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Resumo: Este artigo busca demonstrar como Claude Monet (1840-1926) 
e o movimento ao qual pertenceu, o Impressionismo, foram considerados 
representantes de uma arte genuinamente moderna pela imprensa carioca do 
final do século XIX, na medida em que suas ideias e técnicas se orientavam 
pela tendência realista, em detrimento das regras acadêmicas e das concepções 
idealistas. Tendo como referencial teórico produções que abordam a questão 
da emergência da modernidade e de seus movimentos artísticos, a metodologia 
se baseou na seleção, leitura e análise de três artigos, veiculados pelos periódicos 
da época, encontrados em uma pesquisa pelo nome de Monet na Hemeroteca 
Digital da Biblioteca Nacional.

Palavras-chaves: Claude Monet; Impressionismo; 
Rio de Janeiro; Século XIX; Imprensa.
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1  Monet não participou das 
exposições dos anos de 1880, 
1881 e 1886.

Fig. 01: Claude Monet, Impression, 
soleil levant [Impressão, sol nascente], 
1872. Pintura a óleo, 50x65cm. Musée 
Marmottan Monet. Fonte: Wikimedia.

   A primeira exposição dos impressionistas – então apresentados 
como Société Anonyme des artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, 
etc – foi inaugurada em 15 de Abril de 1874, no estúdio do fotógrafo 
francês Félix Nadar (1820-1910), então localizado no Boulevard des 
Capucines, em Paris. Entre eles, estava Claude Monet (1840-1926), 
pintor cuja obra intitulada Impression, soleil levant (Figura 1), de 1872, 
inspirou a alcunha “impressionista”, a princípio atribuída de maneira 
negativa ao grupo pelo crítico Louis Leroy (1812-1885). Outras 
exposições do grupo ainda ocorreram nos anos de 1876, 1877, 1879, 
1880, 1881, 1882 e 18861.



   Na imprensa brasileira, mais precisamente na carioca, a primeira 
menção a Monet e aos impressionistas ocorreu em uma crônica 
publicada em duas etapas, nos dias 12 e 25 de outubro de 1878, 
pela Gazeta de Noticias (RJ). Trata-se de uma das notas de viagem 
à Paris feitas pelo escritor português Ramalho Ortigão (1836-
1915), intitulada A Exposição de Pintura. Tal crônica comentava 
algumas das exposições ocorridas na cidade naquele ano e, entre 
diversas críticas ao ensino acadêmico, relatava a consolidação de 
uma tendência expressiva na pintura francesa, como veremos mais 
adiante, em detrimento de uma decorativa. Na segunda parte 
de seu texto, o autor mencionou Monet e os impressionistas, 
inserindo-os entre os artistas “modernos” atuantes naquele 
período.

   A crônica se inicia com um lamento por parte do escritor ao 
comentar que o talento de alguns pintores havia sido sabotado pela 
influência dos pressupostos mais tradicionais do ensino acadêmico, 
que os havia “cabanelizado”3. Entre esses artistas, cita de maneira 
enfática o simbolista Gustave Moreau (1826-1898) e sua ligação 
com as tradicionais temáticas mitológicas e religiosas que, segundo 
ele, faziam parte dos velhos assuntos, “fora da corrente geral do 
pensamento moderno”. Aludindo ao quadro Hercule et l’Hydre de 
Lerne (Figura 2), Ramalho Ortigão ironiza:

A ideia de fazer Hercules e a hydra mostra claramente que a ca-

banellite do pobre Moreau o corroeu até á medula dos ossos e que o seu 

mal não tem cura, apesar da finura de seu pincel, da delicadeza de sua 

mão. Desde que lhe subiu ao cérebro a hydra de Lerne, a critica não tem 

que desejar-lhe senão uma coisa: que elle despenne com a menor dor 

possível dos estragos produzidos pela sua concepção. Um artista d’este 

século que presa (sic) a seus dias e que se sente habilitado seja por uma 

hydra, seja por outro qualquer verme, não faz jamais um quadro, toma 

simplesmente pastilhas de santonina ou pivides de abobora3 (ORTIGÃO, 

1878, p.1). 

