do lado, 
fornecer-nos-ão um bello effeito de luz e sombra. 

Este desapparecerá quando o sol estiver na 
frente ou por detraz da camara escura, mesmo que 
se approxime de uma ou de outra destas duas 
direcções. 

 
                           _______ 
 
  Nuvens naturaes. 
 
A nuvens produzem um effeito encantador quando 

podem ser representadas em uma paizagem, mas as 
difficuldades augmentam. Com efleito, quando o dia é 
bello, o céo está sempre mais ou menos claro, e si ellas 
apparecem, o vento sopra, ou pelo menos venta 
muitas vezes um pouco mais, para se poder executar 
um qualquer trabalho photographico. 

Ainda não é tudo, porque a maior difficuldade 
provem de que em semelhante circumstancia as 
nuvens são excessivamente luminosas. 

Quando  o  sol irradia, as partes mais sombrias 
das  nuvens  são  mais  luminosas  que os objectos 
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mais claros que se encontram na paizagem. 0 amador 
certificar-se-á deste facto, examinando cuidadosamente 
no vidro despolido da camara escura a vista que elle 
quer reproduzir em semelhantes condições. De mais, 
elle terá a certeza disto com a operação do 
desenvolvimento, porque notará que o céo virá 
inteiramente bem, antes que possa obter outros 
detalhes comprehendidos na vista. 

Ha diversos meios para se obviar este incon-
veniente, ainda que deixem muito a desejar. 

A camara escura ou a propria objectiva deverão 
ser munidas do uma portinhola movel, que poderá ser 
lentamente levantada durante o tempo de exposição, de 
modo a diminuir a luz recebida do céo. 

A mão, um chapéo, ou qualquer outro objecto 
podem tambem ser empregados com o mesmo fim. 
Em um ou outro caso, convem fazer um ensaio 
preliminar afim de certificar-se de uma maneira exacta 
do effeito produzido no vidro despolido. 

A variedade do primeiro plano é um ponto 
capital em uma paizagem, e as sombras ajudam 
muito a obtel-a de um modo conveniente. 

Todos os objectos caracteristicos ou pouco 
importantes produzirão bons effeitos. Troncos de 
arvores, raizes, pedras, rochedos, são objectos que 
quebram a  uniformidade  de  uma  superficie  mu- 
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dando as linhas ; attrahem a vista e deleitam-na, não 
em si mesmos, mas pelo effeito que produzem. 

0 amador deve estar perfeitamente persuadido 
que o effeito de uma vista photographica qualquer não 
tem nenhum valor, si o primeiro plano não contiver 
linhas quebradas. Um primeiro plano uniforme como 
a luz, comprometterá ou destruirá o effeito produzido 
pelos mais hellos objectos que póde alcançar a vista. 

Si amador fôr um tanto artista, mudará sempre a 
posição da sua camara escura para evitar um primeiro 
plano semelhante. Si por uma causa independente da 
sua vontade não puder mudal-a, deverá collocar no 
primeiro plano uma grande pedra, uma raiz, ou um 
monte de gravetos, ou quaesquer outros objectos ao 
seo alcance, para sustentar as linhas. 

 Mais adiante voltaremos a este importante 
assumpto.. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO XVI 
Composição. - Paizagens. - Linha de direcção.  - 

Balança. - Linha diagonal. - Composição angular. - 
Composição circular. 

___________ 

Composição. - Paizagens.  
Quantas paizagens photographicas não se vêm 

executadas com inteira ignorancia dos principios de 
composição! 

0 conhecimento technico da photographia e das 
manipulações que ella comporta de nada servirá si o 
amadar não possuir tambem o conhecimento das 
regras que regem toda a obra de arte. Si duas pessoas 
quizerem tirar a mesma vista, a que tiver alguns 
conhecimentos destas regras será sempre capaz de 
reconhecer o melhor ponto de vista, isto é, o logar 
onde é preciso collocar a camara escura. 

0 gosto cultivado nos ensina que a representação 
de uma vista qualquer não produzirá um resultado 
satisfactorio á vista e ao espirito, sinão submettendo-
se a certas condições geraes reduzidas ao estado de 
regras; o amador que quizer produzir trabalhos 
notaveis não pôde eximir-se de conhecel-as. 

___________ 

- 171-  

Linha de direcção. -- Balança. 
Examinando attentamente uma imagem qualquer, 

podemos notar certas linhas de direcção. Podem 
provir de um objecto importante ou depender das 
direcções das partes principaes de uma successão de 
objectos. 

A regra é que estas linhas de direcção devam se 
supportar. Na figura 24 a linha mais comprida é 
supportada pela mais curta. 

  
Fig.  24 . 

A linha mais comprida póde ser por exemplo 
uma cadeia de montanhas mais ou menos des-
viadas, e a linha mais curta, um grande ramo de 
arvore bem a vista ou qualquer outro objecto 
importante no primeiro plano. 

0 ponto essencial é que é preciso sempre que as 
linhas caracteristicas da imagem sejam equilibradas. 

Mas si as linhas estão todas na mesma direcção 
como na figura 25 (ainda mesmo que não sejam 
parallelas) ha falta de equilibrio e estas linhas 
despertam no espirito a idea de fraqueza e de queda. 
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0 effeito da repetição das linhas de direcção é 
geralmente desagradavel, comquanto se o empregue 
occasionalmente para representar a distancia. Em todo 
o caso, é sempre preciso que estejam equilibradas. 

  
Fig. 25. 

Uma successão de linhas perpendiculares (fig. 26), 
ou de linhas horizontaes (fig. 27) é geralmente 
desagradavel. 

Como exemplo do primeiro caso, tomaremos 
uma  aléa  de  arvores  direitas   e    altas.     Seo    effeito 

 
 
é  infinitamente menos  agradavel  do  que  si a 
sua   forma  e  a  sua  direcção  fossem   variadas. 
As    linhas    horizontaes    parallelas   são    raramente 
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admissiveis, algumas vezes entretanto são empregadas 
pelos artistas na perspectiva parallela, isto é, quando 
varios edificios são representados. 

Todas as imagens são geralmente cercadas de linhas 
rectas; toda a combinação de objectos importantes, 
em um quadro, collocados ao lado um do outro e a 
eguaes distancias da linha da base produz um certo 
gráo de parallelismo notado na figura 27. 

0 mesmo acontecerá si ellas forem directamente 
collocadas por cima das outras; formarão então 
linhas parallelas como na figura 26. 

_______ 
Linha diagonal. - Composição angular. 

Segundo a direcção que  as  linhas  pricipaes da   
imagem  cahem  na  composição,  esta    é   deno- 

  
Fig. 28. 

minda composição angular ou composição circular. A 
linha    diagonal    que    é    a   forma    mais   simples 
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da composição angular é muito propria para re-
presentar o effeito da perspectiva, principalmente 
quando para se obter um melhor efeito, colloca-se a 
distancia em um dos lados da prova. 