   Ramalho Ortigão também afirma que a crítica e o público estariam 
exaustos de obras cujos significados precisavam ser buscados em 
velhos “dicionários da fábula” bem como das recorrentes repetições 
e das cópias, que não eram mais do que “invocações místicas” de 
artistas do passado, sobretudo, nos tempos modernos4.

3  Aqui consideradas por seus 
efeitos vermífugos.

2 Referência ao pintor francês 
Alexandre Cabanel (1823-1889), 
ligado à École des Beaux-Arts.

4 Para mais informações acerca 
dos conceitos de modernidade 
e modernização na imprensa 
brasileira da época, bem como 
do próprio artigo de Ramalho 
Ortigão nesse contexto, ver 
CHILLÓN, Alberto Martín. 
Modernidade e modernismo: 
crítica de arte no Brasil imperial 
(1860-1889). Fundação Biblioteca 
Nacional, 2014.
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Fig. 02: Gustave Moreau, Hercule et 
l’Hydre de Lerne [Hércules e a Hidra 
de Lerna], 1875/1876. Pintura a óleo, 
179.3x154cm. Art Institute of Chicago. 
Fonte: Wikimedia.



Em contrapartida, os pintores que considera genuinamente mo-
dernos são aqueles que se orientam pela tendência realista. Observado-
res privilegiados do mundo à sua volta, pintam apenas aquilo que veem, 
da maneira que veem: a natureza e o povo, em detrimento das temáti-
cas mitológicas e religiosas, sem o intermédio das poéticas acadêmicas. 
Suas obras seriam produto da personalidade e do estilo de cada artista, 
inspirado pela natureza e moldado pela ciência.

Suas afirmações tinham como base a teoria do crítico e pintor 
francês Eugène Fromentin (1820-1876), encontrada em seu livro Os 
mestres d’outr’ora5. Era chegado o momento dos pintores “olharem mais 
de perto” e representarem o “homem de trabalho” ou o “primeiro 
que aparecer”, “tão bem como em outro tempo, mas por um outro 
modo”6. Tais aspectos nos remetem ao realismo de Gustave Courbet 
(1819-1877).

Entre esses “mestres modernos”, Ramalho Ortigão destaca o pró-
prio Courbet e Camille Corot7 (1796-1875), então presentes numa ex-
posição aberta na Rue Le Peletier. No entanto, curiosamente, também 
cita nomes como o de Puvis de Chavannes (1824-1898), que, assim 
como Gustave Moreau, esteve ligado ao movimento simbolista. Ade-
mais, menciona entre os modernos, e pela primeira vez na imprensa 
brasileira, os impressionistas (que não possuíam nenhuma exposição 
pública naquele ano); entre eles, Claude Monet e Édouard Manet (1832-
1883), que considera líder do grupo.

Na medida em que categoriza todos esses artistas como “moder-
nos”, o escritor abre espaço para conjecturas acerca de correspondên-
cias entre eles, sobretudo, entre Courbet, Corot e os impressionistas. 
Ele afirma, por exemplo, a genialidade de Courbet em vista da sua ca-
pacidade de se colocar “em frente à natureza” e consultá-la “por sua 
própria conta”, livre do que chama de “convencionalismos” e “regras 
consagradas” pelo ensino da pintura. Sobre Corot, descreve suas paisa-
gens de maneira minuciosa, enfatizando seu caráter sinestésico e afirma 
se tratar do maior criador moderno. Corot seria um artista cujos olhos 
treinados tudo viam, “todos os acidentes da forma, da cor e da luz” e, 

“vendo a natureza como ela é, e procurando pintá-la como a vê, conse-
guiu por um poder assombroso de estilo pôr na tela toda a impressão 
absorvida na retina” (ORTIGÃO, 1878, p.1).

5 Do original Les Maîtres 
d’Autrefois, Belgique-Hollande, 
publicado pela primeira vez no 
ano de 1875.

6 FROMENTIN apud ORTIGÃO, 
1878, p. 1.

7 Pintor francês ligado à Escola de 
Barbizon.

88



Dessa forma, o escritor os apontaria como antecedentes de de-
terminadas propostas impressionistas que, alinhadas à tendência rea-
lista, também se emanciparam de poéticas acadêmicas, desenvolveram 
pesquisas acerca da captura das impressões retinianas, ou seja, da sen-
sação visual direta, e as executaram sob um novo estilo pictórico.