Neste genero de composição, não é necessario que a 
linha principal de direcção passe directamente de um 
angulo para o outro. Esta linha angular de direcção 
deverá sempre ser supportada. Si a vista fixar-se 
sobre esta linha, nunca deverá seguil-a vagamente, 
mas deverá parar em um objecto distincto, que 
entretanto não deve ser muito importante. 

Este objecto é chamado ponto de partida. 
0 exame attento de paizagens ou de grupos 

executados por artistas, far-nos-á ver como esta regra 
é observada, notando-se que um objecto finalisa 
muitas vezes a linha de direcção principal. 

Em uma scéna rustica por exemplo, um cão, uma 
galhinha ou qualquer outro objecto pouco importante 
em relação com o assumpto geral, deverá ser 
introduzido no primeiro plano. 

Um exame mesmo superficial, far-nos-á ver que a 
sua posição exacta foi determinada por uma linha de 
direcção principal e que este objecto foi collocado em sua 
intersecção com o solo. 

Esta   maneira   de   operar   é   sempre  empre-gada  
pelos  artistas,  e  a  prova   correcta,   repousa sobre   
este   principio   bem  conhecido  que   a   vista 
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depois de haver examinado todos os traços cara-
cteristicos de uma imagem qualquer, não deve parar 
finalmente em um objecto insignificante, mas em 
um, bastante importante sobre o qual a attenção 
deverá fixar-se. 

Em numerosos casos, o ponto de partida é 
indicado por um objecto sombrio collocado sobre o 
chão allumiado. 

Um exemplo ordinario de equilibrio das linhas 
oppostas de direcção é perfeitamente verificado nas 
montanhas, os lados oppostos acham-se um em frente 
do outro como na figura /\. A abertura que se 
observa entre as duas montanhas fornece tambem 
linhas que se equilibram affectando a forma de um 
Y. 

_______ 

Composição circular. 
As linhas curvas, de direcção são muitas vezes 

empregadas na composição para produzir um 
bellissimo effeito. 

As vistas de lagos, os rodeios ou sinuosidades de um 
rio ou regato, etc., dão-nos um exemplo desta forma 
de composição. Muitas vezes observaremol-a em muitas 
representações de scenas rusticas. 



 

CAPITULO XVII 
O primeiro plano.   ---   A   distancia.   ---   Os   céos.   ---  A  posição. 
O horizonte. --- 0 contraste. --- A repetição. --- 0 effeito 
    atmospherico. 

__________ 

0 primeiro plano. 
0 primeiro plano da prova está inteiramente sob 

a verificação do photographo. Os artistas que desejam 
produzir trabalhos notaveis, tomam o maior cuidado 
na escolha judiciosa desta parte de uma paizagem. Ha 
primeiros planos de differentes especies. 

Uma superficie unida formando um primeiro 
plano, sem linhas quebradas por plantas, uma 
planicie por exemplo, não podem produzir um bom 
effeito. A sensação da distancia é enfraquecida e a 
imagem fida privada do caracter que deve possuir. 

E' preciso que uma parte do primeiro plano 
contenha um objecto sombrio, cujo effeito servirá 
para realçar materialmente a imagem, si fôr 
collocado em contraste immediato com alguns dos 
mais fortes claros da vista. 
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Obter-se-á geralmente um excellente effeito 
collocando este objecto sombrio no primeiro plano, 
debaixo da parte da distancia mais afastada da 
paizagem. 

Isto terá por fim afastal-o della dando assim uma 
maior importancia. 

0 amador-paizagista não póde prestar bastante 
attenção á formação do primeiro plano. Muitas vezes a 
sua paciencia e o seu caracter mais ou menos engenhoso, 
são submettidos a terriveis provas para achar alguma 
cousa que possa fornecer-lh'a de uma maneira 
satisfactoria. 

Mas certos objectos insignificantes ou de pouca 
importancia, que muitas vezes não se observam, 
poderão fornecer-lhe o que procura. Bosques, ramas 
de vinhas, rochedos, pedras, troncos de arvores e 
raizes possuem muitas vezes elementos de attracção e de 
utilidade que por si mesmos se revellam pela 
observação e pelo estudo. 

Um arranjo bem combinado, executado com 
semelhantes objectos virá muitas vezes fornecer ao 
artista o primeiro plano da sua prova do modo mais 
encantador. 

Uma mouta de espinhos por exemplo, produzirá 
um excellente effeito. 

Para muitos photographos, esta parecerá tão feia 
que desejariam supprimil-a da prova si fosse possivel; é 
um erro. 

Troncos  de  arvores  e  raizes   produzirão   mui- 
tas  vezes  uma  bella  combinação    de     linhas    quebra- 
    12 
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das ou de linhas curvas graciosas. Pelos fins do 
outono certos ramos conservam suas folhas, quando as 
arvores estão despojadas; estas desempenharão 
perfeitamente o seu fim. 

______ 

A distancia. 
A distancia nunca deverá ser collocada exa-

ctamente no meio da prova. Uma tal situação dividil-
a-ía em duas partes eguaes e destruiria por isso 
mesmo todo o seu caracter artistico. 

Em principio, nenhum objecto importante deve se 
achar no centro da imagem, que segundo a opinião 
de todos os artistas é considerado o ponto de partida 
de um quadro. 

Um objecto importante nunca deverá ficar na linha 
do meio que divide uma prova de alto a baixo ou 
de lado a lado. Seu effeito será sempre melhor si fôr 
distinctamente afastado destas linhas. 

0 observador experimentará grande prazer, 
quando a vista se extender do primeiro plano ao 
ultimo por meio das linhas de direcção. 

Estas linhas podem ser por exemplo, as margens 
de um regato ou de um rio, um caminho pittoresco 
ou quaesquer outros objectos. 

Esta direcção deverá ser formada antes por linhas 
quebradas ou variadas do que por linhas rectas. 
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Convem muitas vezes que os objectos que se 

acham no meio do ultimo plano, sejam repetidos em 
sua extremidade. Esta repetição não se deve fazer 
positivamente com os mesmos objectos mas com outros 
estrictamente em harmonia com elles. 

Esta regra que acabamos de dar, está intima-
mente ligada com uma das regras da arte da pintura. 

É absolutamente admittido em pintura, que si se 
introduzir uma côr particular em uma parte somente 
de um quadro, esta produzirá o effeito de uma 
mancha; esta côr deve ser posta de novo no 
quadro, pelo menos em uma de suas partes ou em 
muitas outras. Esta regra que é applicavel ás côres 
tambem o é aos objectos. 

Si a vista distinguir arvores no primeiro plano e nos 
que se seguirem, deverá satisfazer-se com vel-as no 
ultimo. 

Si uma casa ou qualquer outro objecto fôr posto 
em evidencia no primeiro plano, o observador gostará 
de ver urna cousa semelhante á distancia. 