Tudo isso considerado, o artigo de Ramalho Ortigão apresentava 
ao público brasileiro os embates entre pintores considerados “acadêmi-
cos” e “modernos” recorrentes em meados do século XIX. De acordo 
com suas palavras, a afirmação dessa dualidade encontrou base na teo-
ria de Pierre Véron (1833-1900), que considerava a produção de arte 
francesa do período segmentada entre as tendências dos discípulos de 
Cabanel e Dominique Ingres (1780-1867), decoradores, ou seja, dos 
pintores que poderíamos considerar idealistas e alienados; e dos de 
Eugène Delacroix (1798-1863) e Corot, os expressores, então adeptos 
da tendência realista.

No entanto, nossa pesquisa bem como sua afirmação de que 
o crítico é autor de um impactante livro de “estética positiva”, levam 
a crer que, na verdade, encontrou bases na teoria de Eugène Véron 
(1825-1889), e não de Pierre Véron. Em todo caso, Ortigão defende o 
grupo dos expressores, afirmando que “o convencionalismo basta para 
dar a decoração”, mas que “a expressão, que é o verdadeiro cunho da 
arte digna de tal nome, é só o realismo que a dá” (ORTIGÃO, 1878, 
p.1).

Atualmente, essa aproximação entre Delacroix e os realistas pode 
causar estranhamento na medida em que a historiografia da arte consi-
dera o realismo como um movimento de contraposição às concepções 
românticas. No entanto, para o escritor, conforme aponta na primeira 
parte de sua crônica, a aproximação entre os dois movimentos advém 
de sua consciência mútua acerca do objetivo maior da arte: a expressão.

Em outras palavras, tanto pintores como Eugène Delacroix, quan-
to os adeptos da tendência realista, compreenderiam que uma pintura 
atinge seu fim no momento em que comove seu observador, inde-
pendente de seu aspecto “inacabado”. Em contraposição, a obsessão 
dos discípulos de Ingres por “correções” da natureza, acabamentos e 

“polimentos” na pintura faz com que seus objetivos recaiam daqueles da 
arte para os da decoração. 
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É importante ressaltar que não se trata, aqui, do acirramento de 
dicotomias, muito menos do não reconhecimento do valor de cada um 
desses pintores. Na verdade, essa retórica incisiva desenvolvida por crí-
ticos como Ramalho Ortigão fez parte de um movimento voltado para 
a consolidação da tendência realista no Brasil daquele período. Ademais, 
conforme elucidado pelo próprio escritor, na França de então, a produ-
ção de cunho realista já era concebida como verdadeira triunfadora de 
tais embates do campo das tendências artísticas modernas.

Nesse sentido, de volta às questões abordadas em seu artigo, 
o crítico ainda afirma que, apesar de suas propostas não terem sido 
imediatamente aceitas, a convicção dos realistas foi “libertadora” para a 
arte francesa; capaz de transformar o público e a crítica, que aprende-
ram a “ver com os olhos” dos pintores. Seguindo tal lógica, poderíamos 
afirmar que, em seguida, um caso parecido ocorreria com os impres-
sionistas, que deram origem a diversas inovações e debates estéticos 
ao longo do período e cujo primeiro contato com a crítica e o público 
também foi atravessado por juízos negativos.

No entanto, as principais propostas do movimento impressio-
nista per se, bem como a repercussão de suas exposições, só seriam 
divulgadas de maneira mais enfática pela primeira vez no Brasil um pou-
co mais tarde, em 16 de Novembro de 1878, em uma outra nota de 
viagem que Ramalho Ortigão escreveu de Paris para o mesmo perió-
dico, agora sob o título Os Impressionistas. Até então, três exposições 
do grupo já haviam sido realizadas (as dos anos de 1874, 1876 e 1877). 
Essa crônica evidenciava uma sensibilidade excepcional por parte desses 
artistas, que pintavam o que viam de maneira direta; enquanto o públi-
co, “rangendo os dentes”8, escarnecia de suas obras em consequência 
da frustração de não encontrar nelas as antigas convenções da pintura.

Em outras palavras, para o escritor, as pinturas impressionistas 
incorporavam sentimentos comuns aos pintores de visão privilegiada, 
que se permitiam impressionar pelos efeitos da natureza, pelas gravuras 
japonesas e que estavam atentos aos debates contemporâneos sobre a 
visão subjetiva e as cores complementares, por exemplo; mas que ainda 
eram incompreensíveis para o grande público que, ao invés de olhar 
diretamente para os objetos à sua volta, buscava parâmetros em obras 
de arte anteriores e nos “dogmas” por elas estabelecidos. Sobre essa 
dissonância, afirmou que:

8 ORTIGÃO, Ramalho. Os 
Impressionistas. Gazeta de 

Noticias, 16 de novembro de 
1878, p.1.



A verdade é que o público não sabe ver senão as obras d’arte que 

lhe apparecem dentro das antigas fórmas que ele conhece, que se acham 

ha muito decifradas, cuja significação elle atinge imediatamente. Quando 

uma idéa nova, pessoal, revestida de uma fórma imprevista, se apresenta 

ao publico, o publico não a comprehende porque não sabe descobrir o 

sentimento do artista por baixo do seu processo technico. E é somente, 

como eu já disse, pela estima, que nos inspira a personalidade do autor, 

que nós sabemos apreciar o valor da obra (ORTIGÃO, 1878, p. 1). 

Sensível aos aspectos inovadores da proposta impressionis-
ta, sobretudo, a valorização da experiência do olhar em detrimento 
das “amarras” poéticas e de execução, Ramalho Ortigão ainda atribuiu 
ao grupo “um brilhante papel na pintura moderna”, como uma escola 

“destinada a ser uma poderosa encaminhadora da arte para o futuro”9. 
Ainda que alguns anos tenham se passado antes que o Impressionismo 
fosse completamente aceito pelo público europeu, sobretudo por sua 
técnica, suas previsões se concretizaram.

Esses debates acerca do movimento impressionista divulgados 
pela imprensa carioca não estiveram dissociados daqueles que envol-
veram o nome de Claude Monet. No entanto, o primeiro artigo que 
trata especificamente sobre sua produção foi um dos textos da coluna 

“de Pariz”, escrito por Domicio da Gama (1862-1925), natural de Ma-
ricá (RJ), e publicado em 28 de julho de 1889, na Gazeta de Notícias. 
Nessa nota de viagem, o autor e um compatriota anônimo visitam uma 
exposição de Monet e Auguste Rodin (1840-1917), na Galerie Geor-
ges Petit, ocorrida naquele ano. O escritor não questiona o talento do 
pintor, mas desconfia de suas escolhas estéticas, que considera de difícil 
entendimento para o público geral.

Domicio da Gama se detém sobre algumas características da pes-
quisa e da produção de Monet, afirmando que, apesar de reconhecer 

9 Ibid: p. 1.
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seu talento, sinceridade e até mesmo magnetismo, ainda não está 
plenamente convencido quanto às suas ideias, que não se comunicam 
bem com o grande público. Inicialmente, ele admite que:

Monet é um dos impressionistas cuja esthetica ainda se discute, 

mas cujo talento já ninguem contesta. Como todo o artista que tem uma 

idéa, elle começa impressionando-nos pela sua convicção e acaba por 

nos persuadir de que a sua concepção também é verdadeira (GAMA; 

1889, p.2). 

Essas afirmações remetem àquelas feitas pelo francês Octave Mir-
beau (1848-1917), crítico de arte e colega de Monet, para o catálogo da 
exposição em questão:

Se alguns obstinados que só levam em conta o perpétuo recomeço 

das formas glaciais e das fórmulas mortas ainda discutem as tendências 

de seu talento, já não ousam discutir este talento que se impôs por si 

mesmo por sua própria força e seu charme tão profundo (MIRBEAU, 

1889, p. 21, tradução de Ana Cavalcanti).

No entanto, para Domicio da Gama, essas tendências eram de 
fato discutíveis. Ele ironiza as tentativas feitas por seu compatriota de 

“decifrar” as obras de Monet porque, para ele, trata-se de uma produ-
ção voltada, sobretudo, para os verdadeiros “entendidos” de arte.