0 effeito de um claro forte no ultimo plano 
sobresahe enormemente collocando um objecto de côr 
carregada no primeiro plano, um pouco abaixo deste forte 
claro, mas não exactamente em baixo. Isto tem por fim 
recuar o ultimo plano, o que poderosamente ajuda a 
dar a impressão da distancia, porque a luz se torna mais 
brilhante e as sombras mais fortes pelo efeito do 
contraste. 

12 ' 
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Si os diferentes planos do fim não sobresa-
hirem bem em uma photographia, isto é si não pa-
recerem occupar a mesma posição relativa na prova 
que occupam realmente em a natureza, a sua falta 
póde ser attribuida ao emprego do diaphragma 
muito pequeno. Este facto tende a dar á photo-
graphia a apparencia de uma carta geographica. 

0 erro póde ainda provir da objectiva que póde 
ser de um fóco muito curto ou muito longo. 

No primeiro caso a distancia media é transfe-
rida para a distancia extrema e confundir-se-á com 
ella. No segundo caso a distancia media é levada 
para alem do primeiro plano. 

_____ 

Os céos. 
Um longo espaço de céo inteiramente branco 

é sempre de máo effeito em uma photographia; 
deve-se evital-o tanto quanto possivel. 

0 amador tem differentes meios para remediar 
este inconveniente, vamos indical-os. 

Si a vista que se quer photographar é bem 
allumiada com bellas nuvens que se movem len-
tamente no céo, poderão ser reproduzidas pela 
camara escura com um tempo de exposição muito 
curto. 

Si as nuvens não puderem ser reproduzidas ao 
mesmo tempo que a propria paizagem, será 
conveniente  photographal-as  separadamente.    Se- 
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rão depois impressas na vista como havemos in-
dicado em um dos capitulos precedentes. 

E' sempre util cobrir tona parte do céo de 
uma paizagem com a folhagem de uma arvore ou 
com quaesquer outros objectos. 

As grandes arvores collocadas no primeiro 
plano auxiliar-vos-ão consideravelmente a produzir 
este effeito. 

Nos terrenos accidentados certas elevações 
servos-ão de grande auxilio. Nos paizes planos 
será não somente util, mas quasi sempre necessario 
realçar a linha do horizonte. 

Felizmente, nas paizagens em geral, está 
quasi sempre sob a verificação immediata do 
photographo artista. 

Nos assumptos de architectura, a camara 
deve sempre ser posta horizontalmente. Teremos 
uma grande facilidade para realçar esta linha do 
horizonte, levantando prancheta movel da 
objectiva, ou fazendo uso do basculo. 

Em uma paizagem onde não ha edificios, o 
basculo póde ser inclinado consideravelmente sem 
produzir máo effeito. 

Por meio destas duas operações, a linha de 
horizonte é realçada e a parte que representa o céo 
diminuida. 

0 uso das chapas de gelatino-bromureto, per- 
mittirá ao amador poder obter céos que tenham 
pouca intensidade sobre o negativo, pelo que evi-
tará muitas vezes produzil-os inteiramente brancos. 
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Certos photographos paizagistas experientes, que 

conhecem o valor de um céo pouco sombreado, 
obtêm este effeito do modo seguinte: 

Quando a impressão da vista está terminada, 
pintam a parte alta do céo expondo-a á luz, de-
gradando-a ligeiramente a partir do alto da prova. 

E' um excellente meio que se deve empregar. 
_____ 

A posição. 
Uma prova photographica é muitas vezes com-

posta de um objecto importante, com o qual o todo 
está em relação mais ou menos definida. 

Este objecto, a que se tem a intenção de dar o 
maior valor, nunca deve occupar o centro da 
vista, que é sempre o ponto mais fraco da scena 
representada. Póde achar-se á direita, ou á es-
querda, mais acima ou mais abaixo, o que não é 
de grande importancia, comtanto que não esteja no 
meio, repetimol-o. 

Si  o  objecto  que  se  quer  pôr  em  evidencia  
for pequeno e estiver mal  collocado,  assemelhar-
se-á a uma mancha si fôr grande ou extenso, 
como uma arvore por exemplo, dividirá a prova 
em  duas  partes  eguaes,  a  direita e a esquerda. 
Si este objecto fôr representado em parte na prova, si 
fôr cortado pelos lados, será provavelmente um erro, 
conquanto isto em certos casos seja inevitavel,  e  
será  nas  mais das vezes inadmissivel si 

- 183 - 

 
o objecto assim mutilado tiver uma certa grandeza. 

Si em uma paizagem, um rio fôr representado 
voltado para o interior de um lado e para fóra do 
outro, a vista experimentará uma impressão 
particular pouco agradavel e esta impressão não 
existirá, si as margens deste rio forem guarnecidas de 
arvores no primeiro plano, de uma elevação do solo ou 
de edificios. 

As proprias arvores são muitas vezes cortadas, 
inevitavelmente pelos lados e por cima de uma vista. 

Neste caso, a vista não será ferida; mas si um 
edificio, ou qualquer outro objecto importante que 
appareça na vista fôr cortado em parte pelas beiras da 
prova, o effeito será desagradavel. 

Falemos entretanto das figuras humanas que 
muitas vezes se introduzem nas paizagens. 

Alguns photographos artistas, pretendem que 
nenhuma figura deve ser collocada em uma vista, si os 
olhares desta figura forem dirigidos para objectos 
que não são apparentes na imagem. 

E, incontestavel que neste caso a unidade do 
effeito é prejudicada e que a attenção do espectador é 
desviada dos objectos representados. 

0 effeito é ainda peior quando estas figuras olham  
para  a  camara  escura;  é  um  erro  que muitos     
photographos   commettem,    algumas  vezes, e preciso 
dizer, bem involuntariamente, porque no momento   em   
que  faz  um  negativo,  a  camara 
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escura é naturalmente o ponto central mais in-
teressante de tudo o que está presente. A menos que o 
photographo não preste a maior attenção a uma 
pessoa qualquer que se ache na vista, voltará 
inevitavelmente os olhos para a camara escura. 

No maior numero de casos, um individuo collocado 
em uma vista produzirá sempre melhor effeito si 
voltar um pouco as costas para a camara escura. 

Supponha-se que desejamos tirar a photographia 
de uma collina, com um lago ou um rio em baixo; um 
personagem collocado no primeiro plano, encostado a 
uma arvore e olhando para esta vista, produzirá um 
effeito muito mais natural, do que si os seos olhos 
estivessem voltados para a camara escura, porque nesta 
situação, terá certamente o aspecto de examinar as 
operações, a que vae entregar-se o photographo, 
operações que este tem o maior interesse em evitar 
que sejam despertadas. 

No primeiro caso o individuo olha para a paizagem, 
no segundo contempla o que ides fazer. E' preciso que 
as figuras sempre estejam de accordo com a scena. 

Si um rio, uni regato, ou um lago fizerem parte 
da vista que quizerdes tirar, um pescador, ou um 
remador com o seo batel virão dar um certo interesse á 
scena, e estes estarão de accordo com os objectos que 
os cercam. 
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Em geral tudo o que é claro, regulado e elegante é 
desagradavel em uma vista de scena natural. Uma 
carruagem luxuosa que collocardes em uma tal 
imagem parecerá absurda. Uma carroça pósta em 
seo logar, será de grande effeito para completar o 
quadro. 

Neste caso os objectos não só têm uma grande 
importancia, mas ainda as condições particulares 
segundo as quaes se apresentam. 

Um carro de hortelão envernizado por exemplo, 
produzirá um detestavel effeito em uma prova. 

Um elegante bote, cuidadosamente pintado, será 
muitas vezes ridiculo, uma velha embarcação irá 
melhor em seu logar. 

Um individuo elegantemente vestido, com a 
bengala na mão, acompanhando uma moça que traz 
flôres e um guarda-sol, collocados em uma scena 
rustica destruirão a satisfação que teriamos em 
contemplal-a, si as figuras em relação com esta scena 
fossem mais de accordo. 

Nunca esqueçais que os individuos introduzidos 
em uma paizagem, jamais devem olhar para a camara 
escura, é urna regra. Deverão sempre ter attitudes 
faceis e naturaes, evitai as que são desgraciosas e 
ridiculas. 

______ 
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0 horizonte. 

0 photographo sempre póde collocar o horizonte 
aonde deseja. Si na vista não existir objectos 
apresentando linhas perpendiculares, a camara, póde ser 
inclinada á vontade. Si estas linhas existirem, a 
prancheta da objectiva póde ser levantada ou 
abaixada, e a inclinação que dahi resulta póde ser 
modificada com o emprego do basculo. 

Algumas vezes a imagem terá maior encanto si a 
linha do horizonte fôr levantada; unicamente é 
preciso reconhecer que isto é produzido muitas 
vezes á custa da verdade. 

Si o photographo desejar a representação correcta 
de uma scena qualquer, a camara escura deve ser 
posta absolutamente ao nivel. 

Levantando ou abaixando a carnara escura 
alterareis necessariamente as inclinações relativas dos 
objectos naturaes. 

Por exemplo: um caminho por uma collina descerá 
egualmente na vista si a camara escura fôr posta ao 
nivel; mas temos observado muitas vezes, em certas 
paizagens, que este effeito não era produzido porque se 
havia inclinado a camara para traz. Elevando a 
linha do horizonte, elevais tambem os objectos 
collocados acima do primeiro plano. 

Si  o  vosso  fim  é  unicamente  fazer  uma  bella 
prova,  é  pefeitamente   admittido  que podeis pro- 
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curar aperfeiçoar a scena para representar com todos os 
meios que estão em vosso poder. Mas si quizerdes 
obter uma reproducção verdadeira, exacta, é  preciso 
tomar as maiores precauções. 

Uma idea geralmente admittida é que as pho-
tographias são tiradas por meios mecanicos e que a 
representação correcta dos objectos naturaes é uma 
consequencia disto; este facto tem a força de lei. 

Entretanto, não ha nada mais facil do que crear-
se falsas impressões com o auxilio da camara escura. 
Nenhuma reproducção photographica de objectos 
naturaes é correcta sem que seja executada por uma 
objectiva que tenha 25 a 50 centimetros de 
comprimento focal, e por uma camara bem collocada a 
prumo, e munida de um instrumento diaphragmado. 

Antes de tirar uma photographia qualquer, o 
amador deve certificar-se de que as condições acima 
estão prehenchidas. 

Ha um axioma entre os artistas: a linha do 
horizonte nunca deve passar o meio da imagem, 
dividindo-a em duas partes eguaes, sempre deve se 
achar para cima ou para baixo. 

Comprehender-se-á perfeitamente que em pho-
tographia esta linha deverá ser mais frequentemente 
para cima do que para baixo do meio da vista. 

_________ 
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0 contraste. 

0 contraste é um dos maiores prazeres que a vista 
póde experimentar; seos effeitos são muito variados, 
vamos nos occupar com cada um delles. 0 contraste é 
produzido: 

Pela luz, quando o artista colloca as sombras mais 
profundas nos grandes claros. Deste modo reforça-as 
umas com as entras. 

Pela dimensão. Um carvalho monstruoso por 
exemplo, torna-se mais apparente com os arbustos e 
mattos que se encontram na sua base. 

Pela forma. Uma montanha muito elevada é 
embellezada ao longe por um lago ou uma planicie que 
está na sua base. 

Pelo caracter. As trepadeiras leves e delicadas 
suspensas nas arvores, ou agarrando-se pelos rochedos 
abruptos, contrastam vivamente com as linhas 
architecturaes rigidas. 

Pelas estações, quando a neve que cobre o cume das 
montanhas contrasta com a verdura do valle. 

Pelo volume, quando nuvens transparentes que são 
mais claras do que todos os objectos visiveis, ficam 
nas montanhas, que de todos os pontos naturaes são 
as massas mais importantes. 

Em uma palavra, a belleza dos contrastes é o que se 
apodera mais completamente de toda a natureza. 
Nossas ideas são formadas por comparação e contraste, 
é a comparação na forma mais evidente. 
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Os objectos mais brilhantes em uma imagem, não 
devem ser desviados do centro da vista. Em uma 
prova é preciso sempre fazel-a de sorte que a attenção 
seja attrahida para o centro sem se desviar dos bordos. 

A repetição. 
Como ja dissemos, a repetição das linhas de di-

recção é na maior parte das vezes tão desagradavel 
nas paizagem como nos grupos. 

Mas a repetição dos proprios objectos é sempre 
agradavel; apenas apresentamos como prova a 
reproducção dos objectos reflectidos em uma agua clara, 
por exemplo. 

Muitas pessoas são por tal forma privadas do 
sentimento deste bello, que é para lamentar não 
poderem apreciar o encanto deste esquisito reflexo. 

Um tronco, os ramos de uma arvore, uma cousa, 
objectos por si mesmos insignificantes, adquirem 
immediatamente uma grande belleza sendo reflectidos 
na agua. 

Muito frequentemente o inverso da imagem que 
forma o reflexo, vem augmentar o encanto, 
crecendo uma figura symetrica agradavel quando se a 
observa comparando-a com o proprio objecto. 

______ 
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0 effeito atmospherico. 
Quando uma scena da nat reuquaze contem 

objectos collocados a distancias variadas do es-
pectador é representada em uma superficie plana, 
podemos discernir de maneiras differentes os objectos 
proximos e os distantes. Um destes modos é a 
perspectiva linear. E' por meio della que os objectos 
collocados a distancia diminue de grandeza, isto 
procurando com a vista a sensação que se encontra 
proporcionalmente ao longe. 