O principal objetivo do pintor seria tornar os objetos vivos atra-
vés da cor, sob a iluminação natural. No entanto, para que possa captar 
a luminosidade particular de cada momento do dia, considerando seu 
caráter fugidio, ele precisa trabalhar com demasiada rapidez. Com isso,
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Monet só obteria o efeito almejado através de apressados “bor-
rões” de tinta, que deixam suas telas com um aspecto “eriçado”. Tudo 
isso torna sua produção pouco palatável para o grande público, habi-
tuado a buscar parâmetros em outras obras de arte, que obedecem 
aos “dogmas” acadêmicos, como o próprio Ramalho Ortigão afirmara 
anteriormente, e não com a captura sincera das impressões retinianas:

A sinceridade fanática da representação dos aspectos de luz rapi-

damente cambiantes, a orgulhosa honestidade de artista intransigente 

obriga-o a uma rapidez de trabalho, que impressiona mal ao espectador 

profano. Com as placas de tinta juxtapostas, com seus toques duros, os 

borrões que realçam e contrastam asperamente, o seu aspecto eriçado 

e escabroso, o despreso (sic) da linha e a unica preocupação do tom 

physionomico, que é preciso sentir para entender, a pintura de Claudio 

Monet lembra uma construção incompleta, muito bella para os enten-

didos, que sabem apreciar uma arquitectura ainda coberta com seus 

andaimes (GAMA, 1889, p. 2).

Numa breve digressão, suas alusões aos processos da arquitetu-
ra ainda remetem às relações entre o Impressionismo e a Arquitetura 
do Ferro e do Vidro propostas pelo historiador da arte italiano Giulio 
Carlo Argan (1909-1992). Em seu livro Arte Moderna, o autor compa-
rou as pinturas impressionistas e os projetos arquitetônicos realizados 
pelos engenheiros daquele período. Citando como exemplo a Torre 
Eiffel (curiosamente concluída naquele mesmo ano de 1889), afirma se 
tratar de uma “estrutura linear que não interrompe a continuidade do 
espaço e [que] desenvolve seu entrelaçamento ‘às claras’ na luz e no 
ar”, sendo, “incontestavelmente, um caso típico de plein-air arquitetô-
nico” (ARGAN, 1992, p. 85). Além disso, para ele, a própria “técnica 
construtiva do ferro é rápida e direta, como a técnica instaurada pelos 
impressionistas” (ARGAN, 1992, p. 86).

Segundo Domicio da Gama, o público se identifica e se comunica 
melhor com obras cujos processos artísticos já são conhecidos, ou seja, 
que estão ligadas às tradicionais convenções da pintura. Nesse sentido, 
as “sugestões apressadas” de Monet, ainda que fossem sinceras à visão 
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direta, eram obscuras para os olhos não treinados. O escritor reco-
nhece que essas antigas regras não eram mais fiéis à representação 
do mundo real do que as técnicas aplicadas pelos impressionistas, 
mas, diferente de Ramalho Ortigão, acredita que estes deveriam 
tentar compreender melhor as demandas do público geral – ainda 
que elas fossem enfadonhas.

Nós, porém, o publico pouco imaginativo e constructivo, não te-

mos olho para isso. Queremos ter a obra completa, prompta, bem lus-

trosa e lisa, pintura que se possa vêr de longe como de perto; mas 

sobretudo de perto, porque nós somos geralmente myopes, dos olhos ou 

do espirito. Não basta-nos a suggestão: queremos a sensação directa e 

precisa. Uma facha rosada por cima de uma zona escura com espelha-

mentos vagos póde representar perfeitamente a alvorada sobre um lago; 

mas é pouca cousa para nós, que gostamos de vêr as cousas claramente, 

mesmo na noite escura; servem-nos melhor os classicos effeitos de luar. 

E´ que a arte para o publico tem de submeter-se ás imposições conven-

cionaes necessarias, embora falsas (GAMA, 1889, p. 2). 

O escritor vai ainda mais longe e afirma que o potencial compra-
dor dessas pinturas tem o direito de exigir do “borrador da tela que 
lhe esclareça as intenções sinistras de um borrão de tinta, que ali está 
ao lado de outro, sem dizer ao que veio, só para intrigar-nos e nos dar 
volta ao miolo” (GAMA, 1889, p. 2).

Ainda que não contenha reproduções de obras presentes naquela 
exposição, a crônica apresenta descrições delas, feitas pelo suposto 
compatriota anônimo, acompanhadas da numeração que possuíam no 
catálogo francês. Uma dessas é a intitulada Vétheuil dans le brouillard 
(Figura 3), de número 40, cuja descrição se refere a “um lago, bruma, [...] 
espelhamentos, luz difusa, o ambiente incerto do sonho, que parece ser 
característico deste artista” (GAMA, 1889, p.2). Logo após essa nota, 
no entanto, Domicio da Gama afirma que o “crítico” está enganado, já 
que os “grandes apuros de sinceridade tocam os confins do irreal”. Essa 
afirmação corrobora o fato de que ele não considera as intenções de 
Monet falsas: ele seria um pintor sincero à visão direta, bem mais do 
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que aqueles que se detém às convenções, porém suas pesquisas e 
técnicas são de difícil compreensão para aqueles que apenas apreciam 
arte.

Fig. 03: Claude Monet, Vétheuil dans le 
brouillard [Vetheuil no nevoeiro], 1879.
Pintura a óleo, 60x71cm. Musée 
Marmottan Monet. Fonte: Wikimedia.

Numa espécie de síntese entre as ideias apresentadas pelos arti-
gos anteriores, no dia 14 de fevereiro de 1892, o Jornal do Commercio 
publicou de maneira anônima, na coluna das “Bellas-Artes”, um texto 
subdividido em cinco partes, abordando produções e exposições de 
arte que ocorriam em solo europeu, mencionando Monet em dois 
momentos. Acima de tudo, esse artigo evidenciou as divergências en-
tre concepções artísticas de tendência realista e idealista, bem como 
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a progressiva aceitação dos grandes nomes do Impressionismo 
pelo público francês, mais especificamente ao comentar sobre uma 
curiosa exposição entre impressionistas e simbolistas na Galerie Le 
Barc de Boutteville, naquela mesma rua Le Peletier.

O autor afirma se tratar de um evento desordenado e incoe-
rente (presumivelmente pela junção dos dois grupos e suas perspec-
tivas conflitantes) que só pode ser chamado de exposição porque 
possui um catálogo. Nesse contexto, afirma que seria difícil encon-
trar os grandes nomes do Impressionismo, cada vez mais aceitos 
pelo público:

O publico já começa a habituar-se aos extremos mais ferozes e 

aos processos mais revolucionarios dos impressionistas. Até já se acostu-

mou tanto, que dentre elles os que têm talento – e alguns o têm muito 

– já não precisão mais, para expôr suas obras, dos pequenos cenaculos 

complacentes e exclusivos. As grandes exposições regulares lhes bastão. 

Não se deve, pois, esperar encontrar na exposição da rua Le Peletier, 

nem o Sr. Degas, nem o Sr. Pissano (sic), nem o Sr. Claudio Monet, nem 

o Sr. Sisley: comprehende-se que a ausencia destes nomes tira um pouco 

de interesse e de significação á manifestação dos jovens artistas que se 

qualificão de impressionistas (ANÔNIMO, 1892, p. 2). 

Mas vale ressaltar que, para estranhamento do autor, entre es-
ses jovens expositores se encontrava Auguste Renoir10 (1841-1919). 
Para ele, Renoir era um pintor que não tinha nada de simbolista 
e que, se era impressionista, não o era “de certo à maneira dos 
que estão escravizados a um processo mecânico sempre o mesmo” 
(ANÔNIMO, 1892, p. 2), ponto que, na verdade, parece remeter às 
práticas e técnicas neoimpressionistas.

Sobre os artistas ligados às correntes idealistas, como os sim-
bolistas, e até mesmo os pré-rafaelitas, afirma que leva a sério ape-
nas os “verdadeiramente talentosos”, citando como exemplo o já 
mencionado Puvis de Chavannes. No entanto, comenta que boa 

10  Vale ressaltar que Renoir 
sempre foi um pintor “em 
movimento”. A partir da 
década de 1880, por exemplo, 
ele explorou tendências 
mais clássicas como as do 
Renascimento e do Rococó 
em suas produções.
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parte desses pintores ainda seria demasiadamente influencia-
da pelas tradições acadêmicas e pela literatura, sobretudo, 
por suas pretensões estéticas. Nesse sentido, para o autor, 
os expositores eram apenas tímidos “discípulos educados” de 
velhas doutrinas.