Mas o effeito da perspectiva linear é grandemente 
augmentado de um outro intermediario, ao qual se 
dá o nome de perspectiva aerea, ou effeito 
atmospherico. 

Nas condições habituaes, a atmosphera não é 
completamente transparente, um véo excusivamente 
delicado e imperceptivel é collocado entre os differentes 
objectos; torna-se mais visivel nestes collocados á 
distancia. 

Si este efléito fôr estudado, eis o que se produz: 
1.0 Diminue os contrastes. As sombras profundas 

perdem um pouco da sua obscuridade, os fortes claros 
perdem o seu brilho. 

Este effeito opposto da atmosphera contra a luz e 
a sombra, exige algumas explicações. 

Os claros perdem uma parte do seo brilho, 
porque passam através da ligeira opacidade at-
mospherica. 
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As partes mais profundas das sombras são 

abrandadas pela luz que cahe, não sobre ellas, mas 
sobre a atmosphera através da qual vêm. 

0 céo é uma sombra profunda; visto através de 
um meio imperfeitamente transparente, é al-
lumiado pelo sol, que, por uma lei physica bem 
conhecida, diffunde os raios mais refrangiveis, ou os 
raios violettas e transmitte-os ao lado do menos 
refrangivel do espectro. 

Em um dia claro, o céo é mais profundo em 
côr, porque ha menos opacidade na atmosphera para 
receber e reflectir a luz do sol. Em uma montanha 
alta o céo é ainda mais sombrio, e nas grandes 
elevações, parece absolutamente negro. 

2.° Faz desapparecer os detalhes. Os menores 
objectos ou as partos de objectos facilmente 
distinguiveis quando se nos approximamos delles 
deixam de sel-o em proporção á distancia em que estão 
collocados. A vista conhece bem este facto e 
reconhece a sua causa. 

3.° Abranda os contornos. Os bordos de uma arvore 
secca collocada perto de nós, por exemplo, 
desenham-se vivamente no céo, mas as linhas de 
contornos de uma mesma arvore situada em uma 
collina na distancia serão brandas. As linhas de 
contornos das montanhas collocadas ainda mais longe 
sel-o-ão ainda mais. 

Consequentemente, o effeito atmospherico tendo a 
dar  tons  pardacentos  e  meias  tintas  aos   obje- 
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ctos collocados a distancia, e tende a destruir todos os 
contrastes violentos de luz e de sombra. 

As linhas tambem se cortam de um modo menos 
vivo. 

A objectiva que se deve empregar é tambem da 
mais alta importancia, terá certamente uma 
influencia relativa no effeito atmospherico que 
produzir, mas a sua acção tem sido exagerada em 
grande parte por muitos auctores. 

Neste caso o tamanho do diaphragma mais se 
relaciona com o effeito atmospherico do que a propria 
objectiva. 

0 emprego de um grande diaphragma au-
gmentará a perspectiva aerea, e o emprego de um 
pequeno a diminuirá. 

Aqui ha duas causas differentes concorrendo 
para o mesmo resultado. 

0 emprego de um pequeno diaphragma au-
gmentará sempre muito a profundidade do fóco, de 
modo que depois de haver focalisado, como sempre 
se deve fazer, os objectos proximos, seo emprego 
terá por fim focalisar tambem nitidamente os objectos 
distantes. 

Este pequeno diaphragma augmentará os detalhes  
mais  distantes;  mas  já dissemas que o effeito  
atmospherico   tendia   a   fazer   desapparecer  os 
detalhes, e a profundidade do fóco virá necessariamente   
destruil-o.   Pelo   contrario   o    emprego de  um 
pequeno diaphragma tem uma tendencia para  dar  
mais  duração  aos  contrastes; temos tambem 
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demonstrado que um dos effeitos da perspectiva aerea 
é diminuil-os. Está pois bem estabelecido, que a 
perspectiva aerea será produzida em proporção directa 
com a grandeza do diaphragma. 

Esta explicação permittir-nos-á provar, uma vez 
mais, o que havemos estabelecido em um dos capitulos 
precedentes, a saber; que um grande diaphragma 
ajuda materialmente a produzir o effeito de distancia 
collocando os objectos no seo proprio ponto de 
distancia da vista. 

Não obstante sabemos que todas as objectivas 
differem muito entre si (sem falar no emprego do 
diaphragma) no que diz respeito ao effeito atmospherico, 
porque umas tem maior profundada de fóco do que 
outras. 

Os photographos, em geral, têm o habito de 
collocar a camara escura em face de um objecto 
qualquer em evidencia; ficam satisfeitos si a chapa está 
bem coberta e se tiraram um negativo nitido e limpo. 
No mesmo sentido, esforçam-se por obter a mesma 
nitidez na distancia que nos primeiros planos; para 
chegarem a este fim empregam pequenos 
diaphragmas. 

Mas que prova resultará deste modo de operar? 
Uma prova na qual o primeiro plano confundir-se-á 
por sua vez com o meio e o extremo da distancia. 
Uma vista na qual não houver nenhuma unidade de 
effeito, uma vista sem relação das differentes partes 
entre si, enfim uma prova photographica má e de effeito 
desagradavel. 
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De tudo isto, conclue-se que uma vista ou uma 
paizagem photographica deve sempre ter os primeiros 
planos nitidamente determinados e os ultimos mais 
vagos e menos definidos. 

Mas nenhuma regra deve ser levada a excesso, 
porque de outra forma a verdade e a belleza que 
d'ahi provem serão destruidas pelo exagero. 

Si os objectos collocados a muitas centenas de 
metros para frente são tão nitidos e tão distinctos 
como os que se acham inteiramente proximos do 
amador, o effeito não será natural, conquanto assim 
o seja em certos paizes e em certos estados da 
atmosphera, mas não ha rasão para delles nos 
occuparmos aqui. 

Não é logico, nem agradavel que os objectos que 
compõem uma paizagem sejam representados de uma 
maneira semelhante quer pela photographia, quer 
por outro qualquer meio de representação. 

Já o dissemos, o paizagista tem sempre em suas 
mãos os meios de produzir um trabalho conveniente, 
e si quizer isso conseguir, lembre-se sempre que é 
preciso abrandar e dissipar os ultimos planos. 

________ 

CAPITULO XVIII 
Retratos e grupos. - Execução de retratos 

e grupos ao ar livre. - Execução de retratos em 
uma sala ordinaria. 

_________ 

Retratos e grupos. 
Uma grande parte do que acabámos de dizer nos 

capítulos precedentes, poderá ser applicada á 
producção de retratos e de grupos. 

As linhas devem ser equilibradas e supportadas, 
a luz deve ser posta em opposição á sombra, tanto nos 
retratos como nas paizagens. 

Collocar uma simples figura humana em pé de um 
modo gracioso e agradavel, é uma das maiores 
difficuldades que o photographo tem de vencer. 

Quando um homem vestido com as nossas roupas 
modernas se conserva de pé, as linhas dos braços e 
das pernas cahem parallelas com o corpo; temos já 
feito notar mais acima o effeito desagradavel destas 
linhas. 

Não  é  pouco  facil  em  um   retrato   ordinario 
13' 
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vencer esta difficuldade, sem collocar o modelo em 
alguma occupação ou situação caracteristica. 

Um soldado, por exemplo, póde apoiar-se sobre a 
sua espingarda, um pescador póde conservar a linha 
na mão, etc. Mas como a maior parte das pessoas que 
desejam ser representadas pela camara escura, não 
podem ou não querem manifestar uma vocação ou 
occupação particular, é melhor conserval-as sentadas. 

Alguns bons effeitos serão certamente obtidos 
photographando o modelo como si estivesse occupado. 0 
modelo póde ler, tocar um instrumento e examinar 
certos objectos; muito frequentemente será ainda 
muito melhor collocado si fôr reproduzido no 
momento em que acaba de praticar uma das multiplas 
acções da vida ordinaria. 

Nos grupos, é preciso que as linhas se supportem, 
mas uma difficuldade photographica se apresenta, a 
necessidade de harmonisar as cabeças de uma certa 
forma no mesmo plano de distancia. 

E' agora que o amador deverá empregar toda a sua 
intelligencia. As observações que se seguem ajudal-o-ão 
grandemente neste genero de trabalho. 

Em um grupo de duas ou tres pessoas, estas nunca 
poderão ser collocadas no mesmo nivel, serão dispostas 
de modo a formar um conjuncto em forma de 
pyramide, ou de linha diagonal. 
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Si uma quarta pessoa fôr introduzida no grupo este 
poderá affectar uma das duas formas acima ou 
ainda a forma de um lozango. 5 

Si o amador desejar tirar um grupo de mais de 
quatro pessoas, estas deverão formar o conjuncto 
principal, ou antes formar um grupo secundario. 
Recordar-se-á que a construcção particular das 
objectivas photographicas exige que as figuras mais 
afastadas em um grupo estejam sempre collocadas 
no centro da prova. 

Um grupo de tres pessoas será mais facil de 
tirar, um grupo de duas ou de quatro pessoas mais 
difficil, mas si o numero das pessoas augmentar, estas 
difficuldades tornar-se-ão cada vez maiores. 

Tirar o retrato de um homem de pé é um 
trabalho arido. 0 modelo parecerá sempre ter sido 
collocado expressamente para ser photographado, e 
a physionomia que tomar será pouco natural. 

As observações acima tambem podem se applicar 
aos retratos de mulheres, conquanto a fórma de seus 
vestidos venha tornar o problema mais facil. Estes 
formam geralmente duas linhas inclinadas oppostas 
que tendem a se supportarem. Entretanto muitos 
retratos de mulheres são affectados, conquanto tirados 
por artistas. 

Os   retratos  mais  facilmente  serão  tirados  si a  
mulher  estiver  sentada;  o arranjo das roupagens  
póde  ser  variado,  as  dobras  dos   vestidos 



 199 

podem ser dispostas em direcções que levantem ou 
supportem as outras linhas da imagem. 

Certas linhas dos vestidos equilibrarão as que são 
produzidas pela direcção do corpo, dos braços etc. 

Os braços são quasi sempre mui facilmente 
collocados com os modelos sentados, quer sejam 
homens ou mulheres, pelo equilibrio das linhas do 
corpo. 

Numerosos expedientes devem ser empregados, 
para dar que fazer aos braços e explicar a sua posição. 

Duas observações são muito uteis para terminar 
este assumpto importantissimo. As linhas que ligam 
as cabeças de um grupo formarão sempre as duas 
linhas principaes da imagem. 

Nunca deverão correr nem dirigir-se para cousa 
nenhuma; conduzidas pela vista para baixo da 
imagem, deverão cahir sobre um objecto. Já 
havemos explicado isto nas regras de composição para a 
paizagem. 

Si uma linha de direcção, quando parte da 
vista, cabe sobre uma meza, por exemplo, no 
ponto de intersecção, é preciso collocar algum objecto 
apparente de côr sombria si o solo for claro, ou claro si 
o solo fôr escuro. Por exemplo um livro, uma carta 
aberta, ou ainda melhor qualquer objecto 
caracteristico, que recorde os gostos ou as 
occupações de um ou de muitos modelos que 
compõem a prova. 

Si a linha de direcção tocar o solo ou uma parede, o 
mesmo principio deverá ser applicado. 

De outro lado, uma linha em urna parte da 
prova cuja direcção cruzar a principal linha da imagem, 
produzirá um excellente effeito quando fôr supportada. 

Esta linha póde ser representada por uma bengala, 
um bastão, um objecto qualquer e até mesmo pela 
linha de um braço. 

  
Fig. 29 

Supponhamos que A B C representam as ca-
beças de um grupo qualquer, A B será a linha mais 
importante opposta e equilibrada pela linha A C. Si 
uma outra linha D E fôr introduzida na prova, 
supportará tambem muito a linha A B e 
equilibrará a imagem. Si a linha A B fôr pro-
longada até F no solo ou em outra parte, é ahi 
que será preciso collocar um certo objecto para 
supportal-a, assim como ja explicámos acima. 
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Execução de retratos e de grupos ao ar livre. 
Para o amador tirar um retrato ao ar livre é 

sempre menos facil do que tirar uma vista, porque 
aqui se acha em presença das difficuldades da pose, da 
claridade e da ausencia de repouso do assumpto a 
reproduzir. 

Em um atelier, onde tudo está organisado para se 
obter effeitos desejados e concebidos de antemão, o 
caso é mais facil. 

Entretanto, os amadores desejam tirar retratos a 
despeito de dissabores e desgostos de toda a sorte que 
datei resultam. 

Vamos aqui dar algumas regras para se tirar 
retratos ao ar livre, serão particularmente inte-
ressantes para todas e principalmente para os 
viajantes, que queiram representar os costumes, os 
trajes caracteristicos dos habitantes, etc. 

Quando o amador quizer tirar retratos ou grupos ao 
ar livre, será indispensavel collocar por cima da 
objectiva uma tapagem, ou abrigo qualquer para 
impedir que a luz caia sobre as lentes. 

0 methodo mais simples é fixar, em cima da camara 
escura, dous pedaços de pão, ou fios de ferro 
parallelos, e collocar em cima um panno preto, de 
modo a formar uma especie de cone que proteja a 
objectiva de toda a luz externa. 

Empregai sempre um microscopio para chegar ao 
ponto, de modo a obter uma prova tão nitida 
quanto possivel sobre o vidro despolido. 
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Um fundo muito util póde ser feito com um 
pedaço de panno pardo extendido sobre um leve 
quadro de madeira, por meio de argolas ou de col-
xetes. Póde ser desmanchado e o panno enrolado 
depois de se ter usado. Não aconselhamos os fundos de 
papel collado sobre tela, principalmente si são de 
dimensões um pouco grandes, a menos que não se possa 
dispôr de um logar conveniente para guardal-os. Estes 
fundos podem facilmente destruir-se e raramente 
permanecem unidos, porque com a continuação da 
mudança da temperatura formam-se rugas em sua 
superficie. 