Tudo isso considerado, observamos que esses artigos, 
para além dos debates estéticos suscitados em território 
francês pelas inovações desencadeadas por Claude Monet e 
o movimento impressionista, também assumiram um papel 
na retórica de afirmação da tendência realista como genuina-
mente moderna no Brasil do final do século XIX. Esses pin-
tores, orientados apenas pela realidade e pela ciência, teriam 
deixado para trás o idealismo, o academicismo e o espiritua-
lismo nas artes visuais. Ademais, tais relações constituíram 
dicotomias, inicialmente, entre pintores “modernos” e “aca-
dêmicos” e, posteriormente, até mesmo entre os impressio-
nistas e os simbolistas.

Também é importante notar que todos esses artigos 
foram escritos por portugueses ou por brasileiros em no-
tas de viagens. Considerando o fato de que, no período em 
questão, as edições dos periódicos em circulação ainda não 
possibilitavam a anexação de imagens aos conteúdos textuais, 
seus escritos tiveram grande importância. Domicio da Gama, 
por exemplo, chegou a descrever minuciosamente pinturas 
de Claude Monet para os leitores cariocas. Nesse sentido, 
esses escritos se tornaram janelas para os brasileiros que 
procuravam conhecer os debates artísticos que ocorriam em 
território francês, sobretudo em Paris.

98

R
EV

IS
TA

 D
ES

V
IO

 E
D

IÇ
Ã

O
 1

2



Referências bibliográficas

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1992.

AUTOR ANÔNIMO. Revista dos musêos e 
das novas producções na Europa. Jornal do 
Commercio, Rio de Janeiro, n. 45, p. 2, fev. 1892.

CAVALCANTI, Ana M. T. O Impressionismo 
no Brasil. In: BRANDÃO, A.; GUZMÁN, F.; 
SCHENKE, J. História da Arte: Fronteiras. São 
Paulo: Programa de Pós-Graduação em História 
da Arte, Unifesp, 2019, pp. 120-133.

CHILLÓN, Alberto Martín. Modernidade e 
modernismo: crítica de arte no Brasil imperial 
(1860-1889). Fundação Biblioteca Nacional, 
2014. Disponível em: <https://www.bn.gov.
br/sites/default/files/documentos/producao/
pesquisa/2014/alberto_martin_chillon_trab_
revisado_0_0.pdf>. Acesso em 18 mai. 2021.

EXPOSITION DES PEINTRES 
IMPRESSIONNISTES. Van-Gogh.Fr. Disponível 
em: <http://www.van-gogh.fr/exposition-du-
groupe-des-impressionnistes.php>. Acesso em 
29 abr. 2021.

GAMA, Domicio da. De Pariz. Gazeta de 
Noticias, Rio de Janeiro, n. 209, p. 2, jul. 1889.

LES EXPOSITIONS IMPRESSIONNISTES. 
Larousse. Disponível em: <https://www.larousse.
f r /encyc lopedie /d ivers / les_expos i t ions_
impressionnistes/187080>. Acesso em 13 de 
jan. 2021.

MIRBEAU, Octave; GEFFROY, Gustave. Claude 
Monet, Auguste Rodin. Paris: Galeries Georges 
Petit, 1889.

ORTIGÃO, Ramalho. A Arte Portugueza: Silva 
Porto. Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, n. 85, 
p. 1, mar. 1895.

ORTIGÃO, Ramalho. A Exposição de Pintura. 
Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, n. 282, p. 1, 
out. 1878.

ORTIGÃO, Ramalho. A Exposição de Pintura 
(continuação). Gazeta de Noticias, Rio de 
Janeiro, n. 295, p.1, out. 1878.

ORTIGÃO, Ramalho. Os Impressionistas. 
Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, n. 317, p. 1, 
nov. 1878.

SANDANELLO, Franco Baptista. Domício 
da Gama e o impressionismo literário no 
Brasil. São Luís: EDUFMA, 2017. Disponível 
em: <https://www.academia.edu/31464914/
D o m % C 3 % A D c i o _ d a _ G a m a _ e _ o _
impre s s i on i smo_ l i t e r%C3%A1r io_no_
Brasil?email_work_card=title>. Acesso em 7 de 
abr. 2021.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

99

R
EV

IS
TA

 D
ES

V
IO

 E
D

IÇ
Ã

O
 1

2