Um objecto tão util como o fundo é o encosto 
para cabeça; deve ser solidamente construido de 
ferro, devendo servir para modelos sentados ou de 
pé; deve ter uma peça central muito rigida e 
supportes para a cabeça e para as costas. 

Os encostos para cabeças com movimentos para os 
lados e com parafusos, são indispensaveis em um 
atelier; mas apezar de se ter o maior cuidado com 
elles e manejal-os muito delicadamente, 
difficilmente podem ser empregados em viagem, por não 
serem bastante solidos. 

Para o que se deve prestar a maior attenção, 
quando se tenha de tirar retratos ao ar livre, é 
achar um logar conveniente para se trabalhar. 

0 principiante experimentará sem duvida al-
gumas difficuldades na escolha do melhor logar entre 
os que se acharem á sua disposição. 

Lembrai-vos  que  os  grupos  e  os  retratos ao 
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ar livre sempre sahirão melhores, quando o dia estiver 
sombrio ou quando a luz não fôr muito viv a. 

Em um dia de sol a luz é aspera, dura e, crear-vos-á 
muitas vezes difficuldades por causa de falsas reflexões 
e o seo brilho fatigará os olhos do modelo. Ser-vos-á quasi 
impossivel conseguir uma boa prova. 

Para allumiar judiciosamente um modelo, não é 
preciso empregar muita luz por cima e pela frente. Um 
excesso de luz vindo de cima, dará ao rosto um aspecto 
severo e triste. Quando se empregar muita luz de 
frente, o retrato será chão e sem expressão. 

No campo, deve-se procurar de preferencia a 
porta de uma casa situada de preferencia para o 
norte, com uma porta de dous postigos. 

0 modelo deverá ser collocado um pouco para o 
interior, e a claridade poderá ser distribuida, pondo-
o assim como o fundo em um angulo mais ou menos 
grande. Os dous postigos da porta servirão para regular 
a luz do lado. Movendo o fundo para a direita ou 
para a esquerda, poder-se-á tornal-o mais ou menos 
claro. 

Com o fim de se obter retratos modelados e 
plasticos é muitas vezes necessario tomar o lado 
allumiado do rosto, de preferencia ao da sombra. 0 
contrario raramente dará bons resultados. 

Si  o modelo tiver o rosto allumiado por uma luz 
brilhante,  o   que    não   é    conveniente,    porque 
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poucas pessoas são capazes de supportal-a sem 
manifestar contracções no rosto, será sempre facil 
fazer com que o retratante possa fixar a vista sobre 
um objecto de côr negra. 

Eis ainda outros meios para tirar-se retratos ao 
ar livre. 

Collocai o fundo A, B no canto- de um pateo, 

  
Fig. 30 

o modelo no ponto E e a camara escura em 
quaesquer  dos tres pontos F, no meio, á direita, ou 
á esquerda, conforme as circunstancias. 

Póde  acontecer    que    não    tenhais   bastante   luz   
do   lado,   mas   tel-a-eis   sem  duvida   de   cima. Isto    
poderá    ser    modificado    por   meio   de    uma 
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cortina ou tapagem collocada a cima da cabeça do modelo. 

Si a luz do lado for muito forte empregareis 
um tapamento de panno ou de papel branco. 

Fazei alguns ensaios durante os dias sombrios e 
chegareis sem duvida a allumiar o modelo de um 
modo conveniente. Mas isto não será tão facil durante 
os dias de sol por causa das falsas claridades, dos 
reflexos provenientes de casas brancas, do sol, etc. 

Não se podem estabelecer regras que indiquem o 
que se deve fazer em todas as circunstancias, porque 
cada logar escolhido tem particularidades que lhe 
são proprias. 

Notaremos tambem que durante os dias de sol, 
em certos logares, ha só certas horas durante as 
quaes podem-se tirar retratos. Isto depende da 
posição do sol e da luz que recebem os objectos 
circunivisinhos. 

0 amador andará com acerto limitando-se a 
tirar retratos em busto e a meio corpo, porque 
nestes dous generos, pondo de parte o fundo, é 
inutil empregar accessories ou moveis. Mas si quizer 
tirar retratos de pé, necessariamente sel-os-ão precisos. 
Deverá procural-os bem feitos e de gosto. Não ha 
nada mais ridiculo do que certos retratos de pé com 
imitações de tapete, mesas esculpidas, balaustradas 
ou columnas facticias, com o classico jarro de flores, 
com plantas de zinco, etc. 

0 meio para se resguardar a todo o custo do 
sol quando se tiver de tirar retratos, torna-se ainda 
mais necessario quando se trata de tirar grupos, 
especialmente quando se emprega um fundo 
artificial. Si os grupos forem tirados á sombra de um 
edificio ou de qualquer outro objecto, os resultados 
não serão provavelmente muito notaveis, porque 
nunca se poderá obter uma prova brilhante. 

De outro lado, será horroroso collocar-se um grupo 
no rigor do sol, quando se deseja obter a semelhança 
das pessoas que o compõem. 

A luz do sol produzirá provas duras nas quaes os 
rostos serão brancos de um lado e pretos do outro. 

0 grupos propriamente ditos obtem-se melhor nos 
dias um pouco sombrios. Podem-se tiral-os na 
sombra de uma porta de entrada, debaixo de um 
alpendre, etc. Tirados em plena claridade, os fundos 
naturaes podem variar indefinidamente. 

As pessoas deverão ser collocadas em forma 
semicircular; as que se acharem dos lados serão 
collocadas mais proximas da camara escura do que 
as que se acharem no meio. 

Agrupai os individuos com gosto e intelligencia. 
_________ 
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Execução de retratos em uma salla ordinaria 
A bôa claridade sobre um modelo é de uma 

importancia vital para se obter um retrato satis-
factorio. 

0 atelier do retratista deve ser construido e 
organisado de tal forma que permitta allumiar o 
objecto da melhor maneira possível. 

Entretanto póde-se tirar retratos excellentes em 
uma salla ordinaria, e os meios que vamos indicar 
para obtel-os, serão precisos não só para o 
photographo profissional como para o amador. 

Antes do emprego das chapas sensiveis de 
gelatino-bromureto de prata, chapas que possuem 
uma rapidez tão surprehendente, procurar tirar 
retratos sem um atelier especial teria sido con-
siderado com justa rasão, um facto que comportaria 
todos os inconvenientes que resultam do trabalho 
ao ar livre. 

Mas hoje essas chapas não necessitam mais do 
emprego de uma tão grande quantidade de luz: 
póde-se pois tirar retratos, não somente ao ar 
livre, mas tambem em uma salla commum. 

Temos visto retratos, obtidos deste modo, 
superiores a muitos outros tirados em atelier, e seo 
merito especial é que não têm o aspecto stereotypado 
e convencional que têm geralmente estes ultimos. 

E' preciso ainda considerar que, em  nossos 
dias,  o  trabalho photographico é julgado com um 
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sentimento mais artistico. Exige-se luz, pose e o 
publico de hoje não se contenta mais com esses 
retratos monotonos outr' ora tão admirados. 

0 genero de retratos o mais simples que se póde 
obter em uma camara escura é o retrato busto. 
Apenas se representa a cabeça e os hombros. 
Muitas vezes o amador tem pouco espaço. Não póde 
recuar bastante a camara escura para tirar retratos de 
pé ou a meio corpo. Nestas circunstancias, o retrato 
em busto impõe-se por si mesmo. 0 melhor logar que 
póde escolher é o angulo de um quarto com uma 
janella de cada lado. 

Neste caso, a claridade sobre a cabeça faz-se 
quasi que por si mesma. 0 modelo é collocado perto da 
janella da direita, por exemplo, e deixa-se entrar 
pela outra tanta luz quanta seja necessaria, 
unicamente para allumiar um pouco as sombras. 

Assim operando, póde-se obter uma grande 
variedade de tons de claridade. Si apenas tiverdes 
uma janella a vosso dispôr, podereis completar a luz 
fornecida pela segunda, com o auxilio de um 
reflector destinado a allumiar o lado da sombra. 

Um ligeiro cavellete supportando um quadro de 
madeira forrado de papel branco, ou um biombo 
forrado com um panno da mesma côr, 
desempenhará perfeitamente o fim a que desejais 
attingir. 
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Póde-se ainda allumiar o modelo de uma outra 
maneira, collocando-o mais ou menos a dous ou tres 
metros de uma janella. Colloca-se a camara escura 
perto da janella, á direita ou á esquerda. E' preciso 
escolher-se uma posição conveniente, de modo que se 
possa observar si o modelo está judiciosamente 
allumiado, porque a luz de frente dá um aspecto 
chão e monotono ao rosto. 

Certos effeitos de luz ousados e vigorosos, são mais 
facilmente executados em uma salla do que em um 
atelier, algumas vezes por si mesmos se manifestam. 
Os retratos chamados a Rembrandt são não somente 
possiveis, mas poder-se-á obtel-os mui facilmente. E' 
preciso impedir que a luz fira de um modo directo 
a objectiva, porque as chapas sensiveis seriam veladas. 

Póde-se tambem tirar grupos em uma salla bastante 
grande. Um grupo de pessoas reunidas em um salão, 
dispostas em attitudes familiares, são sempre de um 
effeito mais natural do que o grupo banal e vulgar de 
um atelier. 

As chapas sensiveis, empregadas com uma 
objectiva rectilinea rapida, ou qualquer outro 
instrumento do mesmo genero tendo as mesmas 
qualidades, tornam a cousa possivel. 

0 fundo natural destes grupos produz muitas 
vezes  melhor  effeito,  mas  devem-se evitar as clari-
dades  brilhantes, que muitas vezes produzem o 
effeito     de   manchas.   Uma    imagem    emoldurada 
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em uma larga margem branca, por exemplo, collocada 
por detraz da cabeça de um pessoa, uma cheminé de 
marmore, porcellanas brilhantes, deverão ser 
excluidas, ou então o seo brilho deverá ser attenuado de 
um modo qualquer. 

Certos tapetes ou reposteiros de matizes um 
pouco carregados podem egualmente servir de ex-
cellentes fundos. Evitai pôr em muita evidencia os 
objectos accessorios. Operai com gosto e intelligencia. 

0 fundo porá o rosto em relevo, quando fôr 
escuro, do lado da luz, e mais claro do lado da sombra do 
modelo. 

Obtereis tambem este resultado no angulo de uma 
salla; mas é possivel produzil-o a vontade. Collocai 
por detraz da pessoa um tapamento ou um biombo de 
duas folhas; fechando-o ou abrindo-o mais ou menos, 
obtereis o effeito desejado. 

Um bello fundo, pintado, graduado, de uma côr 
entre o cinzento claro e carregado, fornecerá ao amador 
uma maior variedade e uma maior liberdade no 
arranjo. 

_______ 
 
 

Quantidade de luz exigida e rapidez de 
tempo de exposição. 

A rapidez do tempo de exposição depende da 
quantidade  de  luz  que allumia o modelo. A intensidade   
de   luz   póde  ser  obtida  por  meio  de   um 

14 
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raio solar que cahe directamente sobre o retratante 
atravez de um pequeno orificio sufficiente para 
admittir este raio, ou ainda por uma grande 
quantidade de luz vinda de todos os lados. 

No primeiro caso, a prova será dura porque a 
transição da luz com a sombra será muito violenta; no 
outro, a prova será chata e sem relevo pela causa 
contraria. 

Si um individuo sentar-se em frente de uma janella 
de dimensão media determina assim o angulo de luz 
horisontal e vertical que cahe sobre elle; notar-se-á 
que existe excesso de luz: este excesso é confirmado 
commumente nos ateliers photographicos e o facto 
póde ser observado por uma simples medida e por 
uma simples comparação. Não é o tamanho de um 
atelier, ou para melhor dizer, os tamanhos de suas 
portas envidraçadas que determinam a forma de 
claridade, mas sim a relação angular desta superficie 
vitrea com o modelo. 

Em consequencia, uma janella de tres metros 
quadrados, na realidade, admitte sobre o modelo 
muito menos luz, si este estiver della afastado, do 
que uma janella de um metro e cincoenta 
centimetros quadrados, que apenas é a quarta parte 
da superficie indicada acima. 

Disto resulta que si uma pessoa sentar-se suf-
ficientemente  perto  de uma janella, cahirá sobre ella  
mais luz do que a empregada geralmente em muitos  
ateliers.   Pela   mesma   rasão, á medida que 
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a pessoa recuar a cadeira, afastando-se da janella a 
luz diminuirá em rasão do quadrado das distancias. 

Dous leves tapamentos, um forrado de papel 
branco e outro de papel preto, fornecerão ao amador 
os meios de obter uma grande variedade de 
claridades. 

Os fundos do toda a natureza poderão ser 
empregados, mas é preciso não afastal-os muito do 
modelo, do contrario parecerão mais carregados do 
que não se deseja depois da prova terminada. 

_______ 

Como já dissemos, o nosso fim, escrevendo esta 
obra, foi explicar ao amador, o mais claro e 
simplesmente possivel, as differentes operações 
photographicas necessarias para se obter excellentes 
provas. 

Esperamos ter desempenhado a nossa missão sem 
enfadar o leitor. Seremos felizes si chegarmos a 
interessal-o e despertar-lhe o gosto por esta grande arte 
tão util e tão attractiva da photographia. 

________ 
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